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1  Maj  2004 r. -
Polska ju¿ w Unii Europejskiej!

1 maja 2004. Moment
wciagania  flagi Unii

Europejskiej na maszt na
placu Pilsudskiego w

Warszawie

1 maja 2004. Moment wcia-
gania  flagi Unii Europejskiej

na gmach konsulatu RP
 w Charkowie

ci¹g dalszy na str. 3

ci¹g dalszy na str. 4

W odrestaurowanych ogrodach Zamku Królewskiego
w Warszawie odby³o siê  uroczyste powitanie Unii
Europejskiej. Do udzia³u w «Pierwszym �niadaniu
europejskim w Zjednoczonej Europie» zaproszono ponad
dwa tysi¹ce go�ci.

 Przyby³ m.in. prezydent Aleksander Kwa�niewski z
ma³¿onk¹.

W Warszawie na Placu Pi³sudskiego
 uroczysto�æ podniesienia flagi Unii Europejskiej na maszt przed Grobem

Nieznanego ¯o³nierza rozpoczê³a siê 30 kwietnia na pó³ godziny przed pó³noc¹ z
pi¹tku na sobotê 1 maja 2004 roku.

ci¹g dalszy na str. 2

Powitanie Unii w ogrodach
Zamku Królewskiego

W  Konsulacie Generalnym RP
w Charkowie

 30 kwietnia 2004 r. o godzinie 22.30 zorga-
nizowano uroczyste przyjêcie z okazji  wej�cia Polski
do Unii Europejskiej.

• Honorowy Sztandar Rady Europy dla Charkowa
• Pastusiak: pamiêtamy o naszych Rodakach za granic¹
• Spotkanie przedstawicieli redakcji polskich

    na wschodzie w  Warszawie
• �wiêto Polaków w Charkowie

• Welki koncert
• Integracja europejska: stanowisko m³odzie¿y
• Spotkanie m³odzie¿owe z okazji Dnia Europy
• Okr¹g³y stó³ nt. �Ukraina. Droga do Europy�
• Miêdzynarodowa Konferencja w Charkowie
• Uroczyste otwarcie szkolnego klubu
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Prezydent RP Aleksander
Kwa�niewski do kilku tysiêcy
uczestników zgromadzonych na
uroczysto�ci zwróci³ siê s³owami:

Polki, Polacy, Europejczycy!
Witajcie we wspólnej Europie!

Ju¿ jeste�my w du¿ej euro-
pejskiej rodzinie. Wiwat Polsko!

Panowie Marsza³kowie, Panie
Premierze, Eminencjo Ksiê¿e Pry-
masie, Ekscelencje, a przede wszyst-
kim drodzy Rodacy, mieszkañcy
Warszawy!

Spotykamy siê dzisiaj w naro-
dowym sanktuarium, przy Grobie
Nieznanego ¯o³nierza, w miejscu,
gdzie spoczywaj¹ prochy naszych
bohaterów. Przywiód³ nas tu szacu-
nek dla historii i wielka rado�æ, ¿e
tak piêknie wzbogacamy dzie³o
naszych ojców. Mówimy to tym,
którzy tej wielkiej, historycznej
chwili nie doczekali, tym których
symbolizuje ten Grób i naszym
najbli¿szym, którym te¿ chcemy
powiedzieæ: dokonali�my wielkiego
dzie³a. Naszym ojcom, naszym
matkom, naszym dziadom, wszyst-
kim, którzy swoimi wielkimi wysi³-
kami poprzedzali nas na tej, jak¿e
wa¿nej, drodze.

Za kilka minut Polska bêdzie
w Unii Europejskiej. Czekali�my na
ten dzieñ. Zapracowali�my na tê
dziejow¹ chwilê. Pogratulujmy sobie
- przywróconej w³asnymi rêkami -
niepodleg³o�ci i suwerenno�ci Rze-
czypospolitej: fundamentu naszej
drogi ku Europie. Pogratulujmy
sobie demokracji, za któr¹ opo-
wiedzieli�my siê w sposób jed-
noznaczny, i zbiorowej zgody na
rz¹dy prawa, jako podstawy bytu
naszego pañstwa.

To by³y decyzje-wyzwania.
Nie zawsze jasno u�wiadamiali�my
sobie ich konsekwencje. Nie wszyst-
kie sprawy z nimi zwi¹zane prze-
prowadzili�my bezb³êdnie i raz na
zawsze. Na pewno ci¹gle czeka nas
jeszcze du¿o pracy. Ale jednak

dokonali�my tak wiele, ¿e ten egza-
min z europejsko�ci, do którego
stanêli�my z w³asnej, nieprzymu-
szonej woli - zdali�my! I dzi� jeste�-
my ju¿ razem. Razem ze zjednoczon¹
Europ¹ - symbolem wolno�ci i
demokracji, tolerancji i prawo-
rz¹dno�ci z Europ¹ partnerstwa i
wspó³pracy.

Panie i Panowie! Tej nocy
czujemy szczególn¹ wiê� z poko-
leniami naszych przodków. Niczym
w zwierciadle przegl¹da siê w tym
wydarzeniu tysi¹c lat pañstwowo�ci
i kultury. W europejskiej wspólnocie
uczestniczymy przecie¿ od Mieszka
I i Boles³awa Chrobrego. Zjedno-
czenie kontynentu czerpie tak¿e z
polskich lekcji i do�wiadczeñ. Zjazd
Gnie�nieñski, Unia Polsko-Litewska,
tradycja polskiej tolerancji, my�l
Konstytucji 3 Maja, idea walki «za
wolno�æ wasz¹ i nasz¹», bogactwo
kultury, która rozwija³a siê mimo
braku pañstwowo�ci, przebudzenie
obywatelskie za spraw¹ «Solidar-
no�ci» - to nasz, to polski wk³ad w
europejski etos.

Przez wiele lat nie mogli�my
w pe³ni i na równych prawach
uczestniczyæ w europejskich struktu-
rach. Teraz dokonuje siê to, o czym
marzy³y i do czego d¹¿y³y pokolenia
Polaków. W tym wyj¹tkowym mo-
mencie wypowiedzmy s³owa sza-
cunku i wdziêczno�ci tym, którzy
uczynili dla Polski, dla Polaków, dla
Europy tak wiele. Dziêkujemy Papie-
¿owi Janowi Paw³owi II. Pamiêtamy
s³owa Jego �wi¹tobliwo�ci wypo-
wiedziane podczas pielgrzymki do
ojczystego kraju w 1999 roku: «(...)
Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹
jest od samego pocz¹tku wspierana
przez Stolicê Apostolsk¹».

Jako Prezydent Rzeczypospo-
litej pragnê podziêkowaæ moim
rodakom za pracê, która zmieni³a
Polskê, która przygotowa³a pañstwo
i gospodarkê do akcesji. Dziêkujê za
swoiste «pospolite ruszenie» w

dniach akcesyjnego referendum.
Podziêkowania nale¿¹ siê

mojemu poprzednikowi na prezy-
denckim urzêdzie Lechowi Wa³êsie,
nale¿¹ siê Sejmowi, Senatowi i
rz¹dom Trzeciej Rzeczypospolitej,
premierom - pocz¹wszy od Tadeusza
Mazowieckiego po Leszka Millera -
ministrom spraw zagranicznych,
negocjatorom i polskiej s³u¿bie
dyplomatycznej, wytrwale pracu-
j¹cej na rzecz dobrych kompro-

misów. Chcê podkre�liæ równie¿
zas³ugi dla integracji, jakie ponios³y
organizacje pozarz¹dowe. Uda³o
nam siê i wierzê, ¿e równie¿ dzisiaj,
tej nocy, na tym Placu, niezale¿nie
od tego, co s³yszymy, uda nam siê
pokonaæ partyjne podzia³y i dzia³aæ
zgodnie. Europa potrzebuje Polski
zgodnej, Polski m¹drej i Polski
odpowiedzialnej.

Jestem przekonany i wierzê, ¿e
potrafimy obudziæ w sobie tego
dobrego, europejskiego ducha, tak¿e
i w innych, wa¿nych dla Polski
sprawach.

Chcê skierowaæ tu, tej nocy
wyrazy wdziêczno�ci do przyjació³
w krajach dotychczasowej Unii
Europejskiej, w instytucjach euro-
pejskich - do wszystkich tych, którzy
dostrzegli dziejowy wymiar tego
rozszerzenia, którzy wykazali siê
odwag¹ i wyobra�ni¹, którzy wznie�-
li siê ponad egoizmy i stereotypy.
Dziêkujemy za to zaufanie, dziêku-
jemy za wasze poparcie, jestem
szczê�liwy, ¿e jeste�cie tu, na Placu,
wraz z nami.

