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mieszkaj¹cych daleko od Ojczyzny,
jest to wielkie szczê�cie i
satysfakcja. Dzieci i m³odzie¿ to
nasza przysz³o�æ, wi¹¿emy z nimi
wielkie nadzieje.

W dzia³alno�ci SKP w Ch
uczestniczy wielu naukowców,
lekarzy, artystów, wyk³adowców
wy¿szych uczelni, istnieje zespó³
taneczny i zespó³ piosenki
estradowej, funkcjonuj¹ ró¿ne
kluby. Ka¿dy mo¿e wybraæ dla
siebie co� interesuj¹cego.

Od koñca 1999 roku wydajemy
w³asne czasopismo �Polonia
Charkowa�.

W tym czasie robili�my
wszystko, ¿eby zachowaæ polsko�æ
w naszych sercach i przekazaæ j¹
naszym dzieciom i wnukom.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
chcia³abym ¿yczyæ wszystkim wielu
³ask Bo¿ych, du¿o zdrowia,
szczê�cia w ¿yciu osobistym,
sukcesów w pracy zawodowej,
pogody ducha i spe³nienia
najskrytszych marzeñ. Do siego
roku!

Prezes Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w  Charkowie

Józefa Czernijenko

Drodzy Czytelnicy!

Ten rok by³ dla
Stowarzyszenia Kultury Polskiej
w Charkowie (SKP w Ch) bardzo
wa¿ny. W³a�nie w roku 2001
minê³o 10 lat naszej dzia³alno�ci.
Nasz jubileusz zbieg³ siê z
dziesi¹t¹ rocznic¹ odrodzenia
niepodleg³ej Ukrainy. Obydwa
�wiêta obchodzili�my z wielk¹
rado�ci¹, gdy¿ bêd¹c Polakami,
jeste�my jednocze�nie
obywatelami Ukrainy. Ogromn¹
satysfakcjê sprawia³y nam
zarówno nasze ma³e i du¿e
sukcesy, jak i osi¹gniêcia
demokratycznej Ukrainy.

Lata 1991 � 2001 to
szczególny okres w ¿yciu naszej
spo³eczno�ci. W tym czasie
liczba cz³onków Stowarzyszenia
wzros³a dziesiêciokrotnie. Coraz
wiêcej m³odych ludzi pragnie
poznaæ historiê i kulturê kraju
swoich przodków. Chêtnie ucz¹
siê oni jêzyka polskiego,
uczestnicz¹ w organizowanych
imprezach, bior¹ udzia³ w
konkursach, reprezentuj¹c
charkowsk¹ Poloniê na arenie
miêdzynarodowej.

Mamy ju¿ swoich
przedstawicieli w�ród studentów
na polskich uczelniach
wy¿szych. Dla nas, Polaków

H y m n
 Stowarzyszenia Kultury

Polskiej w Charkowie

                        Igor Mackiewicz

Kraju mi³y, Ukraino,
Polsko, nasza macierz,
Dwie Ojczyzny, serce jedno
Za was �wiêty pacierz

  Przyja�ñ szczera miêdzy nami,
   Jedno�æ czynu, s³owa,
   £¹czymy siê, ³¹czymy siê,
   Polacy Charkowa

Ponad wszystko my kochamy
Miasto dziejów s³awnych
Zamieszkali�my w tym kraju
Ju¿ od lat pradawnych

   Przyja�ñ szczera po³¹czy³a,
   Jedno�æ czynu, s³owa,
   Kochajmy siê, kochajmy siê
   Polacy Charkowa

Potomno�ci zostawimy
Twórczo�æ, nie ruinê,
M³odo�æ ducha, si³ natchnienie
Rodzinnej krainie.
                                11.11.2001r.
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Wigilia w polskiej tradycji i obyczaju

�wiêta Bo¿ego Narodzenia w Polsce tak
naprawdê zaczyna³y siê od cudownej, wspania³ej
gêsi, spo¿ywanej na �w. Marcina, któr¹ mo¿na by³o
wspominaæ przez ca³e 40 dni Adwentu, a¿ do
uroczystej postnej kolacji � polskiej Wigilii.

Nie znaczy to wcale, ¿e Polacy przez d³ugi post
adwentowy posypywali sobie g³owy popio³em i ¿yli
chlebem i wod¹. Na postny obiad w kuchni
szlacheckiej na Kresach proponowano np. zupê
rybn¹ z farszem, kotlety z sandacza, pieróg z
grzybami, raki ca³e gotowane w �mietanie, strudel z
jab³kami zawijany na deser lub
inny zestaw: zupê sago z winem,
z ciastkami kruchymi, pasztet z
wêgorza, ryby w majonezach,
jarzyny rozmaite na parze,
szczupak z bia³ym sosem z
kartofelkami, hreczuszki z
konfiturami. Tak wiêc przez okres
postu jedzono inaczej, nie jedzono
miêsa, z wyj¹tkiem mo¿e ogonów
bobrowych, które ze wzglêdu na
to, ¿e trzymane ca³y czas w
wodzie, zaliczano do rybnych
potraw postnych. Gdy zliczymy
dni postne ca³ego roku (pi¹tki,
Adwent i Wielki Post) � to
otrzymamy oko³o 150 dni
bezmiêsnej diety, które
porównuj¹c z dzisiejsz¹ mod¹ na
odchudzanie ró¿nymi sposobami
i ró¿ne �cudowne� diety, ¿e o
kapu�niaku Prezydenta lub diecie amerykañskich
pilotów nie wspomnê, by³o rozwi¹zaniem trwa³ym,
obowi¹zuj¹cym niemal wszystkich i na pewno
poprawiaj¹cym zdrowie.

