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Do Polaków zamieszka³ych poza granicami
Rzeczypospolitej

Drodzy Rodacy, nadchodz¹ �wiêta Bo¿ego
Narodzenia, najbardziej rodzinne z polskich �wi¹t.

Z tej okazji kierujê do Was i Waszych bliskich
serdeczne ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci.

Niech - jak w kolêdzie - Cicha Noc, �wiêta
Noc pokój niesie ludziom wszem...

Niech Ta Noc niesie pokój wszystkim Polakom
- pod Krzy¿em Po³udnia i   Gwiazd¹   Pó³nocy,   w�ród
wie¿owców   Ameryki   i   rosyjskich   równin, nad
norweskimi fiordami i wybrze¿ami Pacyfiku.

Kierujê do Was ¿yczenia w imieniu Senatu
Rzeczypospolitej, tradycyjnego opiekuna Polonii i
Polaków za Granic¹. Niech pomy�lno�æ towarzyszy
wszystkiemu, co czynicie. Zdobywajcie uznanie i
pozycjê w krajach osiedlenia. Cieszcie siê zdrowiem i
szczê�ciem Waszych bliskich. Chcê Was zapewniæ, ¿e
jeste�my dumni z osi¹gniêæ naszych Rodaków, z
sukcesów osi¹ganych w ró¿nych krajach i w ró¿nych
dziedzinach.

Wam za�, Drodzy Rodacy, ¿yczê, aby�cie mogli
byæ zawsze dumni z przynale¿no�ci do Narodu o
piêknej, bogatej historii, wspania³ej kulturze i
wspania³ej przysz³o�ci w zjednoczonej rodzinie
narodów Europy. Przeka¿cie tê dumê swoim dzieciom,
uczcie je Polski.
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Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e
w dzieñ wigilijny, przy wzej�ciu
pierwszej gwiazdki wieczornej na
niebie ludzie gniazda wspólnego
³ami¹ chleb biblijny, najtkliwsze
przekazuj¹c uczucia w tym chlebie.

Ten bia³y kruchy op³atek,
pszenna kruszyna chleba, a symbol
wielkich rzeczy, symbol pokoju i
chleba.

Na ziemiê w noc wtulon¹ Bóg
schodzi jak przed wiekami.

Braæmi siê znowu poczujmy,
przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.

Podzielmy siê op³atkiem,
chlebem pokoju i nieba.

Dziel¹c siê op³atkiem, w imieniu
Federacji �Polonia� ¿yczymy, by w
rado�ci p³yn¹cej z tajemnicy Bo¿ego
Narodzenia ka¿dy potrafi³ odnale�æ
sens w³asnej drogi oraz w³asnej
odpowiedzi na z³o¿ony cz³owiekowi
przez Boga dar.

Niech ten specjalny okres
�wi¹teczny zjednoczy nas wszystkich
w dzia³aniu dla dobra wspólnego.

Weso³ych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Szczê�liwego Nowego Roku
2004
w imieniu Zarz¹du Federacji

¿yczy
Roman �migielski,
przewodnicz¹cy

W 2003 roku przypada 50 rocznica �mierci Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego. W styczniu tego roku Sejm przyj¹³ uchwa³ê i og³osi³ rok
2003 rokiem tego poety.

Konstanty Ildefons Ga³czyñski (1905 - 1953) - twórca, którego nie
da siê zakwalifikowaæ do ¿adnej szko³y poetyckiej. B³azen, kpiarz, a
zarazem najprawdziwszy li-
ryk. Cz³owiek pe³en sprzecz-
no�ci, wci¹¿ próbowa³
zacieraæ granice miêdzy fikcj¹
a rzeczywisto�ci¹.

Urodzi³ siê 23 stycznia
1905 roku w Warszawie. Od
najm³odszych lat lubowa³ siê
w mistyfikacjach. W latach
20 zwi¹za³ siê z warszawsk¹
cyganeri¹ artystyczn¹. Zade-
biutowa³ w prasie w r. 1923.

 W 1928 roku przy³¹czy³
siê do grupy poetyckiej
«Kwadryga». W tym okresie
powstaje poemat «Koniec
�wiata». W roku 1930 bierze
�lub z Natali¹ Awa³ow, której
po�wiêci³ niezliczon¹ ilo�æ utworów. Aby zarobiæ na ¿ycie, przez pewien
czas (1931-1933) pracowa³ jako referent kulturalny Konsulatu
Generalnego w Berlinie. Po powrocie do kraju powsta³ poemat «Bal u
Salomona». W 1934 roku Ga³czyñski wyje¿d¿a do Wilna.