I proszê, aby�my ju¿ tak¿e w
gronie 25 pañstw pamiêtali, ¿e drzwi
do Unii Europejskiej musz¹ pozostaæ
otwarte, ¿e zapraszamy do niech tych

W Warszawie na Placu Pi³sudskiego
Zakoñczenie, pocz¹tek na str. 1.
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wszystkich, którzy z Unia Euro-
pejsk¹, z integracj¹ europejsk¹
wi¹¿¹ swoje ambicje, nadzieje i
marzenia. Pozdrawiamy te kraje,
które tak bardzo licz¹ na Polskê na
swojej drodze. Pozdrawiamy na-
szych s¹siadów z Ukrainy, pozdra-
wiamy naszych s¹siadów na Ba³ka-
nach, pozdrawiamy tych wszystkich,
którzy wi¹¿¹ swoj¹ przysz³o�æ z
Unia Europejsk¹.

Panie i Panowie! Tworzymy
historiê. Apelujê wiêc do wszystkich
tu zgromadzonych, a jednocze�nie za
po�rednictwem mediów do tych, którzy
uczestnicz¹ w uroczysto�ciach w
Poznaniu i we Wroc³awiu, na Helu i w
Ciechocinku, w Krakowie i w Lublinie.
Apelujê do wszystkich Polaków:
dzia³ajmy dalej razem, zostawmy po
sobie kolejne, dobre �lady.

Nasze cz³onkostwo w Unii
otwiera ogromne mo¿liwo�ci - dla
nas, naszych dzieci, wnuków i
przysz³ych pokoleñ. Ale od nas
zale¿y, jak tê szansê wykorzystamy.
Czy damy Polsce dobry czas. Staje-
my siê obywatelami Unii, przyjmu-
jemy wspó³odpowiedzialno�æ za
losy zjednoczonej Europy. Tej
odpowiedzialno�ci z Polski nikt nie
zdejmie i nie zdejmuje.

Budujmy siln¹ Polskê - kraj
rosn¹cej gospodarki, wra¿liwo�ci
spo³ecznej i budujmy siln¹, solidar-
n¹ Europê.

Oto dzisiaj okazuje siê, ¿e
potrafimy osi¹gn¹æ nawet naj-
bardziej ambitne cele. Oto dzisiaj
marzenia staj¹ siê rzeczywisto�ci¹.
Oto dzisiaj Polska wraca do europej-
skiej rodziny. Polki, Polacy,
Europejczycy - witajcie we wspólnej
Europie.

PAP - Polonia dla Polonii

Powitanie Unii w ogrodach Zamku
Królewskiego

Zakoñczenie, pocz¹tek na str. 1.

Uroczysto�æ zainaugurowa³y hym-
ny Polski i Unii Europejskiej w wyko-
naniu Filharmonii Narodowej. Nad
g³owami go�ci ³opota³y polskie i unijne
flagi.

Na Zamek przybyli przedstawiciele
rz¹du, ambasad, znane postaci �wiata
kultury i polityki, reprezentanci Ko�cio-
³ów, radni miasta.

«Byli�my w Europie, jeste�my w
niej, a dzisiaj mamy poczucie szcze-
gólnej wiêzi» - powiedzia³ prezydent
Aleksander Kwa�niewski.

«To wspania³a chwila, ¿e mo¿emy
spotkaæ siê na tym europejskim �niada-
niu tu, w Arkadach Kubickiego na
Zamku Królewskim w Warszawie, ¿eby
powiedzieæ sobie, ¿eby powiedzieæ
warszawiakom, ¿eby powiedzieæ Pola-
kom, ¿eby powiedzieæ Europejczykom:
przed nami dobra przysz³o�æ» - mówi³
prezydent.

Minister kultury Waldemar D¹-
browski podkre�li³ rangê miejsca, które
wybrano, by �wiêtowaæ integracjê.
«W³a�nie Zamek Królewski jest naj-
w³a�ciwszym i prawdziwie symbo-

licznym miejscem, ¿eby spêdziæ wspól-
nie pierwsze godziny naszej obecno�ci
w Unii. (...) Jest on symbolem pañstwo-
wo�ci, odradzania siê nawet w najtrud-
niejszych sytuacjach, symbolem naszej
suwerenno�ci» - zaznaczy³ minister.

Po raz pierwszy dla publiczno�ci
otwarto ogrody królewskie. Na razie
ro�nie tu tylko trawa, ale w niedalekiej
przysz³o�ci maj¹ powstaæ alejki, klomby,
fontanny i restauracja dla zwiedzaj¹cych
Zamek. Ogrody czynne bêd¹ od rana
do wieczora.

Go�cie mieli te¿ okazjê przej�æ siê
pod Arkadami Kubickiego, które maj¹
po remoncie przej¹æ funkcjê g³ównego

wej�cia do Zamku. Zgodnie z planami
architektonicznymi, w arkadach powsta-
n¹ m.in. galerie, ma³a sala koncertowa,
sklepy z pami¹tkami.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê wje¿d¿aj¹ce wprost do Zamku rucho-
me schody o d³ugo�ci 25 metrów, choæ nie
brakowa³o g³osów, ¿e burz¹ pierwotne
za³o¿enie architektoniczne arkad i zbytnio

przypominaj¹ schody ruchome metra.
Imprezê u�wietni³ koncert Janusza

Tylmana oraz przedstawienie «Sopli-
cowo» wed³ug «Pana Tadeusza» w
re¿yserii Miko³aja Grabowskiego z
Dorot¹ Segd¹, Wojciechem Malaj-
katem, Janem Fryczem, Krzysztofem
Globiszem, Janem Peszkiem, Jerzym
Trel¹.

Stanis³aw Tym wzbudzi³ aplauz
w�ród go�ci odgrywaj¹c na harmonijce
ustnej unijny hymn - «Odê do rado�ci»
z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena.

Pierwszy dzieñ obecno�ci Polski w
Unii by³ ciep³y i bardzo s³oneczny.

«Po wej�ciu do Unii nawet pogoda
siê poprawia. (...) Piêknieje Warszawa,
piêknieje Polska i bêdzie piêknieæ
jeszcze szybciej» - zauwa¿y³ kandydat
na premiera Marek Belka.

«Jestem szczê�liwa, ¿e tego
do¿y³am» - powiedzia³a PAP aktorka
Maja Komorowska. «Teraz najwa¿niej-
sze jest to, by�my wiedzieli, ¿e od tej
pory odpowiadamy za wszystko razem»
- doda³a.
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W  Konsulacie Generalnym RP w Charkowie
Zakoñczenie, pocz¹tek na str. 1.

Pierwsze dni maja s¹ dla
Polski przepe³nione sym-
bolami. Oficjalne wej�cie
Polski do Unii Europejskiej,
Dzieñ Polonii i Polaków za
Granic¹, Dzieñ Konstytucji.
�wiêtuj¹c te daty po-
winni�my pamiêtaæ, ¿e po-
czynaj¹c chronologicznie od

Konstytucji 3 maja 1791 r.
do 1 maja 2004 roku (dnia
wej�cia do Unii Europejskiej)
Polacy przeszli przez wiele
ró¿nych, nie zawsze pros-
tych momentów w historii. W
tych dwustu kilkudziesiêciu
latach mo¿na spostrzec
pewn¹ logikê dziejów. Zaw-
sze bowiem byli�my w Euro-
pie, zawsze w niej pozo-
stawali�my. Zmienia³y siê
granice, ustroje, natomiast
Polska i Polacy, w tym i ci
poza granicami Kraju, zaw-
sze czuli i rozumieli euro-
pejski duch. My�lê, ¿e to
wydarzenie, jakim jest �wiê-
towanie wej�cia do Unii
Europejskiej, powinni�my
rozumieæ z nutk¹ pewnego
nie tylko pragmatyzmu, lecz
i mesjanizmu - duchowego
spe³nienia Polski i Polaków
jako europejskiego narodu.

Marek ZIÓ£KOWSKI -
Ambasador

Rzeczypospolitej Polskiej
na Ukrainie

Maj 2004
roku

Na przyjêciu byli przedstawiciele w³adz
obwodowych i miejskich, osoby duchowne,
kierownicy stowarzyszeñ  mniejszo�ci naro-

dowych Charkowa, kierownicy organizacji
polonijnych Ukrainy Wschodniej i inni. O
pó³nocy, przed gmachem konsulatu, zaczê³o siê

uroczyste podniesienie flagi europejskiej,
odegranie hymnów Unii Europejskiej, Polski,
Ukrainy. Podnios³y nastrój, �piewanie hymnów,
fajerwerki, d�wiêk kieliszków z szampanem i
gratulacje z okazji wej�cia Polski do Unii

Europejskiej � wszystko to by³o bardzo
wzruszaj¹ce dla Polaków, ale i dla go�ci

innych narodowo�ci, którzy razem z
Polakami cieszyli siê z bardzo wa¿nego
i d³ugo oczekiwanego wydarzenia.

 Honorowy Sztandar
Rady Europy dla

„Honorowy Sztandar Rady
Europy 2004 roku przyznano
miejskiej radzie Charkowa�.
Taka wiadomo�æ przes³ana fak-
sem nadesz³a 30 kwietnia 2004
roku do zarz¹du miêdzynaro-
dowych zwi¹zków Rady Miejskiej
od prezydenta Podkomitetu Ko-
misji Europejskiej ds. ochrony
�rodowiska naturalnego Zgro-
madzenia Parlamentarnego Rady
Europy w Strasburgu.