 Wszystkie dni Adwentu przygotowywa³y do tego
jedynego dnia w roku � do Wigilii, która rozpoczyna³a
ukochane przez Polaków �wiêta Bo¿ego Narodzenia.
Od zamierzch³ych pogañskich czasów to w³a�nie
dzieñ zrównania dnia z noc¹ by³ najw³a�ciwszym
czasem do b³agania si³ natury o pomy�lno�æ, o dobre
zbiory, o zdrowie. Po�redniczyli w tych zabiegach
zmarli. To dla nich, a nie tylko dla nieoczekiwanego
go�cia, zostawia³o siê puste miejsce przy stole, to
mak, miód i grzyby w potrawach wigilijnych stanowi³y
pomost miêdzy tym i tamtym �wiatem. To dlatego
magiczne liczenie potraw na szczê�cie. Ma byæ ich
liczba nieparzysta 9 (w XIX wiecznej Warszawie) lub
13 w niektórych rejonach Polski, równie czêsto liczba
parzysta  (12 dañ bo 12 uczniów Jezusa i tyle¿
miesiêcy w roku). Wydaje siê, i¿ wa¿niejszy ni¿ liczba
jest przypisany do niej komentarz. To dlatego w tym
dniu wró¿b¹ jest �d�b³o trawy, wyci¹gniête spod
obrusa, je�li zielone � to szczê�cie, je�li sczernia³e
� k³opoty, niepowodzenia, staropanieñstwo. M³ode

panny wychodzi³y przed domy i nas³uchiwa³y
szczekania psów, gdy¿ by³o prawie pewne, ¿e
stamt¹d przybêdzie przysz³y oblubieniec. Wró¿ono
z orzechów, których brano do wró¿by 4 lub 12, tyle
ile pór roku lub miesiêcy, jak by³y wszystkie zdrowe
to wró¿y³y wspania³y rok. Dla wró¿by krajano jab³ka,
je�li pestki uk³ada³y siê w gwiazdê � wró¿ba
pomy�lna, je�li formowa³y krzy¿ � k³opoty.

 Na Kresach rzucano kuti¹ o powa³ê i z dr¿eniem
czekano by nie odpad³a, dziewczyny tar³y mak na
Wigiliê aby rych³o wyj�æ za m¹¿. Karmiono zwierzêta
domowe wigilijnymi potrawami, aby zapewniæ im
zdrowie i plenno�æ. Ten kto upolowa³ zwierzynê w
Wigiliê � zapewnia³ sobie szczê�cie na ca³y rok. Kto

p³aka³ w Wigiliê wierzono, ¿e
bêdzie p³aka³ do nastêpnych
�wi¹t. W wieczór wigilijny nie
wolno by³o prz¹�æ, szyæ ani
pracowaæ ostrymi
narzêdziami. Nie wolno by³o
siê k³óciæ i trzeba by³o
uregulowaæ wszystkie d³ugi
nawet te moralne. Aby
zapewniæ dobre i bogate
zbiory stawiano snopy zbo¿a
w izbie wiejskiej jak i w
salonie ziemiañskiego
pa³acu. To dlatego w wigilijny
wieczór obowi¹zkowo trzeba
by³o skosztowaæ choæ
odrobinê z tego co w polu,
sadzie, wodzie, lesie i
ogrodzie. Do dzi� w wielu
domach przetrwa³ zwyczaj
przechowywania przez rok w

portfelu ³uski karpia wigilijnego z monet¹, co
zabezpiecza³o pieni¹dze na ca³y rok. A wiêc zapewne
i my bêdziemy sobie wró¿yæ, bo któ¿ z nas, Drodzy
Pañstwo, nie chce byæ zdrowy, piêkny i bogaty i znaæ
swojej przysz³o�ci?

Polska Wigilia to si³a tradycji, dziêki której naród
bez pañstwa przetrwa³ i doczeka³ siê wolno�ci. Ka¿da
wieczerza wigilijna i ka¿da z potraw z tego sto³u ma
jeszcze inny, bardzo ludzki wymiar, smak sma¿onego
karpia, uszek z grzybami, siemi¹tki, zupy migda³owej
czy kutii jest nie tylko smakiem potrawy, jest smakiem
wspomnieñ, oczekiwaniem na Miko³aja lub rado�ci¹
dziecka, które nareszcie widzi ca³¹ rodzinê razem,
która doceniaj¹c nakaz wigilijny wzajemnego
wybaczenia, odpuszczenia win, zapomnienia uraz,
pogodzona, uroczy�cie ³amie siê op³atkiem i zasiada
do nakrytego �nie¿nobia³ym obrusem sto³u. W
smaku klusek z makiem czy kutii jest zapach choinki,
zapach siana pod obrusem, blask �wiecy odbijaj¹cej
siê w bombkach i oczach dziecka, zajêtego
ogl¹daniem prezentów. Je�li zapytamy rodaka � co
jada w dniu Wigilii w swym rodzinnym domu � to
bardzo dok³adnie mo¿emy stwierdziæ jakie jest jego
pochodzenie, jego rodowód.

Grzegorz Russak
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Kul tu ra

 Czes³aw Mi³osz urodzi³ siê 30 czerwca 1911 roku
w Szetejniach na Litwie jako pierworodny syn
Aleksandra Mi³osza i Weroniki z Kunatów. Szetejnie
le¿¹ce nad Niewia¿¹ w powiecie kiejdañskim, wywar³y
ogromny wp³yw na twórczo�æ Mi³osza, który wci¹¿
odwo³uje siê do pamiêtanych z dzieciñstwa i m³odo�ci
«litewskich» wspomnieñ oraz krajobrazów.