W roku 1936 wspó³pracuje z tygodnikiem «Prosto z mostu». Po
kampanii wojennej w roku 1939 poeta otrzymuje kartê mobilizacyjn¹, a
17 wrze�nia dostaje siê do niemieckiej niewoli. W latach 1941-1944
Ga³czyñski przebywa w obozie Altengrabow pod Magdeburgiem.
Po wyzwoleniu przebywa na emigracji w Brukseli, Pary¿u i Holandii,
w kraju nawet rozesz³a siê pog³oska, ¿e Ga³czyñski nie ¿yje. W 1945 roku
w Rzymie ukaza³ siê tom «Wiersze» K. I. Ga³czyñskiego. Do kraju wróci³
w roku 1946 i osiedli³ siê z rodzin¹ w Krakowie. Wspó³pracowa³
z tygodnikiem «Przekrój», gdzie publikowa³ s³ynne miniatury literackie
«Zielona Gê�», wspó³tworzy³ dla kabaretu «Siedem kotów». Nastêpnie
przeniós³ siê do Szczecina (gdzie ukaza³ siê tom «Zaczarowana doro¿ka»),
a pó�niej do Warszawy.

Najbardziej znane utwory Ga³czyñskiego to «Porfirion Osie³ek, czyli
Klub �wiêtokradców» i «Teatrzyk Zielona Gê�», który by³ wielokrotnie
adaptowany zarówno przez sceny zawodowe, jak i amatorskie kabarety.
By³ doskona³ym interpretatorem swych wierszy. Na jego wieczory autorskie
przychodzi³y t³umy wielbicieli, dla których mocnym, sugestywnym g³osem
recytowa³ swoje poezje. Najpiêkniejsze wiersze oraz poematy z ostatniego
okresu twórczo�ci powsta³y w le�niczówce Pranie nad Jeziorem Nidzkim
(1951-1952 poematy: «Niobe» i «Wit Stwosz», latem 1953 r. - «Pie�ni»).
6 grudnia 1953 roku nast¹pi³a nag³a �mieræ poety. Ga³czyñski zosta³
pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach.

 29 czerwca 1980 r. córka poety Kira utworzy³a w Praniu Muzeum
Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego.

ROK KONSTANTEGO ILDEFONSA
GA£CZYÑSKIEGO

�wi¹teczne  ¿yczenia
  dla  Polonii Charkowa z Danii!
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W dniach 28 do 30 listopada
2003 roku odby³ siê w Londynie
Jubileusz X-lecia Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych, jak równie¿ V
Zjazd tej organizacji.

Pani Prezydent Helena Miziniak
wraz z Sekretariatem zaprosi³a do
Londynu 60 prezesów i delegatów
organizacji europejskich w celu �wiêto-
wania uroczysto�ci X-lecia oraz wybra-
nia nowych w³adz na nastepn¹ 3 letnia
kadencjê.

W sali POSKU na King Street
240, zaroi³o siê od delegatów polo-
nijnych z ca³ej Europy. Oprócz
27 organizacji ju¿ zrzeszonych w
EUWP przyby³o cztery nowe orga-
nizacje, które zg³osi³y akces wstapienia
do EUWP i zosta³y przyjête prawie
jednog³o�nie.

Na wspania³ym Jubileuszu
X-lecia zorganizowanym rzeczywi�cie

perfekcyjnie go�cili�my by³ego Prezy-
denta Rzeczpospolitej na uchodztwie,
Pana Kaczorowskiego wraz z ma³-
¿onk¹, Marsza³ka Senatu Longina
Pastusiaka, przewodnicz¹cego Komisji
Emigracji i Polaków za Granic¹ Tadeu-
sza Rzemykowskiego, wiceprezesa
Wspólnoty Polskiej prof. Jana Mazura,
Prezesa Rady Polonii Swiata Lesa
Kuszyñskiego z Chicago wraz z ma³-
¿onk¹, Ks. Rek. Tadeusza Kuklê z

Polskiej Misji Katolickiej w Wielkiej
Brytanii, wielu wybitnych dzia³aczy
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej
Brytanii z siedzib¹ w Londynie oraz
wielu innych wspania³ych go�ci.

Zespo³y artystyczne z Litwy (Wil-
no) oraz z Francji (Pary¿a) przygo-
towa³y wspania³y program artystyczny,
jeden z delegatów Zjazdu Pan Micha³
Zieliñski z Finlandii koncertowa³
utwory Chopina.