Jak czytamy w telegramie,
nasze miasto nagrodzono za zna-
czny wk³ad w rozpowszechnienie
idei europejskiej jedno�ci i rozbu-
dowê europejskiej wspólnoty. W
ten sposób Charków sta³ siê jedy-
nym miastem na Ukrainie, na-
grodzonym ju¿ dwukrotnie przez
ZPRE � najpierw dyplomem
(wrêczonym w zesz³ym roku),
teraz honorowym sztandarem.

Uroczysta ceremonia wrêczenie
Honorowego Sztandaru Rady
Europy miastu Charkowowi
odbêdzie siê przy udziale przed-
stawicieli Rady Europy podczas
uroczysto�ci zwi¹zanych z 350
rocznic¹ Charkowa w sierpniu
2004 roku.

Prezydent  miasta Charkowa
W³odzimierz Szumi³kin  (od lewej) i

Konsul Generalny RP Jaros³aw

Charkowa

Oleg Czernijenko (zdjêcie autora)
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«Szanowni Pañstwo,  Drodzy Ro-
dacy !

Dzi� Polska obchodzi swoje naro-
dowe �wiêto - Trzeciego Maja. Drugi
maja by³ Dniem Polonii i Polaków za
Granic¹. W tych majowych dniach
nasze my�li biegn¹ ku rodakom rozsia-
nym po ca³ym �wiecie. Stanowi¹ oni
jedn¹ trzeci¹ naszego narodu. Chcia³-
bym z satysfakcj¹ i dum¹ przypomnieæ,
¿e obchodzony wczoraj Dzieñ Polonii i
Polaków za Granic¹ zosta³ ustanowiony
z inicjatywy Senatu - Izby, której mam
honor przewodniczyæ.

Senat - z ramienia Pañstwa Pols-
kiego - tradycyjnie sprawuje opiekê i
patronat nad polsk¹ diaspor¹. Tradycja
ta siêga lat miêdzywojennych. Równie¿
i obecnie uwa¿amy to za jedno z
wa¿niejszych naszych zadañ. Niewiele
jest przecie¿ na �wiecie Narodów, które
w tak znacznej czê�ci znalaz³y siê poza
granicami swojego pañstwa.

W te majowe dni my�l¹ ³¹czymy
siê z Rodakami w jednym z najwiêk-
szych skupisk polonijnych - Chicago,
wspominamy Polaków z Wilna i mickie-
wiczowskiego Nowogródka, pozdra-
wiamy Rodaków z australi jskiego
Sydney i afrykañskiego Kapsztadu.
Chcia³oby siê przypomnieæ nazwê
ka¿dej miejscowo�ci �wiata, w której
mieszka i ¿yje choæby jeden Polak...

Dzi� chcê podzieliæ siê z Wami,
Drodzy Pañstwo, informacjami i reflek-
sjami dotycz¹cymi naszej polskiej
wspólnoty.

Nie zmienimy trudnych kart naszej
historii, które przes¹dzi³y o tak licznej,
politycznej i gospodarczej emigracji XIX
i XX wieku. Galicyjska bieda, przegrane
powstania - tak by³o. Tych zdarzeñ z
przesz³o�ci nikt ju¿ nie odwróci. Mo¿emy
jednak - jak czyni to wiele innych
Narodów - fakt rozproszenia po ca³ej kuli
ziemskiej uczyniæ nasz¹ polsk¹ si³¹.

Jeste�my silni wówczas, gdy siê
zgadzamy, gdy potrafimy siê zorga-
nizowaæ, gdy zdo³amy zjednoczyæ siê w
dzia³aniu na rzecz celów wa¿nych dla
kraju. To, ¿e jeste�my w Unii Euro-
pejskiej, wspólnocie wolnych narodów,
to równie¿ zas³uga naszej diaspory.
Trudno przeceniæ wysi³ki organizacji
polonijnych w Zachodniej Europie i
pojedynczych dzia³aczy wspieraj¹cych
nasze d¹¿enia do cz³onkostwa w Unii
Europejskiej.

Drodzy Rodacy mieszkaj¹cy w
Zachodniej Europie zapewniam Was, ¿e

Polska o tym, co dla nas zrobili�cie, wie,
Polska to docenia, Polska waszych
zas³ug nie zapomni. Data przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej wejdzie do
podrêczników historii naszego narodu,
do historii Europy. Bêd¹ o tym siê uczyæ
w szko³ach nasze wnuki. Nie³atwo wiêc
mi pomin¹æ to historyczne wydarzenie.

Razem z nami do Wspólnoty
wchodz¹ najbli¿si s¹siedzi, a z nimi -
Rodacy z Litwy, £otwy i Czech, Polacy
s³owaccy i estoñscy. Z s¹siadami, z

którymi nie raz ³¹czy³a nas historia, znów
siê spotykamy.

Dla mnie, dla nas, dla Senatu
Rzeczypospolitej ma to znaczenie
symboliczne - w naszej nowej, wielkiej
Wspólnocie, Unii Europejskiej, Polak
bêdzie szuka³ drogich sobie symboli w
Wilnie, Litwin zatrzyma siê nad grobami
Jagiellonów na Wawelu. A pami¹tki
naszej wspólnej przesz³o�ci nigdy
wiêcej nie bêd¹ nas dzieliæ....

Polska od dawna by³a w Europie.
Od tysi¹ca lat. Lecz to nie zmienia faktu,
¿e od 1 maja 2004 r. - nasza historia
biegnie szybciej i inaczej, sta³a siê
bowiem cz¹stk¹ wspólnej, jednolitej
historii ca³ego kontynentu. Teraz przy-
szed³ czas, aby�my zadbali o nasze
miejsce we wspólnocie narodów Europy.
Aby�my znale�li sposób, by jak naj-
wiêcej wnie�æ do niej nowych, warto-
�ciowych elementów.

Historia Polski by³a histori¹ wojen
i powstañ. Bohaterami historii Polski byli
genera³owie, porucznicy i sier¿anci. Nie
zapominamy o naszej historii, nie
przestajemy szanowaæ odwa¿nych
straceñców, lecz potrzebujemy te¿
nowych, innych bohaterów.

Dzi� dumni jeste�my z naszych
naukowców i in¿ynierów, pracuj¹cych w
Massachusetts Institute of Technology i
w Dolinie Krzemowej, z naszych eko-
nomistów szanowanych i cenionych za

profesjonalizm w Londyñskim City.
Ciesz¹ nas sukcesy naszych histo-
ryków, socjologów, politologów, znaj-
duj¹cych sobie bez problemu miejsce
na najlepszych uczelniach �wiata.
Stajemy bowiem do wy�cigu o szczê�cie
i pomy�lno�æ przysz³ych pokoleñ Pola-
ków. W tym wy�cigu wiedza, pomys³y,
pracowito�æ i zdolno�ci s¹ najwa¿-
niejszym orê¿em.

Wyra¿amy wdziêczno�æ Roda-
kom, którzy od d³u¿szego czasu dzia³aj¹
w kraju jako przedsiêbiorcy polonijno-
zagraniczni. Wspomnia³em na wstêpie,
¿e Senat poczuwa siê tradycyjnie do
obowi¹zku opieki nad polsk¹ diaspor¹.
Stara to tradycja - wystarczy wspomnieæ
okr¹g³¹ rocznicê. W 1934 roku, a wiêc
70 lat temu, odby³ siê II Zjazd Polonii
pod patronatem Marsza³ka Senatu i
powsta³ wówczas �wiatowy Zwi¹zek
Polaków za Granic¹ �WIATPOL.

Obecnie opieka nad diaspor¹ ma
wymiar konkretny, finansowy. Wspie-
raj¹c materialnie �rodowiska polskie za
granic¹ stosujemy przejrzyste, obiek-
tywne procedury opieraj¹c siê na
priorytetach, akceptowanych przez
reprezentantów �rodowisk polonijnych,
zasiadaj¹cych w Polonijnej Radzie
Konsultacyjnej przy Urzêdzie Marsza³ka
Senatu, i przez organy samego Senatu:
Komisjê Emigracji oraz Prezydium.

Do zasadniczych celów w polo-
nijnej dzia³alno�ci Senatu nale¿¹:
wspieranie edukacji w �rodowiskach
Polonii i Polaków, wspieranie kultury
polskiej i sportu w�ród Polonii i Polaków
za granic¹, dofinansowywanie organi-
zacji polonijnych i zadañ realizowanych
przez nie w swoich �rodowiskach, a
tak¿e wspieranie przedsiêbiorczo�ci
w�ród Polaków za granic¹ i ich wspó³-
pracy gospodarczej z Polsk¹.