Czas dzieciñstwa, które toczy siê w specyficznym
polsko-litewskim tyglu
narodowym, stanie siê osi¹ wielu
literackich rozwa¿añ Mi³osza. W
poszukiwaniu w³asnych korzeni i
narodowo�ci, w konfrontacji z
czasem, który bezpowrotnie
przemin¹³, bêdzie Mi³osz wci¹¿
powraca³ do tych wspomnieñ.
Wczesne dzieciêce podró¿e s¹
niejako zapowiedzi¹ jego przysz³ej
tu³aczki.

 W 1921 zostaje uczniem
wileñskiego Gimnazjum im.
Zygmunta Augusta. W 1929 roku
wstêpuje na Wydzia³
Humanistyczny Uniwersytetu
Stefana Batorego, potem trafia na
Wydzia³ Prawa i Nauk
Spo³ecznych. Wkrótce, w 1930 roku, na ³amach
uniwersyteckiego pisma «Alma Mater Vilnensis»,
debiutuje wierszami �Kompozycja� i �Podró¿�.

W 1933 roku ukazuje siê ksi¹¿kowy debiut Mi³osza
�� Poemat o czasie zastyg³ym�. W 1934 poeta
otrzymuje przyznan¹ przez ZZLP w Wilnie Nagrodê
im. Filomatów za debiut literacki. W tym samym roku
otrzymuje dyplom prawa i wyje¿d¿a do Pary¿a jako
stypendysta Funduszu Kultury Narodowej.

W czasie II wojny �wiatowej aktywnie uczestniczy
w podziemnym ¿yciu literackim. Pod pseudonimem Jan
Syruæ publikuje tom zatytu³owany �Wiersze�, bêd¹cy
jednocze�nie pierwsz¹ podziemn¹ publikacj¹ poetyck¹
okupacyjnej Warszawy. Czas wojny jest okresem
nieustaj¹cej pracy pisarskiej, której plony
opublikowane zostan¹ po wojnie w tomie �Ocalenie�.

W latach 1945-1951 Mi³osz pracuje jako urzêdnik
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest attaché
kulturalnym PRL w Nowym Jorku, a potem w Pary¿u.

We Francji przebywa do 1960 roku, nawi¹zuje

wspó³pracê z Instytutem Literackim kierowanym przez
Jerzego Giedroycia W tym czasie w Bibliotece
«Kultury» ukazuj¹ siê kolejne jego ksi¹¿ki. Najpierw
�Zniewolony umys³� - tom esejów, który przez lata
bêdzie torowa³ Mi³oszowi drogê do europejskich i
amerykañskich czytelników, ksi¹¿ka bardzo wa¿na,
gdy¿ bêd¹ca dog³êbn¹ analiz¹ przemian historycznych
ówczesnej Europy.

 W 1960 roku Czes³aw Mi³osz na zaproszenie
uniwersytetu California wyje¿d¿a do Stanów
Zjednoczonych. Otrzymuje posadê profesora na
Wydziale Jêzyków i Literatur S³owiañskich University
of California w Berkeley. Praca na uczelni otwiera
Mi³oszowi drogê do promowania polskiej literatury, a

w szczególno�ci poezji. W 1965 r.
ukazuje siê bardzo wa¿na w
ca³okszta³cie pracy i dzie³a Mi³osza
anglojêzyczna antologia polskiej
poezji powojennej, zebrana i
t³umaczona przez poetê. Mi³osz
toruje w ten sposób drogê polskim
poetom, miêdzy innymi
Zbigniewowi Herbertowi.

Czes³aw Mi³osz spotyka siê z
coraz szerszym uznaniem,
zdobywa kolejne nagrody.

Rok 1980 zaowocowa³
literack¹ Nagrod¹ Nobla.
Otworzy³a ona Mi³oszowi drogê do
polskiego czytelnika. W 1981 roku
Mi³osz przyje¿d¿a do Polski,
przyjmuje honorowy doktorat

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powraca
jednak do Stanów Zjednoczonych, do swojego
otoczonego ogrodem domu na wzgórzach Berkeley.
Kolejne lata obfituj¹ w wydania ksi¹¿ek Mi³osza w
wielu jêzykach �wiata

W 1989 roku Mi³osz znowu odwiedza Polskê.
Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Odt¹d bêdzie do Polski przyje¿d¿a³
coraz czê�ciej, potem osi¹dzie tu na sta³e. Tego samego
roku Mi³osz otrzymuje tak¿e kolejny doktorat honoris
causa , tym razem Harvard University.

Czes³aw Mi³osz wci¹¿ pisze. Ka¿da jego ksi¹¿ka
jest sukcesem na polskim rynku wydawniczym.
Dowodem mo¿e byæ nagroda NIKE otrzymana w 1998
roku. Niema³ym powodzeniem cieszy siê ostatni tom
poezji �To� wydany w Znaku.

Nale¿y wspomnieæ o edycji �Dzie³ zebranych�
podejmowanej wspólnie przez Wydawnictwo Znak i
Wydawnictwo Literackie. Ca³emu olbrzymiemu
przedsiêwziêciu patronuje sam Czes³aw Mi³osz.