Pani Prezydent rozrzewni³a do ³ez
publiczno�æ piosenk¹ o polskich kwia-
tach, a odczytanie listów gratulacyjnych
od Ministra Cimoszewicza, oraz wyso-
kich urzêdników pañstwowych z Wiel-
kiej Brytanii dope³ni³y wspania³¹
imprezê.

Cygañska orkiestra po zakoñ-
czonej czê�ci artystycznej nie da³a
usiedzieæ nikomu, tañce skoñczy³y siê
grubo po pó³nocy a wspania³a kaczka

rzeczywi�cie w buraczkach pozostanie
nam wszystkim na d³ugo w pamiêci.

Od 9:00 rano rozpoczê³y siê
obrady V Zjazdu. Po burzliwych wybo-
rach Prezydium prowadz¹cego Zjazd
oraz równie burzliwej dyskusji na temat
sprawozdania finansowego rozpoczêto
obrady.

Wybrano odpowiednie komisje,
oraz  nowy zarz¹d w sk³adzie:  prezy-
dent pani  Helena  Miziniak (Wielka

Brytania), vice prezydent Tadeusz
A. Pilat (Szwecja), sekretarz Generalny
Roman Smigielski (Dania), sekretarz
Aleksander Zaj¹c (Niemcy), sekretarz
Urszula Milczewska  (Bulgaria),  sekre-
tarz Czes³aw Blasik (Rosja) oraz
Komisja Rewizyjn¹, Komisja Statu-
tow¹ i kilka komisji programowych.

W pierwszych godzinach Zjazdu
przyjêto nowe organizacje:
Zwi¹zek Polaków na Ukrainie z Kijowa
(Prezes Stanis³aw Kostecki),
Stowarzyszenie Ekspertow Polskich w
Holandii (Prezes - Malgorzata Bos-
Karczewska), Towarzystwo Irlandzko-
Polskie (Prezes -  Helena Johnston).

W ten sposób obecnie lista EUWP
liczy 41 organizacji z 31 krajów.

Ze wzglêdów zawodowych nie
mog³em braæ udzia³u w dalszej czê�ci
obrad w niedzielê 30 listopada, czego
bardzo za³uje i dlatego nie mogê
Pañstwu opisaæ drugiego dnia obrad
napewno równie ciekawego.

EUWP jest obecnie niew¹tpliwie
jedn¹ z najlepiej zorganizowanych
Wspólnot Polonijnych, która wypraco-
wa³a przez 10 lat struktury organi-
zacyjne, program pracy i swoje sta³e
miejsce w ¿yciu Polonii Swiata.

Aczkolwiek nie wszystko przebie-
ga³o g³adko i sprawnie, to przebieg
Zjazdu oraz Jubileuszu nale¿y uznaæ za
bardzo udany.

Nowe w³adze przyrzek³y niedo-
ci¹gniêcia i usterki w jak najszybszym
czasie usprawniæ a Pani Isabella Swia-
tope³ek-Czetwertynska z Brukselii
(Rada Polonii Belgijskiej) zaprosi³a nas
wszystkich na Radê Prezesów do
Brukseli w pa�dzierniku 2004 roku.

Nie sposób w tak krótkim artykule
opisaæ wszystkie tematy, które by³y w
Londynie poruszone oraz wszystkie
problemy, które nurtuj¹ Poloniê Europy
wschodniej i zachodniej.

Pocieszaj¹cym jednak jest fakt, ¿e
pomimo tworzenia siê wyra�nej opo-
zycji g³ówny kierunek dzia³ania EUWP
jest jeden � dobro Polonii, dobro Polski
i jej dobre imiê.

Zbigniew Kostecki
Prezes Kongresu Polonii

Niemieckiej specjalne dla �Polonii
Charkowa�

Jubileusz  Europejskiej  Unii  Wspólnot  Polonijnych
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Pan Prezes powiedzia³
kiedy�, ¿e Fundacja to nie
urz¹d i dlatego nikt z w³adz
Fundacji ani z jej pracow-
ników nie mo¿e traktowaæ
swych obowi¹zków jak . . .
urzêdnik!
I zdanie to podtrzymujê. Uwa-