Wa¿nym celem naszej dzia³al-
no�ci jest jedno�æ Polonii, zacie�nianie
wspó³pracy pomiêdzy organizacjami
oraz wspó³pracy - gospodarczej, kultu-
ralnej - Polaków zza Granicy z Macierz¹.

Drodzy Rodacy ! Dzi�, w dzieñ
�wiêta narodowego - Konstytucji Trze-
ciego Maja, które przez powojenne
dziesiêciolecia gromadzi³o Polaków
¿yj¹cych na obczy�nie, ¿yczê Polakom
rozsianym po ca³ej kuli ziemskiej jak
najwiêcej satysfakcji z pracy zawodowej,
jak najwiêcej rado�ci z ¿ycia rodzinnego
i jak najwiêcej powodów do dumy z
Waszej i Waszych przodków - Ojczyzny.

Serwis �Polska-Polacy�

Pastusiak: pamiêtamy o naszych Rodakach za granic¹
Przemówienie Marsza³ka Senatu RP Longina Pastusiaka z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹

w Programie TVP (3 maja 2004)
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W dniach 13 � 15 maja 2004 roku
odby³o siê w Warszawie spotkanie
przedstawicieli polskich redakcji
prasy, radia i TV na Wschodzie. W
szkoleniu uczestniczyli dziennikarze z
£otwy, Litwy, Bia³orusi, Ukrainy,

Rosji, Gruzji, Mo³dowy, Armenii,
Wêgier, Kazachstanu, Kirgistanu,
Serbii i Czarnogóry. Organizatorem
spotkania by³ Zarz¹d Fundacji �Pomoc
Polakom na Wschodzie�.

 Wiceprezes Fundacji Henryk
Banasiuk przypomnia³, ¿e Senat w tym
roku przyzna³ na wspieranie polskich
mediów na Wschodzie 2,543 mln z³,
w tym na prasê 1,650 mln z³, a na radio
i telewizjê 893 tys. z³. W stosunku do
roku ubieg³ego jest to wzrost o 5 proc.
Jednocze�nie poinformowa³ zebra-
nych, i¿ Fundacja wspiera 49 redakcji
prasowych (w tym 12 nowych tytu-
³ów), 9 radiowych i 3 telewizyjne.

G³ównym punktem spotkania
by³a rozmowa z Marsza³kiem Senatu
RP, prof. Longinem Pastusiakiem.
Mia³a ona rodzinny charakter. Mar-
sza³ek pozdrowi³ za po�rednictwem
dziennikarzy wszystkich Polaków

Spotkanie przedstawicieli redakcji
polskich na Wschodzie w Warszawie

zamieszka³ych na Wschodzie, poza
granicami kraju. Marsza³ek podkre�li³,
¿e zarówno on jak i senatorowie s¹ pod
ogromnym wra¿eniem tego, co robi¹
polscy dzia³acze na Wschodzie dla
podtrzymania polsko�ci, to¿samo�ci

narodowej i wiary Ojców tysi¹ce
kilometrów od Macierzy. Przypom-
nia³, ¿e Senat RP sprawuje opiekê nad
Polakami i Poloni¹ za Granic¹. Longin
Pastusiak podkre�li³, ¿e nie tylko Izba
Wy¿sza ma �rodki przeznaczone dla
naszych Rodaków poza granicami
kraju. �Wiêcej �rodków na pomoc dla
Polonii ma Ministerstwo Edukacji
Narodowej� - doda³. Senat jest na
drugim miejscu, a dopiero potem MSZ
i resort kultury. W tych czterech
urzêdach znajduj¹ siê �rodki na pomoc
dla naszych Rodaków. Senat finansuje
ponad 300 przedsiêwziêæ poprzez
organizacje pozarz¹dowe.

Longin Pastusiak przypomnia³,
¿e Senatu ustanowi³ 2 maja Dniem
Polonii i Polaków za Granic¹, jako
wyraz uznania dla naszych Rodaków.
�Dla nas w Polsce jest to okazja, aby
zwiêkszyæ informacje o naszych

Rodakach ¿yj¹cych w ró¿nych zak¹t-
kach globu ziemskiego� � doda³
Marsza³ek.

Polityk przybli¿y³ dziennikarzom
podstawowe zadania, jakie postawi³
sobie Senat RP, je¿eli chodzi o pomoc
dla polskich redakcji na Wschodzie.
Przypomnia³, ¿e �rodki finansowe z
bud¿etu maj¹ byæ przeznaczone m.in.
na: bezp³atn¹ prenumeratê prasy
polskiej, pokrycie kosztów wydawania
prasy polskiej, zakup papieru, wypo-
sa¿enie redakcji w niezbêdny sprzêt,
serwis informacyjny dla redakcji i
organizacji polskich, czy zakup sprzê-
tu i wyposa¿enie pomieszczeñ redak-
cyjnych.

Rozmawiano tak¿e o problemach
nurtuj¹cych �rodowiska polskie,
szczególnie w kontek�cie znalezienia
siê Polski w Unii Europejskiej. Zwró-
cono uwagê na problem stypendiów
dla Polaków ze Wschodu szczególnie
dla naszych Rodaków mieszkaj¹cych
w krajach, które zosta³y niedawno
przyjête do UE. Wskazano na proble-
my, jakie nurtuj¹ tamtejsze �rodowiska
polskie, a dotyczy³y one g³ownie
kwestii finansowych i lokalowych.

Redaktor Ryszard Zieliñski z
Doniecka podkre�li³, ¿e to w³a�nie
dziêki pomocy Senatu RP i Fundacji
�Pomoc Polakom na Wschodzie�
istniej¹ media polonijne. Natomiast
Katarzyna Cetera z �G³osu Polskiego�
z Kazachstanu serdecznie podziê-
kowa³a za mo¿liwo�æ wydawania
miesiêcznika, który dla tamtejszych
Polaków jest ��ladem, ¿e Polaka siê
nimi interesuje�. Redaktor naczelny
�Polonii Charkowa� Józefa Czer-
nijenko serdecznie podziêkowa³a za
Zarz¹dowi Fundacji za uruchomienie
Witryny Internetowej �Polska-Polacy�.

Wicedyrektor TV Polonia Bog-
dan Kozyra zwróci³ siê z pro�b¹ do
dzia³aczy polonijnych, aby infor-
mowali wcze�niej jego redakcjê o
swoich inicjatywach, które mia³yby siê
znale�æ na antenie Telewizji Polonia,
przesy³aj¹c je np. poczt¹ elektroniczn¹
na adres: mailto:

 krzysztof.wichrowski@waw.tvp.pl
Ponadto w spotkaniu uczestni-

czyli m.in.: wicedyrektor Departa-

Od lewej: wicedyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ
Maciej Szymañski, marsza³ek Senatu RP prof. Longin Pastusiak, wice-

prezes zarz¹du Fundacji Henryk Banasiuk, wiceprezes Zarz¹du Fundacji
Grzegorz £ubczyk. Foto: Ryszard Maciejkianiec - «Nasz Czas» � Litwa.
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mentu Konsularnego i Polonii MSZ
Maciej Szymañski, wicedyrektor
Biura Prawno-Organizacyjnego Kan-
celarii Senatu RP Artur Koz³owski i
sekretarz Komisji Emigracji i Polaków
za granic¹ Wanda Wittner.

Podczas trzydniowego szkolenia
redaktorzy zapoznali siê m.in. z prac¹
redakcji Polityki oraz Radia �Po-
lonia�.

Jedno ze spotkañ z redaktorem
naczelnym Witryny Internetowej
«Polska-Polacy» Andrzejem Ziems-
kim oraz zespo³em redakcyjnym, by³o
po�wiêcone wykorzystaniu przez
redakcje materia³ów pochodz¹cych z
Serwisu �Polska-Polacy�. Podczas
rozmów poruszono kwestie dotycz¹ce
m.in. zapowiedzi kulturalnych czy
tematyki religijnej. Zaproponowano,
aby w przysz³o�ci rozszerzyæ stronê o
materia³y d�wiêkowe dla polskich
redakcji radiowych.

Z ankiety opracowanej na pod-
stawie wypowiedzi przedstawicieli
redakcji wynika pozytywna ocena
witryny i serwisu informacyjnego.

Podczas spotkania red. Zbigniew
Ró¿añski przedstawi³ postêp prac nad
Pomnikiem �Macierz-Polonii�, który
nied³ugo ma stan¹æ w Warszawie.
Zaproponowa³ tak¿e, aby nasi rodacy
ze Wschodu otrzymali legitymacje
Klubu Publicystów Polonijnych Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Rzeczy-
pospolitej Polskiej, co mog³oby im
znacznie u³atwiæ zbieranie materia³ów
prasowych i radiowych.

Dziennikarze wys³uchali tak¿e
wyk³adu doktora Jerzego Snopka z
Instytutu Literatury PAN na temat
kondycji jêzyka polskiego.

Natomiast z wiceprezesem Fun-
dacji Grzegorzem £ubczykiem
dziennikarze polscy ze Wschodu
rozmawiali na temat usuwania tzw.
�bia³ych plam� z najnowszej historii
Polski na przyk³adzie jego ksi¹¿ki
�Henryk S³awik � Polski Wallenberg�.