90. rocznica urodzin Czes³awa
Mi³osza



W
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Charków w losach i ¿yciu Polaków

 Wybitny malarz-akademik

Henryk Siemiradzki urodzi³ siê 24.10.1843 roku
w wojskowym miasteczku Pieczeniegi pod Charkowem,
gdzie stacjonowa³ pu³k, w którym s³u¿y³ jego ojciec,
Hipolit Siemiradzki, oficer armii rosyjskiej. Rodzina
Siemiradzkich mieszka³a w Charkowie do 1872 roku;
kiedy ojciec awansowa³ na genera³a, przeprowadzi³a siê
do Warszawy.

Bêd¹c uczniem II Gimnazjum w Charkowie, malowa³
akwarele i obrazy olejne, pod kierownictwem nauczyciela
i artysty malarza Besperczego (wychowanka Karola
Briu³³owa). Po ukoñczeniu gimnazjum rozpocz¹³ studia
na uniwersytecie w Charkowie, poniewa¿ jego ojciec
uwa¿a³ malowanie za profesjê bez perspektyw i nie zgadza³
siê, aby syn wst¹pi³ do Akademii Sztuk Piêknych. W czasie
studiów na wydziale matematyczno � fizycznym jego
nauczyciel z gimnazjum � Besperczyj przygotowywa³ go
jednocze�nie do egzaminów wstêpnych na Petersbursk¹
Akademiê Sztuk Piêknych. M³ody Siemiradzki pod jego
kierunkiem tworzy³ obrazy olejne, ucz¹c siê perspektywy
i w³a�ciwych proporcji cia³a. Podczas studiów
niezwi¹zanych ze sztuk¹, bêd¹c przekonanym o s³uszno�ci
swojej decyzji, zdobywa³ potrzebn¹ mu wiedzê,
korzystaj¹c miêdzy innymi z bogatych zbiorów malarstwa
renesansowego, jakimi dysponowa³ Charkowski
Uniwersytet.

Dziêki sprzyjaj¹cym warunkom zosta³ wykszta³conym
cz³owiekiem, szanowanym i podziwianym przez
wspó³czesnych. Besperczyj zapamiêta³ go jako
pracowitego ucznia, który du¿o malowa³ z natury i zawsze
mia³ przy sobie blok i o³ówek.

 Sprzedawca wazonów znany tak¿e
jako Przekupieñ wêdrowny, to
�jedna z tych malowniczych
pogodnych scen na tle �licznego
krajobrazu, które spod jego
(Siemiradzkiego) pêdzla wychodz¹
z takim urokiem i efektem
kolorystycznym�, pisa³
wspó³czesny recenzent,
ubolewaj¹c nad brakiem dzie³
artysty na wystawach krajowych.
Obraz wystawiony w roku 1893 na
wystawie w monachijskim
Glaspalast, wielokrotnie
opisywany i reprodukowany, trafi³
do zbiorów Zygmunta Rosiñskiego z Poznania. W roku 1920, wraz z blisko setk¹ innych obrazów z tej wspania³ej
kolekcji, zosta³ zdeponowany w nowo otwartym Muzeum Wielkoposkim w Poznaniu, gdzie przez nastêpne lata
stanowi³ ozdobê galerii malarstwa polskiego. Podczas II wojny �wiatowej, w marcu 1941 Sprzedawca wazonów
znalaz³ siê w warszawskim Salonie Sztuki �Skarbiec�, wstawiony tam przez p. Bronis³awê Rakowiczow¹ z
Poznania razem z kilkoma innymi p³ótnami ze zbiorów Z.Rosiñskiego.
Wystawiany na aukcji w Domu Aukcyjnym AGRA ART  w Polsce. Sprzedany w 2000r. za 750 000 PLN .

Lata studiów spêdzi³ Siemiradzki w rodzinnym domu
na przedmie�ciach Charkowa. Mo¿na wysun¹æ
przypuszczenie, ¿e obserwowany przez niego krajobraz
znalaz³ odzwierciedlenie w jego najwcze�niejszych
pracach, obecnie znajduj¹cych siê w Muzeum
Narodowym w Krakowie. Przyk³adem niech bêd¹ obrazki
rodzajowe przedstawiaj¹ce ludzi w karczmie, cz³owieka
stoj¹cego przy chacie krytej strzech¹ i obserwuj¹cego
przeje¿d¿aj¹c¹ bryczkê lub dwie osoby stoj¹ce na tle
roz³o¿ystego drzewa.

Dom Siemiradzkich przekszta³ci³ siê w centrum
polskiej kultury. Czêstym go�ciem malarza by³ m.in.
wyk³adowca Uniwersytetu Charkowskiego, Aleksander
Mickiewicz, brat wybitnego poety Adama Mickiewicza.
Spotkania przyjació³ zosta³y utrwalone na obrazach, np.
w humorystycznym �Pokoju studenckim� (1862r.), który
by³ jednocze�nie pierwsz¹ prób¹ autoportretu. Po wielu
latach �miertelnie chory artysta, wróciwszy z Rzymu do
domu, na odwrotnej stronie obrazu sporz¹dzi³ notatkê, w
której wymieni³ z nazwiska wszystkich uczestników
studenckiego spotkania. Dowiadujemy siê z niej, ¿e u
Siemiradzkiego bywali: poeta Józef Wi³komirski,
zaprzyja�niony nauczyciel muzyki Medunicki, jego kuzyn
wraz z przysz³¹ ¿on¹ malarza Mari¹ K³opotowsk¹ i inni.
Niestety nie zachowa³o siê archiwum charkowskiego
uniwersytetu, wiêc nieznane s¹ losy tych osób.