¿am, ¿e ka¿dy, kto postanawia
dzia³aæ na rzecz naszych Rodaków
na Wschodzie musi mieæ �wiado-
mo�æ swej roli i czekaj¹cych na niego
trudnych zadañ o wyj¹tkowej specy-
fice. Po pierwsze, nale¿y chcieæ robiæ
wiêcej, ani¿eli pozwalaj¹ na to
mo¿liwo�ci. Po drugie, trzeba stale
pamiêtaæ, ¿e jego partnerami s¹
ludzie, którzy po drugiej stronie
granicy znale�li siê nie z w³asnej woli,
maj¹ bolesne do�wiadczenia i czêsto
nadal nosz¹ w sobie poczucie krzyw-
dy, która ich spotka³a. Z tych te¿
powodów nie nazywamy ich Poloni¹,
bo oni s¹ Polakami za Granic¹ ! Czy
w zwi¹zku z tym, nios¹c im pomoc i
wspó³pracuj¹c z nimi mo¿na to
czyniæ bezdusznie, bez serca ?
Zw³aszcza, ¿e taka jak nasza Fun-
dacja postrzegana jest przez nich
jako jeden z reprezentantów Ojczys-
tego Kraju, Macierzy � to po trzecie.

Czy pokusi³by siê Pan
wskazaæ pozycjê, jak¹ Fun-
dacja zdoby³a w�ród Pola-
ków za wschodni¹ granic¹ ?
To nie mnie o to nale¿y pytaæ.

W ramach Fundacji, blisko wspó³-
dzia³aj¹c z Senatem jako g³ównym
patronem Polonii i Polaków poza
dzisiejszymi granicami RP, staramy
siê, by ta pozycja by³a nie tyle
mocniejsza, co umo¿liwia³a w wiêk-
szym, ani¿eli do tej pory stopniu i
zakresie pomagaæ naszym Roda-
kom. Gdy w 2002 roku dyspono-
wali�my bud¿etem nieco ponad
2 milionowym, to w 2003 roku udzie-
lone przez nas wsparcie przekro-
czy³o warto�æ 5 milionów z³otych. W
2004 roku Fundacja gotowa jest
zwiêkszyæ tê pomoc do 11,5 miliona
i o tak¹ kwotê z polonijnego bud¿etu
bêdziemy prosiæ Senat RP.

Czym Fundacja uzasa-

dni wzrost zadañ o 6 milio-
nów z³otych ?
Potrzebami naszych dotych-

czasowych i nowych partnerów.

Zgodnie bowiem ze Statutem Fun-
dacji, a nade wszystko realizuj¹c
zapisy obowi¹zuj¹cego Polonijnego
Programu Rz¹dowego, MSZ - jako
jego koordynator - wyznaczy³ nam
rozszerzenie obecno�ci w regionie
Europy �rodkowej i Po³udniowej.
W 2004 roku, po swego rodzaju
rekonesansie w roku 2003, planuje-
my postawiæ drugi krok w tej w³a�nie
czê�ci kontynentu.

W�ród naszych Rodaków poza
Polsk¹ istnieje wielkie zapotrze-
bowanie, mówi¹c w skrócie, na
kulturê z ojczystego kraju. Poza
dotychczasowym promowaniem i
wspieraniem o ró¿norodnym profilu
zespo³ów artystycznych w miejscach
ich obecnego zamieszkania, chcemy
mocny akcent po³o¿yæ na wystêpy za
wschodni¹ granic¹ artystów i zes-
po³ów z Polski, reprezentuj¹cych
mo¿liwie najwy¿szy poziom. Dla
sporej czê�ci, by nie powiedzieæ, dla
wiêkszo�ci tamtejszych Polaków to
niejednokrotnie jedyna mo¿liwo�æ
zobaczenia i pos³uchania na ¿ywo
dobrych wykonawców z wiod¹cych
w Polsce centrów sztuki i kultury.

Na obszarze naszej dzia³alno�ci
obserwujemy dynamiczny rozwój
polskich mediów, które poza informo-
waniem pe³ni¹ funkcje kulturo-
twórcze, a tak¿e wystêpuj¹ w roli
nauczyciela jêzyka polskiego i pols-
kiej, narodowej historii. Przypomnê,
¿e media nale¿¹ do wiod¹cych
programów Fundacji. Obecnie ju¿
dotujemy pó³ setki tytu³ów praso-
wych, redakcji radiowych i telewizyj-
nych, gdy autorzy wielu nowych
projektów i inicjatyw medialnych z
kilku krajów stoj¹ w kolejce, maj¹c
nadziejê, ¿e w 2004 roku uwzglêd-
nimy ich pro�by. Z my�l¹ o mediach
przed pó³ rokiem uruchomili�my
Internetowy Serwis Informacyjny
�Polska � Polacy�, który sta³ siê
rodzajem ich agencji prasowej,
poprzez któr¹ równie¿ ta rozmowa
ma szansê bezpo�rednio i szybko
trafiæ do 50 redakcji. Dotychczasowe
do�wiadczenia sk³aniaj¹ nas do
rozszerzenia zakresu tematycznego
i technicznego Serwisu, wykorzys-
tuj¹c go na innych polach dzia³al-
no�ci naszej Fundacji.