Na zakoñczenie spotkania
uczestnicy szkolenia spotkali siê z
redaktorem Zygmuntem Broniarkiem
i pisarzem Olgierdem Budrewiczem.

Robert Trzaska
 Serwis «Polska-Polacy»

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W dniu 2 maja 2004 r. w  obwodowym Centrum Twórczo�ci Ludowej zosta³a
otwarta wystawa polskich malarzy z Ukrainy � Sergiusza  i Maruny Borowskich z
Dniepropietrowska  i Olega Malowanego z Charkowa.

Otwarciem wystawy rozpoczê³y siê uroczysto�ci z okazji  wej�cia Polski do
Unii Europejskiej i Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ oraz  Konstytucji 3 maja.
Organizatorem uroczysto�ci by³ Konsulat Generalny  RP w Charkowie, a
wspó³organizatorem - Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie i Centrum

�wiêto Polaków w Charkowie
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Twórczo�ci Ludowej. Dzieñ �wi¹teczny wyda³ siê bardzo
ciep³ym. Sale, korytarze i ulica przed gmachem ozdobione
zosta³y ró¿nokolorowymi balonikami z napisami �Polska i

Europa�, �Ja kocham Polskê�, �Polska i Ukraina razem w
Europie�. M³odzie¿ w polskich strojach ludowych wita³a przy
wej�ciu przyby³ych na uroczysto�ci. Przyby³obardzo du¿o
ludzi. Nie wszyscy mogli zmie�ciæ siê w sali, czê�æ by³a na
korytarzu, ale wszyscy z wielkim zainteresowaniem czekali

na wyst¹pienia.
Obecnych w sali przywita³ gospodarz Centrum W³o-

dzimierz Golpierin, Konsul Generalny RP w Charkowie
Jaros³aw Ksi¹¿ek, Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie Józefa Czernijenko. Na wystawie publiczno�ci byli
przedstawieni arty�ci Sergiusz i Marina Borowscy, i Oleg
Malowany.

Dla Polaków i Polonii wej�cie Polski do Unii Europejskiej
jest bardzo wa¿nym  i d³ugo oczekiwanym wydarzeniem. Z tej
okazji Pan Konsul Generany Jaros³aw Ksi¹¿ek zaprosi³ zespó³
folklorystyczny �Parnacz� z Zaporo¿a, który zaproponowa³
s³uchaczom utwory polskie i ukraiñskie. �piew unikalnego
chóru rozpali³ serca  publiczno�ci, oczarowa³ swoj¹ energi¹ i
melodi¹. Wspaniale wyst¹pi³y dwa   zespo³y folklorystyczne
skierowane przez Centrum Twórczo�ci Ludowej Charkowa.

Diana Krawczenko

W 1958 roku wy-
kona³ swoje pierwsze
zdjêcia aparatem
�Smiena�, podarowa-
nym przez ojca. Kiedy
skoñczy³ 20 lat, zaj¹³
trzecie miejsce na kon-
kursie fotograficznym.
W 1970 roku zakoñ-
czy³ Charkowski Poli-
techniczny Instytut,
otrzymuj¹c tytu³ in¿y-
niera metalurga. Od
1972 roku uczestniczy³ w ponad 90 wystawach w kraju i
za granic¹, jest wystawiany we Francji, Belgii, Niem-
czech, Jugos³awii, Polsce, Hiszpanii, Japonii, Nowym
Jorku i in. Jest laureatem ponad 30 salonów artys-
tycznych i konkursów. Wiele jego prac znajduje siê w
muzeach i prywatnych kolekcjach na Ukrainie i za
granic¹.

Cz³onek Zwi¹zku Artystów Fotografików Ukrainy i
WNP. Honorowy cz³onek  Krakowskiego Towarzystwa
Fotograficznego.

Malowany
Oleg

Urodzi³ siê w
1950 roku w mie�cie
Krywyj Rig w obwo-
dzie dniepropietrow-
skim. Absolwent Gra-
ficznego Fakultetu
Ukraiñskiego Insty-
tutu Poligraficznego
we Lwowie.

Od 1976 roku
s y s t e m a t y c z n y
uczestnik wystaw na
Ukrainie i za granic¹
(siedem wystaw indy-
widualnych).

Od 1992 roku
wiele razy wystawia³
swoje prace w Pols-

ce. Nagrodzony dyplomami, nagrod¹ Komsomola
Krywbasa, orderem �w. W³adymira III stopnia. Wiele prac
znajduje siê w muzeach i prywatnych kolekcjach w kraju
i za granic¹.

W Charkowie reprezentowane s¹ równie¿ prace
Mariny, córki malarza. Siergiej jest cz³onkiem Zwi¹zku
Malarzy Ukrainy, cz³onkiem Zwi¹zku Malarzy Polskich.

Borowski Siergij
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Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹,
Konstytucji 3 maja i wej�cia Polski do Unii Europejskiej
w sali Chakowskiej Filharmonii 3 maja br. odby³ siê wielki
koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury
Polskiej w Charkowie. Ponad sto wykonawców wziê³o
udzia³ w �wi¹tecznym koncercie.

Po odegraniu hymnów Unii Europejskiej, Polski i
Ukrainy na scenê wyszli Konsul Generalny RP w
Charkowie Jaros³aw Ksi¹¿ek i Prezes Stowarzyszenia
Kultury Polskiej w Charkowie Józefa Czernijenko, którzy
przywitali wszystkich przyby³ych na koncert.  Uroczysto�ci
te maj¹ wielkie znaczenie w ¿yciu Polaków, tak dla

mieszkaj¹cych w Polce, jak i zamieszka³ych za jej
granicami. Wiele dobrych s³ów powiedziano o wspólnej
przysz³o�ci Polski i Ukrainy razem w Europie.

Program koncertowy rozpocz¹³ siê   wystêpem
ukraiñskiego ludowego chóru im. Bidaka pod kierow-
nictwem Sergieja Kobziewa ukraiñskim utworem
�Obejmujê pie�ni¹ ciebie� oraz polsk¹ pie�ni¹ ludow¹
�Hej soko³y�.

Prowadz¹cy koncert pan Wasilij Sagan przepiêknie
recytowa³ Hymn Polaków na obczy�nie, a po nim
zabrzmia³a muzyka Fryderyka Chopina, arie z oper
Moniuszki, romanse polskich kompozytorów, pie�ni
estradowe i ludowe, fragmenty z operetek �W rytmie
tañca�, �Walc mi³o�ci�, baletowy taniec �Jesieni li�cia�.
Na tym koncercie zebrali siê gwiazdy Charkowa �
najlepsze wykonawcy polskich utworów. Po�ród
wykonawców s¹ zas³u¿one arty�ci Ukrainy, laureata
miêdzynarodowych konkursów i festiwali, fachowy arty�ci
z charkowskiego teatru komedii muzycznej i z charkows-
kiego teatru opery i baletu im. £ysenko, charkowskiej

Welki koncert

filharmonii obwodowej, charkow-
skiej akademii sztuk, charkowskiej
akademii kultury. W koncercie
wziê³y udzia³ równie¿ zespo³y
m³odzie¿owe przy Stowarzyszeniu
Kultury Polskiej Charkowa «Hobby»
pod kierownictwem Rimmy £utaj,
«Spiewanoczki» pod kierownictwem
Galiny Galuk oraz ukraiñski zespó³
instrumentalny muzyki ludowej
im. Wasiury pod kierownictwem Olgi
Wasiury. Go�cie � przedstawiciele
stowarzyszeñ mniejszo�ci narodo-
wych Bia³orusi, Koreañscy, Rosja-
ninie wspania³e �piewali polski
piosenki w jêzyku polskim.