Henryk Siemiradzki zmar³ w wieku 59 lat w
Strasza³kowie. Zosta³ pochowany w krypcie krakowskiego
ko�cio³a Na Ska³ce. Ca³y dorobek odziedziczy³ syn,
Leonid Siemiradzki. Po jego �mierci obrazy zwi¹zane z
okresem charkowskim trafi³y do Muzeum Narodowego
w Krakowie. Znajduj¹ siê one tam po dzieñ dzisiejszy.
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�wiêto Polonii charkowskiej

Wspania³ym, niezwykle urozmaiconym
koncertem w Ma³ej Sali Teatru Opery i Baletu
zakoñczy³y siê w naszym mie�cie dni polskiej
kultury po�wiêcone dziesiêcioleciu Stowarzyszenia
Kultury Polskiej w Charkowie, a tak¿e 83. rocznicy
odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê.
W ci¹gu trzygodzinnego koncertu nastrój widzów
wielokrotnie siê zmienia³, na ich twarzach malowa³
siê to smutek, to rado�æ, na sali brzmia³ �miech,
czasami w oczach b³yszcza³y ³zy wzruszenia.

Obecnym na sali zaproponowano polskie,
ukraiñskie i rosyjskie piosenki, muzykê klasyczn¹ i
rozrywkow¹, utwory wokalne i instrumentalne, a
tak¿e wystêpy zespo³ów tanecznych. Recytowano
równie¿ wiersze polskich klasyków, od
Mickiewicza do Ga³czyñskiego. Nale¿y podkre�liæ,
¿e wszystkie utwory brzmia³y w jêzyku orygina³u.
(Laureat nagrody Nobla Josif Brodski wielokrotnie
powtarza³, ¿e polska poezja jest jedn¹ z najlepszych
i nale¿y j¹ poznawaæ wy³¹cznie w oryginale.)

Du¿e wra¿enie wywo³a³y polskie tañce:
polonez i mazurek wykonane przez m³odych
artystów ze Stowarzyszenia z zespo³u «Miniatury
ludowe», a tak¿e utwory F.Chopina i St.Moniuszki
w wykonaniu laureatek konkursów i festiwali
miêdzynarodowych Swiet³any Pronienko i Ludmi³y
Kabaniec. Wszystkim sprawi³ ogromn¹ przyjemno�æ
wystêp ukraiñskiego zespo³u «Oberehy» pod
kierownictwem laureata miêdzynarodowych
konkursów Andrija Strilca, który zaprezentowa³
specjalnie przygotowany na tê okazjê repertuar
polskich pie�ni ludowych. Z niezwykle ciep³¹
reakcj¹ publiczno�ci spotka³ siê te¿ dzieciêcy zespó³
taneczny Stowarzyszenia «Jaskó³ki» oraz
m³odzie¿owa grupa wokalna «Hobby». Nikt nie
pozosta³ równie¿ obojêtny wobec �Zwariowanego
walca� Marka Karmiñskiego w wykonaniu Anny
Ku³tajewej oraz ukraiñskiej piosenki ludowej
za�piewanej brawurowo przez zas³u¿onego artystê
Ukrainy Wiaczes³awa Zurawlowa przy
akompaniamencie Orkiestry Instrumentów
Ludowych im. Pietra Wasiury. W pamiêci widzów
na pewno na d³ugo pozostanie tak¿e wystêp
cygañskiego zespo³u �Oczy czarne� pod
kierownictwem A. Karapietowa. Wszystkim
spodoba³a siê zw³aszcza czteroletnia dziewczynka,

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

w przysz³o�ci - artystka, a na razie - jasnow³ose
dziecko ze s³owiañskimi rysami twarzy. Nie zabrak³o
te¿ m³odych, pocz¹tkuj¹cych artystek - cz³onkiñ
Stowarzyszenia- Anny Saga³owej i Julii Jerminej.

Zas³u¿ony artysta Ukrainy Oleg Dziuba z
w³a�ciwym sobie wdziêkiem przedstawi³
publiczno�ci   repertuar polskich i ukraiñskich pie�ni.
Wystêp rozpocz¹³ od Hymnu Polaków Ukrainy, a
nastêpnie za�piewa³ «Polskie retro» i in. utwory.
Publiczno�æ by³a oczarowana oryginalnym
wykonaniem romansu �Irena� Aleksandra
Wiertiñskiego, za� wspó³czesna piosenka estradowa
«D³uga droga» rozgrza³a widowniê do tego stopnia,
¿e wszyscy �piewali j¹ wraz z artyst¹..

Po koncercie na scenê weszli zaproszeni go�cie:
Konsul Generalny RP w Charkowie Micha³ Zórawski,
prezesi stowarzyszeñ polskich na Ukrainie, cz³onek
zarz¹du Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Maria Siwko i inni. Poeta Wiktor Bojko - pierwszy
zastêpca prezesa charkowskiego oddzia³u Ukraiñskiej
Fundacji Kultury  wraz z przepiêknym bukietem ró¿
wrêczy³ pani Józefie Czernijenko, prezesowi SKP w
Charkowie, tomik pt.�Antologia mi³osnej liryki XVII
� XX wieku�, zawieraj¹cy mi³osne wyznania 120
ukraiñskich poetów, powsta³e w ci¹gu trzech ostatnich
stuleci.

Dzieñ wcze�niej, w Domu Polonii zosta³a
otwarta wystawa 38 starodruków i innych unikalnych
wydañ ksi¹¿ek polskich autorów. Ekspozycjê
przygotowa³ i zaprezentowa³ dr nauk filologicznych
Igor £osijewski, kierownik dzia³u ksi¹g dawnych
Pañstwowej Biblioteki Naukowej im. W.Korolenki.
Uwagê zwiedzaj¹cych przyci¹gn¹³ zw³aszcza zbiór
poematów historycznych Jana Ornowskiego, wydany
w 1705r. i po�wiêcony rodzinie Doniec �
Zachar¿ewskich, Biblia (Kraków, 1561r.),
�Astrologia� Jana G³ogowczyka  (Kraków, 1514r.).

Najwiêcej jednak emocji wywo³a³o
miniaturowe, ³atwo mieszcz¹ce siê w d³oni,
tysi¹cstronicowe wydanie wierszy Mickiewicza
(Warszawa, 1898 r.), ozdobione portretem poety i
umieszczone w metalowym pude³eczku wraz ze
szk³em powiêkszaj¹cym.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e Charków w tych dniach
¿y³ polsk¹ kultur¹.

Stanis³aw Minakow
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 z jubileuszowego koncertu zorganizowanego z
okazji 10. rocznicy powstania Stowarzyszenia
Kultury Polskiej w Charkowie

1.  Oleg Dziuba, zas³u¿ony artysta Ukrainy, laureat miêdzynarodowych konkursów i festiwali.
2.  Ludmi³a Kabaniec, laureatka miêdzynarodowych konkursów, �piewaczka operowa.
3.  W³odzimierz Jakobiszyn, solista zespo³u �Oberehy�, laureat miêdzynarodowych konkursów i festiwali.
4.  Mieczys³aw ¯urawlow, zas³u¿ony artysta Ukrainy, �piewak operowy.
5.  Wasyl Sagan, konferansjer, wyk³adowca na Uniwersytecie Pedagogicznym.
6.  Julia Jarmina, laureatka miêdzynarodowego m³odzie¿owego konkursu piosenki.
7.  Aleksander Karapietow, kierownik Cygañskiego zespo³u artystycznego �Oczy Czarne�.
8.  Zespó³ Muzyki Ludowej im. Piotra Wasiury, pod kierownictwem Olgi Wasiury.
9.  Wokalne trio zespo³u �Oberehy�: Olena Szyszkina, Ludmi³a Gryñ, Wiktoria Osypenko, laureatki
miêdzynarodowych konkursów i festiwali.

Fotoreporta¿
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Zespó³ taneczny
�Miniatury ludowe� pod
kierownictwem Natalii
Zamiesowej

Zespó³ taneczny �Jaskó³ki�. Kierownik
Helena Zagórska

Zespó³ �Oberehy�
pod kierownictwem
laureata
miêdzynarodowych
konkursów Andrija
Strilca

Cygañski zespó³ artystyczny
�Oczy Czarne�

Zespó³ wokalny �Hobby�

Zespó³ taneczny �Miniatury ludowe�

Zdjêcia: Oleg Czernijenko
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G r a t u l a c j e . . .

Prezes  Józefa Czernijenko przyjmuje
gratulacje i ¿yczenia z okazji

dziesiêciolecia SKP w Charkowie

Konsul Generalny
RP w Charkowie

Micha³ Zórawski i
prezesi oganizacji

polonijnych

Janusz Lange, Prezes
Zarz¹du Stowarzyszenia
�Rodziny Katyñskie� w £odzi

Prezydent Konferencji �w.
Wincentego de Paolo na
Ukrainie Olesia Popowa

Wiceprezes Fundacji Ukraiñskiej Kultury
Wiktor Bojko

Prezes cygañskiego stowarzyszenia,  dyrektor
Teatru �Oczy Czarne� Aleksander

Karapietow
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Otwarcie Domu Polonii

W ramach Dni Kultury Polskiej w Charkowie zorganizowano wystawê polskiej ksi¹¿ki w nowo otwartym
Domu Polonii. Ekspozycjê przygotowa³ Igor £osijewski, dr filologii, kierownik dzia³u ksi¹g dawnych w
Bibliotece Naukowej im. W. Korolenki. Tego samego dnia odby³ siê poetycko - muzyczny wieczór
po�wiêcony 83. rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê.

ï Igor £osijewski opowiada o

prezentowanych eksponatach

Nauczycielki jêzyka polskiego ogl¹daj¹

wydan¹ w 1561 roku w Krakowie Bibliê ð

ñ M³oda polska poetka Olga

Ostricka odczytuje referat
po�wiêcony odzyskaniu
niepodleg³o�ci przez Polskê i
recytuje swoje wiersze

Wybitny artysta Oleg Dziuba i laureatka miêdzynarodowych
konkursów i festiwali Swiet³ana Pronienko. W ich wykonaniu,
brzmia³y piosenki retro i muzyka Chopina i Ogiñskiego.

 ò

Zdjêcia: Oleg Czernijenko



Wspó³cze�ni Polacy w Charkowie

Siergiej jest szczê�liwym cz³owiekiem. Los da³
mu to, o czym inni mog¹ tylko marzyæ: mo¿liwo�æ
zdobywania wiedzy u najlepszych, pracê, która
nadaje sens jego ¿yciu, nauczycieli, pomagaj¹cych
w zrozumieniu niuansów gry teatralnej i w koñcu
� przyjació³, podziwiaj¹cych jego talent i
osobowo�æ.

Siergiej Sienik urodzi³ siê w Przemy�lu. W
1981 roku przeprowadzi³ siê
wraz z rodzicami do Lwowa,
mia³ wtedy trzy lata. W jego
¿y³ach p³ynie polska krew,
przodkowie nale¿eli do rodu
Sobieskich i Potockich.