Sala filharmonii by³a wype³-
niona po brzegi. W ci¹gu trzech i pó³
godziny «na jednym oddechu» odby³
siê koncert. Ciep³a atmosfera, dobry
kontakt artystów z publiczno�ci¹ i
wysoki poziom wystêpów sprawi³y
ogromne wra¿enie na wszystkich

obecnych, pozostawiaj¹c na d³ugo w mi³ym nastroju.

fotoreporta¿

Ukraiñski zespó³ instrumentów ludowych im. Wasiury

Ukraiñski ludowy chór im. Bidaka

Konsul Generalny RP w Charkowie Jaros³aw
Ksi¹¿ek i Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej

 w Charkowie Józefa Czernijenko

Diana Krawczenko, zdjêcie Oleg Czernijenko
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 Ludmi³a Ruban - laureatka
miêdzynarodowych  konkursów

piosenki

Zas³u¿ony artysta Ukrainy Oleg
Dziuba z córk¹ Alicj¹ò

Sergiusz Sienik i Iryna
Litwinowa � arty�ci

charkowskiego teatru
 komedii muzycznej

ð

Koreañczyk Aleksandr Kim -
laureat miêdzynarodowych

konkursów piosenki estradowej ð

Anna
Saga³owa
laureatka

konkursów
miêdzy-

narodowych

ð

ò

Sergiusz Sienik i Aleksandra
Borysenko � arty�ci charkowskiego

teatru komedii muzycznej

ñ

Aleksandr P³otkin - dyplomant
konkursów recytatorskich ð
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Zespó³ �Hobby� ò

òZespó³ �Spiwanoczki�

Ludmi³a Kabaniec �piewaczka
operowa �laureatka

miêdzynarodowych konkursów ð

W³odzimierz Graszczenko  -
�piewak teatru opery i baletu-

laureat miêdzynarodowych
konkursów

Zas³u¿ona artystka Ukrainy A³³a
Chorolska i artyst teatru komedii

muzycznej Sergiusz Senikð

ò

Natala Zaika laureatka
konkursów pie�ni akademicki

Anna Mo³odecka � laureatka
konkursów pie�ni estradowych ò

ñEugeniusz Lisicki � �piewak teatru
opery i baletu i Swiet³ana Pronienko-

laureaci miêdzynarodowych
konkursów

ò
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Zarz¹d ds. rodziny i m³odzie¿y charkowskiej

obwodowej administracji przy udziale Polsko-Uk-
raiñskiego M³odzie¿owego Klubu �Europejski wektor�
18 maja br. przeprowadzi³ w Charkowie w ramach Roku
Polski na Ukrainie okr¹g³y stó³ na temat: �Integracja
europejska: stanowisko m³odzie¿y�.

Uczestnikami imprezy byli liderzy miejskich
organizacji m³odzie¿owych, przedstawiciele takich
znanych w Charkowie organizacji, jak: Francuskie
Centrum, Amerykañskie Centrum, Brytyjska Rada. W
spotkaniu wzi¹³ udzia³ wicekonsul RP w Charkowie
Marcin Denysiuk.

Prelegenci � przedstawiciele klubu �Europejski
wektor�, jaki niedawno zosta³ za³o¿ony przy Charkowskim
Stowarzyszeniu Kultury Polskiej, opowiedzieli o historii
integracji pañstw Europy, o do�wiadczeniu Polski i mo¿li-
wo�ciach jego wykorzystania na gruncie ukraiñskim, o
m³odzie¿owych programach Unii Europejskiej. Oma-
wiano równie¿ polityczne i socjologiczne aspekty
integracji europejskiej.

Zainteresowanie wzbudzi³o opowiadanie o do-
�wiadczeniu, zdobytym przez cz³onków m³odzie¿owego

klubu podczas tworzenia pierwszego w mie�cie
szkolnego klubu Europejskiego, otwartego 12 maja w
Charkowskim Szkolnym Kompleksie nr 116. Prele-
genci podzielili siê swoimi planami co do otwarcia
takiego klubu w Ogólnokszta³c¹cej Szkole �redniej
im. Henryka Siemiradzkiego w Pieczeniegach, w której
odbywa siê nauczanie jêzyka polskiego.

Z du¿¹ ciekawo�ci¹ obecni wys³uchali referatu
wiceprezes klubu Olgi Zagórskiej. Omawiano w nim
takie pojêcia jak europejska to¿samo�æ obywateli oraz
europejski system spo³eczno-politycznych warto�ci:
demokracji, uznania praw cz³owieka i nadrzêdnej roli
prawa. W rezultacie dyskusji nad referatem uczestnicy
okr¹g³ego sto³u podkre�lili niski poziom wiedzy
przeciêtnego obywatela, zw³aszcza m³odzie¿y na
temat zasad integracji europejskiej. Zwrócono uwagê
na istnienie ró¿nic w mentalno�ci obywateli Ukrainy i
obywateli jej zachodnich s¹siadów. Wed³ug uczest-

ników g³ówn¹ barier¹ w eurointegracji Ukrainy jest niski
poziom demokratyzacji spo³eczno-politycznego systemu

zarz¹dzania w pañstwie w porównaniu z pañstwami
Unii Europejskiej, a tak¿e powolne tempo przyswajania
wypracowanych przez zachodni¹ kulturê warto�ci
spo³eczno-ekonomicznych.

Aktywna dyskusja rozwinê³a siê wokó³ problemu
okre�lenia g³ównych kierunków dzia³alno�ci orga-
nizacji m³odzie¿owych w sferze wspó³udzia³u w
procesie eurointegracji Ukrainy. Jak zauwa¿y³a
naczelnik zarz¹du charkowskiej obwodowej admi-
nistracji ds. rodziny i m³odzie¿y Natalia Lewczenko, a
potwierdzili wszyscy obecni, najistotniejsze jest
podniesienie aktywno�ci m³odzie¿y w procesie
demokratyzacji ukraiñskiego spo³eczeñstwa, infor-
mowanie spo³eczeñstwa o Unii Europejskiej oraz
wychowywanie dzieci na aktywnych obywateli z silnym
poczuciem to¿samo�ci europejskiej.

Na zakoñczenie okr¹g³ego sto³u przyjêto
rezolucjê.

Integracja europejska: stanowisko m³odzie¿y

Oleg Czernijenko
(zdjêcie autora)

Cz³onki m³odzie¿owego klubu �Europejski wektor�

W �rodku konsul RP w Charkowie Marcin Denesiuk i
naczelnik zarz¹dzania ds. m³odzie¿y i rodziny

administracji obwodowej Charkowa Natal¹ Lewczenko
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My,  przedstawiciele ró¿nych
krêgów m³odzie¿y miasta Charkowa,
maj¹c na celu aktywizacjê m³odzie¿y do
udzia³u w procesach eurointegracji,
przeprowadzili�my 18. 05. 2004 r.
okr¹g³y stó³ �Integracja europejska �
stanowisko m³odzie¿y�, który zosta³
zorganizowany w ramach Roku Polski na
Ukrainie.

W posiedzeniu wziêli udzia³ przed-
stawiciele organów w³adzy wykonaw-
czej, konsul RP w Charkowie, liderzy
spo³ecznych organizacji Charkowa,
przedstawiciele ró¿nych krêgów
m³odzie¿owych.

G³ównymi zadaniami okr¹g³ego
sto³u by³y:

• wyja�nienie przyczyn zaintereso-
wania m³odzie¿y eurointegracj¹ Ukrainy;

• omówienie roli m³odzie¿y w
procesie eurointegracji;

• omówienie g³ównych kierunków
dzia³alno�ci organizacji m³odzie¿owych
w zakresie informowania spo³eczeñstwa
Ukrainy o Unii Europejskiej.

Do dyskusji zaproponowano dwa
zasadnicze tematy: �Widzenie przez
m³odzie¿ motywów i mo¿liwych skut-
ków integracji krajów Europy� oraz
�Rola ukraiñskiej m³odzie¿y w euro-
integracji�.

W rezultacie dyskusji doszli�my do
nastêpuj¹cych wniosków:

1. M³odzie¿ widzi integracjê euro-
pejsk¹ jako g³ówny strategiczny kierunek
spo³eczno � politycznego i ekono-
micznego rozwoju Ukrainy, a popieranie
kursu integracji europejskiej rozumie
jako d¹¿enie do tworzenia ukraiñskiego
pañstwa na bazie jedynego europej-
skiego systemu spo³eczno � politycznych
warto�ci: demokracji, uznania praw
cz³owieka i nadrzêdnej roli prawa.

2. Unia Europejska jest dzisiaj
najbardziej efektywnym socjalno �
ekonomicznym modelem spo³eczeñstwa,
gdy¿ jego fundamentem jest demokracja
i powstaje on na demokratycznych
zasadach.

3. M³odzie¿ Ukrainy jest grup¹
spo³eczn¹, która najkrócej ze wszystkich
grup podlega³a oddzia³ywaniu komunis-
tycznego systemu i dlatego powinna byæ
awangardow¹ si³¹ przemian demo-

Rezolucja okr¹g³ego sto³u �Integracja
europejska � stanowisko m³odzie¿y�

kratycznych.
4. Poziom wiedzy m³odzie¿y o Unii

Europejskiej, podobnie jak i ca³ego
spo³eczeñstwa, jest dzi� bardzo niski i
nie odpowiada ogólnemu poziomowi
wykszta³cenia.

W�ród wszystkich grup spo³e-
cznych Ukrainy najwiêksze zaintere-
sowanie Europ¹ przejawia m³odzie¿, co
szczególnie widaæ w jej d¹¿eniu do
nawi¹zywania i utrzymywania kontaktów
z rówie�nikami z krajów UE.

1. Uwa¿amy, ¿e udzia³ m³odzie¿y
w procesach integracji europejskiej
powinien przebiegaæ w nastêpuj¹cych
kierunkach:

2. Nauczanie i informowanie spo³e-
czeñstwa o UE, a tak¿e o przebiegu
procesów integracji europejskiej Ukra-
iny.

3 . Aktywny udzia³ w tworzeniu
ukraiñskiego pañstwa na podstawie
europejskich spo³eczno � politycznych
warto�ci: demokracji, uznania praw
cz³owieka i dominuj¹cej roli prawa.

Prowadzenie pracy z dzieæmi
nastawione na pog³êbienie przez nich
wiedzy o Europie, na formowanie u nich
europejskiej to¿samo�ci i postawy
odpowiedzialno�ci za losy Ukrainy, a
tak¿e uchronienia kulturalnego dzie-
dzictwa Ukrainy w rodzinie narodów
europejskich.

1. Uwa¿amy, ¿e efektywnymi
formami dzia³alno�ci m³odzie¿y w sferze
eurointegracji Ukrainy s¹:

2. Tworzenie spo³ecznych grup
m³odzie¿owych, które postawi¹ za swój
cel kszta³towanie u m³odzie¿y i dzieci
europejskiej to¿samo�ci.

3. Organizacja spotkañ z rówie�-
nikami z innych krajów UE.

4. Organizacja kursów, seminariów
i innych form kszta³cenia przy szko³ach
i organizacjach spo³ecznych, prowa-
dz¹cych sta³¹ dzia³alno�æ dla liderów
m³odzie¿owych i szkolnych klubów
europejskich, z udzia³em trenerów i
konsultantów z krajów UE.

5. Prowadzenie w Charkowie
masowych imprez, np. Dnia Europy i dni
pañstw cz³onkowskich UE, kursów,
quizów, obywatelskich odczytów, konfe-
rencji na tematy po�wiêcone integracji
europejskiej.

6. Prowadzenie badañ i realizacja
w warunkach ukraiñskich polskiego
do�wiadczenia przemian demokra-
tycznych.

7. Obywatelska kontrola wyko-
nania spo³ecznych programów integracji
europejskiej.

8. Wydzielenie �rodków z bud¿etu
na wykonanie zadañ zwi¹zanych z
integracj¹ europejsk¹ i organizacja
kontroli wykorzystania tych �rodków.

9. Poparcie wyborczych kompanii
tych partii, które rzeczywi�cie realizuj¹
demokratyczne przemiany w kraju i
aktywnie prowadz¹ Ukrainê w kierunku
integracji europejskiej.

18. 05. 2004 r
Charków

13 maja br. w Narodowej Ukraiñ-
skiej Humanitarnej Akademii odby³o siê
spotkanie m³odzie¿owe z okazji Dnia
Europy. Na spotkanie zostali zaproszeni
przedstawiciele Polsko-Ukraiñskiego
M³odzie¿owego Klubu �Europejski
Wektor�. Wiceprezes klubu Olga Za-
górska opowiada³a o dzia³alno�ci
Charkowskiego  Stowarzyszenia Kultury
Polskiej oraz M³odzie¿owego Klubu
Europejskiego, o konieczno�ci euro-
integracji Ukrainy, o mo¿liwo�ci pozna-
nia do�wiadczenia  Polski w procesie
integracji z Uni¹ Europejsk¹. Cz³on-
kowie klubu podzielili siê swoimi
planami na przysz³o�æ i wezwali wszyst-
kich do wspó³pracy, do zjednoczenia si³
i zorganizowania m³odzie¿owego ruchu
na rzecz integracji Ukrainy z Uni¹
Europejsk¹.

Uczestnicy spotkania omawiali
problemy m³odzie¿y, jej perspektywy,
porównywali mo¿liwo�ci m³odzie¿y
ukraiñskiej i europejskiej. Jak wyja�ni³o
siê, m³odzie¿ wy¿szych szkó³  ma³o wie
o  eurointegracji, ale chce otrzymywaæ
wiedzê o Unii Europejskiej i braæ udzia³
w procesie eurointegracji Ukrainy, w
przekszta³ceniu Ukrainy w prawdziwie
europejskie pañstwo. Pod koniec spot-
kania nikt ju¿ nie mia³ w¹tpliwo�ci, ¿e
Europa � to nasza przysz³o�æ.

Spotkanie
m³odzie¿owe
z okazji Dnia Europy
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Olga Zagórska

�Wiêcej ni¿ s¹siedzi: poszerzo-
na Unia Europejska a Ukraina�. Pod
takim has³em odby³a siê w Char-
kowie 29 maja konferencja Miêdzy-
narodowej Fundacji �Odrodzenie�,
Fundacji im. Stefana Batorego
(Polska) i PAUSI.

Organizatorzy, których przed-
stawicielem  by³a Charkowska
Spo³eczna Fundacja Miejscowej
Demokracji, omówi³y ró¿ne stano-
wiska na temat dalszego rozwoju
kontaktów miêdzy Ukrain¹ a Uni¹
Europejsk¹, a tak¿e podkre�lili te
elementy wspó³pracy, które powinny
staæ siê podstaw¹ g³êbokich kon-
struktywnych kontaktów w ci¹gu
najbli¿szych lat.

W czasie konferencji odby³a siê
prezentacja rezultatów projektu
badawczego, który prowadzono przy
udziale g³ównych ekspertów Uk-
rainy, Polski, Wêgier, S³owacji i
Belgii w ci¹gu dwóch lat.

Rezultatem tego projektu jest
analityczna publikacja, która propo-
nuje najbardziej optymalny wed³ug
ekspertów model wzajemnych sto-
sunków poszerzonej Unii Euro-
pejskiej i Ukrainy i obejmuje rz¹d
praktycznych rekomendacji, adre-
sowanych do ró¿nych audytorów w
UE i na Ukrainie.

Miêdzynarodowa Konferencja w Charkowie
Z wyk³adami wyst¹pili m.in.

tacy znani eksperci jak: Jakub
Boratyñski (Fundacja im. Stefana
Batorego, Warszawa),  Ma³gorzata
Jakubiak (Warszawa), Katarzyna

Wo³czuk (Birmingen), Irena Kraw-
czuk (Kijów), Aleksandr Duleba
(Bratys³awa), Mariusz Wal (Bruk-
sela), Joanna Konieczna (Warszawa)
i Przemys³aw ¯urawski-Grajewski
(£ód�).

W konferencji wziêli udzia³
tak¿e przedstawiciele organów

w³adzy pañstwowej Ukrainy oraz
przedstawiciele g³ównych orga-
nizacji spo³ecznych na Ukrainie.

Niestety w Charkowie nieczêsto
odbywaj¹ siê takie interesuj¹ce

imprezy na skalê miêdzynarodow¹.
Niepokoi równie¿ to, ¿e  konferencja
praktycznie nie zosta³a nag³o�niona
ani przez radio, ani przez telewizje,
ani przez inne �rodki masowego
przekazu.

13 maja br. charkowska obwo-
dowa organizacja �Ukraiñska socjal-
demokratyczna m³odzie¿� przepro-
wadzi³a okr¹g³y stó³ pt. �Ukraina.
Droga do Europy�, po�wiêcony Dniu
Europy.

W debatach wziêli udzia³ ucz-
niowie szkó³ ogólnokszta³c¹cych,
nauczycieli, urzêdnicy oraz cz³on-
kowie klubu �Europejski wektor�
przy Charkowskim Stowarzyszeniu
Kultury Polskiej. M³odzie¿ oma-
wia³a pytania, jaki powinien byæ

prezydent pañstwa, jakie przekszta³-
cenia trzeba przeprowadziæ na Ukrai-
nie, ¿eby mieæ w przysz³o�ci mo¿li-
wo�æ wst¹pienia do Unii Euro-
pejskiej, jakie korzy�ci bêdzie mia³
nasz kraj z integracji z UE, w jaki
sposób m³odzie¿ mo¿e przyczyniaæ
siê do procesu europejskiej integracji
Ukrainy. Wszyscy z ciekawo�ci¹
wys³uchali pogl¹dów najm³odszych
uczestników okr¹g³ego sto³u �
uczniów 6-8 klas. By³o bardzo
przyjemnie, ¿e dzieci interesuj¹ siê

procesami socjalno-politycznymi,
jakie zachodz¹ na Ukrainie i nie s¹
obojêtne wobec przysz³o�ci swego
kraju.

W ramach posiedzenia okr¹g-
³ego sto³u odby³o siê podsumowanie
ogólno ukraiñskiego konkursu ucz-
niowskich wypracowañ na temat:
�Jakim widzê przysz³ego prezy-
denta�. Zwyciêzcy konkursu otrzy-
mali pami¹tkowe prezenty.

Okr¹g³y stó³ nt. �Ukraina. Droga do Europy�

Oleg Czernijenko
(zdjêcie autora)
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W �wi¹tecznie ozdobionej flagami
25 krajów cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej, flag¹ Unii Europejskiej, plaka-
tami, gazetkami �ciennymi sali 12 maja
br. w szkole �redniej nr 116 m. Charkowa
odby³o siê uroczyste otwarcie  pierw-
szego we wschodniej Ukrainie Szkol-
nego Klubu Europejskiego. Uczniowie
zorganizowali koncert, na którym  dzieci
recytowa³y wiersze, �piewa³y piosenki w
jêzykach obcych, tañczy³y, wykonywa³y

muzyk¹ europejsk¹. Uroczysty charakter
�wiêtu nada³o wykonanie przez cz³on-
ków klubu �Ody do rado�ci� - hymnu
Unii Europejskiej w jêzyku niemieckim,
polskim i ukraiñskim. Uczestnicy Klubu
opowiadali o historii powstania szkol-
nych euroklubów, o dzia³alno�ci Klubu,
o przygotowaniach do tego dnia, po-
dzielili siê z go�æmi swymi planami,
marzeniami, oczekiwaniami na przy-
sz³o�æ.