Siergiej interesowa³ siê
muzyk¹ od najm³odszych lat -
ju¿ w przedszkolu by³ solist¹
chóru dzieciêcego, którego
wystêpy mo¿na by³o podziwiaæ
w telewizji lwowskiej.Bardzo
lubi³ �piewaæ ukraiñskie pie�ni
przy akompaniamencie
fortepianu, przy którym
siedzia³a jego mama. Potem, gdy
ju¿ sam umia³ graæ, mama by³a
wdziêcznym i uwa¿nym
s³uchaczem.

Pewnego razu, po wystêpie
zespo³u tañca estradowego, którego by³ cz³onkiem,
do Siergieja podesz³a reporterka jednej z lwowskich
gazet i, wyra¿aj¹c zachwyt plastyczno�ci¹ jego
tañca, poradzi³a mu, aby wst¹pi³ do Lwowskiej
Szko³y Kultury i Sztuki. Siergiej pos³ucha³ dobrej
rady i wkrótce bra³ udzia³ we wszystkich
uroczysto�ciach organizowanych we Lwowie. Na
egzaminie koñcowym otrzyma³ najwy¿sz¹ ocenê,
a jego praca dyplomowa � �Taniec z lalkami�
zosta³a uznana za najlepsz¹.

Cztery lata temu Siergiej przyjecha³ do
Charkowa na festiwal �Czerwona ruta�, gdzie
pozna³ i pokocha³ dziewczynê, która
zaproponowa³a, ¿eby razem zdawali egzaminy do
Akademii Kultury  w Charkowie. W tym czasie
Siergiej by³ zdecydowany spe³niæ marzenie ojca i
zostaæ milicjantem. Jednak po powrocie z
Charkowa zmieni³ decyzjê i postanowi³ ubiegaæ siê
o indeks Charkowskiej Akademii Kultury na
Wydziale Re¿ysersko � Choreograficznym. Bardzo
podoba³ mu siê taki gatunek jak operetka, marzy³ o
pracy w teatrze muzycznym. Szczê�cie siê do niego
u�miechnê³o, zosta³ przyjêty do Charkowskiego

Siergiej Sienik
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Teatru Komedii Muzycznej. Wysoki, sympatyczny,
jasnow³osy ch³opak od razu wzbudzi³ zainteresowanie.
Stworzono mu warunki do rozwoju talentu i Siergiej
ciê¿ko pracowa³, ¿eby nie zmarnowaæ danej mu szansy
i nie zawie�æ pok³adanych w nim nadziei. Jest wdziêczny
losowi, który zetkn¹³ go z W³adimirem Podsadnym,
cudownym cz³owiekiem i pedagogiem, profesjonalist¹,
chêtnie dziel¹cym siê swoj¹ wiedz¹ i do�wiadczeniem.
Siergiej zawdziêcza bardzo wiele równie¿ Lidii
Kamysznikowej � baletmistrzowi Teartu Komedii
Muzycznej, wybitnej artystce Irinie Klepikowej

(pierwszej partnerce Siergieja),
re¿yserowi Wiktorowi Szelen-
bergowi, a tak¿e Wiktorowi
Robertowi i Annie Chorolskiej,
którzy przekazali i nadal przekazuj¹
swoj¹ wiedzê, mistrzostwo i
profesjonalizm.

Dziêki nim Siergiej kocha ¿ycie,
ludzi i sztukê. Chcia³by, ¿eby jego gra
sprawia³a ludziom rado�æ, ¿eby
widzowie, patrz¹c na niego
zapominali o swoich k³opotach i
zmartwieniach, wstêpowali  w �wiat
szczê�cia i mi³o�ci, w �wiat operetki.

�Próbujê sprawiæ przyjemno�æ
publiczno�ci, zmusiæ j¹ do tego, ¿eby
zapomnia³a o swoich troskach.
Prowadzê j¹ do piêknego �wiata, w
którym panuje Mi³o�æ, i staram siê
wzbudziæ Nadziejê na kolejne

spotkanie.� � mówi Siergiej.
                                                     Leonid  Zareczeñski

Postscriptum. 22 listopada  2001 roku w
Charkowskim Teatrze Komedii Muzycznej grano
�Bajaderê� (muz. I.Kalman). Tego dnia Siergiej
debiutowa³ w roli Napoleona. Bêd¹c pod wra¿eniem
spektaklu, autor powy¿szego artyku³u napisa³ wiersz,
który prezentujemy poni¿ej.

Íó âîò è âñå. Îêîí÷åíà ïðåìüåðà !
Êðè÷àëè ÁÐÀÂÎ. Çàë ðóêîïëåñêàë.
Íàïîëåîí áûë øèêàðíûì â �Áàÿäåðå�
Åãî òû -  çàìå÷àòåëüíî ñûãðàë !

Âñå! � ïîâîðîòû. Ìèìèêà è æåñòû.
Àðòèêóëÿöèÿ. È äèêöèÿ è øàðì.
Î ! Âûãëÿäåë íà ñöåíå òû -  ïðåëåñòíî
Çàñòàâèë äàæå ïëàêàòü ìèëûõ äàì.

Ñåí -  Êëîø Íàïîëåîí - Ñåðåæà Ñåíèê !
Çàë îò äóøè òåáå ðóêîïëåñêàë.
Âñåì ïîêàçàë êàê íóæíî æèòü íà ñöåíå
È ýòèì óâàæåíèå ñíèñêàë !
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Zdjêcia
archiwalne
Stowarzyszenia:

Pierwszy zespó³ polskiej
pie�ni ludowej:  Swiet³ana
Woronaja i Diana
Czernijenko. Kierownik
muzyczny Walentyna
Klukina. 1991 rok

ò

�Jaskó³ki� -  pierwszy zespó³ taneczny.
1992 rok. Kierownik Helena Zagórska

ò

Zespó³ muzyki ludowej
�Chodkiewiczy�. Kierownik
Andrzej Morgun. 1998 rok.