Na otwarciu byli obecni konsul RP
w Charkowie pan Andrzej Raczkowski,
wice prezes Polsko-Ukraiñskiego M³o-
dzie¿owego Klubu �Europejski Wektor�
przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej
Olga Zagórska, przedstawiciele w³adz
ds. o�wiaty, przedstawiciele Stowarzy-
szenia Kultury Polskiej w Charkowie
oraz go�cie ze szkó³ miasta.

Uroczyste otwarcie szkolnego klubu
Pani dyrektor Ludmi³a Romanowa

przywita³a wszystkich obecnych, przed-
stawi³a uczestników i trenerów klubu -
nauczycielkê jêzyka polskiego Sylwiê
Biesagê, nauczyciela jêzyka niemiec-
kiego Sergiusza Kis³uchê, wice prezesa
klubu �Europejski wektor� Olgê Zagór-
sk¹.

Z³o¿yæ gratulacje debiutantom
przyszli laureaci festiwalu im. K. Szyma-
nowskiego, zespó³ skrzypków szko³y

muzycznej nr 13, zespo³y piosenki
estradowej oraz zespo³y taneczne z
Liceum Sztuki, muzycznego teatru
twórczo�ci ludowej, charkowskiego
Domu Nauczyciela.

Po koncercie zostali nagrodzeni
zwyciêzcy konkursu �Charków, Polska,
Europa�, ktury  przygotowali i prze-
prowadzili w szkole cz³onkowie klubu
�Europejski wektor�. Zwyciêzcami
konkursu zosta³y uczennice 8 klasy
Anastasja Sterina oraz Anna Iwanczuk.
Dziewczyny otrzyma³y pami¹tkowe
prezenty, przygotowane przez Stowa-
rzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie.

¯yczymy szkolnemu klubu euro-
pejskiemu powodzenia, sukcesów,
ciekawej i owocowej pracy i wielu
przyjació³ z ró¿nych krajów Europy.

Olga Zagórska

Nowy Konkurs
Fundacja im. Stefana Batorego

oraz O�rodek KARTA og³aszaj¹ dzie-
wi¹ty konkurs �Historii Bliskiej� dla
uczniów gimnazjów i szkó³ �rednich; na
temat:

�Codzienno�æ w czasie prze³omu
1944�45�.

W powszechnej pamiêci o II
wojnie i latach tu¿ po niej � szczególnie
pokoleñ, które tego czasu nie znaj¹ �
dominuj¹ obrazy kataklizmów, maso-
wych represji, dramatycznego koñca
okupacji i wyzwalania, które przybra³o
natychmiast formy nowego zniewolenia.
Dominuj¹ syntetyczne obrazy, w których
trudno jest odnale�æ los poszczególnych
regionów i grup, nie mówi¹c o losie
jednostek i rodzin. Na tle wielkich
ruchów tektonicznych historii trudno jest
zobaczyæ kszta³t zwyk³ego ¿ycia tam-
tych lat.

Celem, który stawiamy w obecnym
konkursie, jest zbadanie i opisanie na
przyk³adzie najbli¿szego �rodowiska:
rodziny czy znajomych, w³asnej miejs-
cowo�ci b¹d� najbli¿szej okolicy, jakie
formy przybiera³y owe próby normal-
nego ¿ycia, jak wygl¹da³a ówczesna
codzienno�æ widziana przez pryzmat
konkretnych ludzkich do�wiadczeñ.
Tak¿e wtedy szukano stabilizacji i
bezpieczeñstwa, starano siê zaspokajaæ
w³asne potrzeby, nie tylko na poziomie
prze¿ycia, szukano �róde³ nadziei w
ma³o czytelnym, niepokoj¹cym, zagra-
¿aj¹cym �wiecie. Proponujemy zbadanie
codzienno�ci tamtego, niecodziennego
czasu, tak¿e przez wywo³anie pamiêci
najstarszej generacji �wiadków.

Na konkurs nadsy³ane mog¹ byæ
wy³¹cznie prace oryginalne, oparte na
samodzielnie zebranych, wcze�niej nie
publikowanych materia³ach �ród³owych
(wywiady, kwerendy w archiwach
domowych czy publicznych); powinny
zawieraæ krytyczn¹ ocenê wiarygod-
no�ci �róde³, dowodziæ zdolno�ci
wyci¹gania wniosków. Wa¿na jest
równie¿ atrakcyjno�æ prezentacji wyni-
ków badañ.

Dopuszczalne s¹ ró¿ne formy prac
konkursowych: opracowany zbiór doku-
mentów; zdobyta i krytycznie opraco-
wana relacja �wiadka lub �wiadków
historii; zbiór zdjêæ z autorskim opisem
i komentarzem, opracowany dziennik
czy pamiêtnik; amatorski film wideo czy
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audycja radiowa; dopuszczalne s¹ równie¿
inne formy, tak¿e mieszane.

Praca mo¿e byæ podejmowana indy-
widualnie b¹d� grupowo (do 6 osób), pod
opiek¹ doros³ych lub samodzielnie.

Termin nadsy³ania prac � do
28 lutego 2005.

Konkurs zostanie rozstrzygniêty do
10 czerwca 2005, po czym nast¹pi
og³oszenie wyników i rozdanie nagród.

Jury przyzna uczniom nagrody i
wyró¿nienia indywidualne i zespo³owe, a
nauczycielom wspieraj¹cym uczniów �
nagrody i wyró¿nienia specjalne. Na
nagrody Fundacja Batorego przeznaczy³a
50.000 z³.

Nades³ane prace dope³ni¹ kolekcjê
�Historii Bliskiej� w O�rodku KARTA,
dostêpn¹ dla zainteresowanych badaczy i
wydawców. Przewidywana jest prezen-
tacja prac lub ich fragmentów w Internecie
oraz ewentualnie w czasopismach ogólno-
krajowych i lokalnych.

Szko³om, które zadeklaruj¹ do
30 wrze�nia br. zamiar uczestniczenia w
konkursie � wy�lemy komplety niezbêd-
nych materia³ów informacyjnych i instruk-
ta¿owych. Te, których uczniowie wziêli
udzia³ w jednym z trzech ostatnich
konkursów, otrzymaj¹ materia³y bez
zg³oszenia.

Kontakty: O�rodek KARTA, 02-536
Warszawa, ul. Narbutta 29, tel. (0-22)
848-07-12; faks 646-65-11; e-mail:
h i s t o r i a . b l i s k a @ k a r t a . o r g . p l ,
www.karta.org.pl

Prezes Fundacji BATOREGO -
Aleksander Smolar,

Prezes O�rodka KARTA - Zbigniew
Gluza.

O Rado�ci, iskro bogów,
kwiecie elizejskich pól,
�wiêta, na twym �wiêtym progu
staje nasz natchniony chór
Jasno�æ twoja wszystko zaæmi,
z³¹czy, co rozdzieli³ los,
wszyscy ludzie bêd¹ braæmi
tam, gdzie twój przemówi g³os.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz
stanie tutaj po�ród nas,
i kto wielk¹ mi³o�æ znalaz³,
ten niech z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto choæby jedn¹
duszê rozpromieniæ móg³.
Ale kto mi³o�ci nie zna,
niech nie wchodzi tu na próg.

Patrz, patrz: wielkie s³once �wiatem
biegnie sypi¹c ziole skry,
jak zwyciêzca, jak bohater �
biegnij, bracie, tak i ty.
Rado�æ tryska z piersi ziemi,
Rado�æ pije ca³y �wiat.
Dzi� wchodzimy, wstêpujemy
na Rado�ci z³oty �lad.

Ona w sercu, w zbo¿u, w �piewie,
ona w splocie ludzkich r¹k,
z niej najlichszy robak czerpie,
z niej - najwy¿szy niebios kr¹g.
Bracie, mi³o�æ niezmierzona
mieszka pod namiotem z gwiazd,
ca³¹ ludzko�æ we� w ramiona
i uca³uj jeszcze raz.

Wstañcie, ludzie, wstañcie wszêdzie,
ja nowinê niosê wam:
na gwia�dzistym firmamencie
mi³o�æ, mi³o�æ mieszka tam.
Wstañcie, ludzie, wstañcie wszêdzie,
ja nowinê niosê wam:
na gwia�dzistym firmamencie
mi³o�æ, mi³o�æ mieszka tam!

ODA DO RADO�CI

Fryderyk Schiller,
t³um. Konstanty Ildefons Galczyñski
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