ï

Po¿egnanie  Konsula
Generalnego RP w

Charkowie Pana Zdzis³awa
Nowickiego ze

Stowarzyszeniem Kultury
Polskiej w Charkowie - 1998

rok.

ð
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 Spotkanie z biskupem warszawskim.

Spotkanie cz³onków Stowarzyszenia z prezydentem Polski Aleksandrem Kwa�niewskim.
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K¹cik poezji

 Wiara
Czes³aw Mi³osz

Wiara jest wtedy, kiedy kto� zobaczy
Listek na wodzie albo kroplê rosy
I wie, ¿e one s¹ � bo s¹ konieczne.
Choæby siê oczy zamknê³o, marzy³o,
Na �wiecie bêdzie tylko to, co by³o,
A li�æ unios¹ dalej wody rzeczne.

Wiara jest tak¿e, je¿eli kto� zrani
Nogê kamieniem i wie, ¿e kamienie
S¹ po to, ¿eby nogi nam rani³y.
Patrzcie, jak drzewo rzuca d³ugie cienie,
I nasz, i kwiatów cieñ pada na ziemiê:
Co nie ma cienia, istnieæ nie ma si³y.

Kolêdy

W�ród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi:
Wstañcie, pasterze, Bóg siê nam rodzi,
Czym prêdzej siê wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie przywitaæ Pana.

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

                         ***
Gdy siê Chrystus rodzi  i na �wiat przychodzi,
Ciemna noc w jasno�ci promienistej brodzi.
Anio³owie siê raduj¹, pod niebiosy wy�piewuj¹:
Gloria, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.

Mówi¹ do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
¯eby do Betlejem czym prêdzej pobiegli,
Bo siê narodzi³ Zbawiciel, wszego �wiata Odkupiciel,
Gloria, Gloria, Gloria, in excelsis, Deo.

                        ***
Lulaj¿e, Jezuniu, moja pere³ko
Lulaj ulubione me pie�cide³ko.
Lulaj¿e, Jezuniu, lulaj¿e, lulaj,
A, Ty Go, Matulu, w p³aczu utulaj.

Zamknij¿e znu¿one p³aczem powieczki,
Utul¿e zemdlone p³aczem usteczki.
Lulaj¿e......

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

Cicha noc, �wiêta noc,
Pastuszkowie u swych trzód,
Biegn¹ wielce zadziwieni,
Za anielskim g³osem pieni,
Gdzie siê spe³ni³ cud.

Cicha noc, �wiêta noc,
Narodzony Bo¿y Syn,
Pan Wielkiego Majestatu
Niesie dzi� ca³emu �wiatu
Odkupienie win, Odkupienie win.

                           ***
Jezus malusieñki, le¿y w�ród stajenki,
P³acze z zimna, nie da³a Mu Matula sukienki.

Bo uboga by³a, r¹bek z g³owy zdjê³a,
Którym Dzieciê owin¹wszy, siankiem Go okry³a.

Pok³on oddawajmy, Bogiem Go wyznajmy,
           To Dzieci¹tko ubo¿uchne ludziom og³aszajmy
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Kuchnia  polska

Ryba pieczona z koprem

Sk³adniki:

√ 60 dag filetów z morskiej ryby
√ cebula
√ 2 z¹bki czosnku
√ pêczek koperku
√ pó³ ³y¿eczki nasion kopru
√ 2 ³y¿ki mas³a
√ ³y¿ka m¹ki
√ 2 ³y¿ki startego ¿ó³tego sera
√ sok z cytryny
√       sól
√      pieprz

Przygotowanie:

Filety op³ukaæ pod zimn¹ bie¿¹c¹ wod¹, osuszyæ bibu³¹ kuchenn¹, skropiæ sokiem z cytryny. Oprószyæ
sol¹ oraz pieprzem. Przykryæ, odstawiæ na 15 minut do lodówki. W tym czasie cebulê i czosnek obraæ,
op³ukaæ, drobno posiekaæ. W rondelku rozgrzaæ mas³o, w³o¿yæ cebulê z czosnkiem, zeszkliæ, oprószyæ
m¹k¹, wymieszaæ i zdj¹æ z ognia. Wlaæ mleko i, ca³y czas mieszaj¹c, podgrzewaæ na ma³ym ogniu, a¿ sos
zgêstnieje. Wsypaæ nasiona kopru, dodaæ op³ukany, przebrany, posiekany koperek oraz starty na tarce ¿ó³ty
ser. Doprawiæ do smaku szczypt¹ soli oraz �wie¿o zmielonego pieprzu. W ¿aroodpornym naczyniu u³o¿yæ
przygotowane filety, zalaæ gêstym sosem koperkowym. Wstawiæ do piekarnika nagrzanego do temperatury
200 stopni. Zapiekaæ oko³o 20 minut. Przed podaniem posypaæ koperkiem. Do upieczonej ryby mo¿na
podaæ pieczone warzywa, np. marchew i ziemniaki z mas³em czosnkowym.

Nasze  rady:
Do upieczonej ryby nale¿y podaæ koniecznie cz¹stki cytryny. Wyci�niêtym z niej sokiem skropiæ rybê -

bêdzie smaczniejsza. Danie mo¿naz przygotowaæ ze �wie¿ych lub mro¿onych filetów z dorsza albo fl¹dry.

    Danie na: 4 osoby.     Jedna porcja zawiera: 350 kcal.   Czas przygotowania: 15 min.
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