Z du¿ym zainteresowaniem
Rodaków spotka³ siê uruchomiony
sonda¿owo w 2003 roku nasz pro-
gram aktywizacji gospodarczej. Jego
ide¹ jest rozbudzenie w�ród Polaków
inicjatyw biznesowych, pokazanie im
jak mog¹ stan¹æ na w³asnych no-
gach, nauczyæ ich i tchn¹æ w nich
odwagê przy zak³adaniu na pocz¹tek
ma³ych, w tym rodzinnych firm, które
z czasem oby równie¿ wspiera³y
dzia³alno�æ organizacji i sto-
warzyszeñ polskich w krajach ich
zamieszkania. Pierwsze tego rodzaju
polskie o�rodki przedsiêbiorczo�ci
powstaj¹ w Wilnie, w Bielcach w
Mo³dowie i w Berdyczowie na Ukrai-
nie. Na sw¹ szansê ju¿ czeka Grod-
no i kilka innych �rodowisk polskich
na Wschodzie.

Stale te¿ przybywa wniosków od
naszych Rodaków i to ze wszystkich
krajów objêtych dzia³alno�ci¹ Fundacji,
o udzielenie pomocy charytatywnej, a
w ramach tego programu o wsparcie
finansowe w leczeniu.

Z sercem do Rodaków za wschodni¹ i po³udniow¹ granic¹
Pose³ dr Tadeusz Samborski Prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

specjalnie dla  Serwisu �Polska � Polacy�
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W planach dzia³alno�ci Fundacji
na 2004 rok mamy te¿ inwestycje.

Z tego co pan Prezes
mówi, nie jest trudno uza-
sadniæ wniosek do Senatu
RP o zwiêkszenie bud¿etu
Fundacji.
To prawda. Uczynimy to, choæ

zarówno w Radzie, jak i Zarz¹dzie
Fundacji zdajemy sobie sprawê z
kondycji finansowej Pañstwa. Od
dawna jednak mówiê i nadal bêdê
powtarza³, ¿e na wspieraniu i poma-
ganiu naszym wspó³rodakom ze
Wschodu nie wolno oszczêdzaæ.
Historyczne procesy tak siê bowiem
potoczy³y, ¿e swego rodzaju moral-
nym obowi¹zkiem Rzeczypospolitej
jest traktowanie potrzeb tych Pola-
ków w szczególnie ¿yczliwy sposób.

Poza przedstawionymi
przez Pana Pos³a programa-
mi, na jakich jeszcze za-
gadnieniach lub obszarach
tematycznych Fundacja kon-
centruje sw¹ dzia³alno�æ ?
Z pozosta³ych programów do

bardzo wa¿nych nale¿¹ :
-wspomaganie szkó³ek sobot-

nio � niedzielnych wszêdzie tam,
gdzie nie ma dostêpu do szkó³

Kul tu ra

MISS POLSKI 2003
W Teatrze Polskim we Wroc³awiu

odby³ siê koncert fina³owy Miss
 Polski 2003.

Zwyciê¿czyni¹ zosta³a18-letnia
Kaja Kruszyñska z Fromborka. Ma
174 cm wzrostu i wymiary 85-62-91.
Na MISS POLSKI NASTOLATEK
2003 wybrano 17-letni¹ Gabrielê

LOOK MODEL SEARCH 2003
W budynku WARTA TOWER

odby³ siê fina³ miêdzynarodowego
konkursu przysz³ych top modelek i top
modeli Look Model Search organizo-
wany przez agencjê Mango Models.
Pierwsze miejsce w konkursie LOOK

polskich lub do klas z jêzykiem
polskim; odbywa siê to poprzez
zakup podrêczników, pomocy dydak-
tyczno � naukowych, skromne hono-
raria dla nauczycieli;

- pomoc lektoratom i katedrom
jêzyka polskiego oraz polonistykom,
funkcjonuj¹cym w ramach lokalnych
uczelni;

- dokumentowanie �ladów pols-
ko�ci i obecno�ci Polaków poza
Polsk¹ poprzez dotowanie publikacji
ksi¹¿kowych, organizowanie sesji
popularno � naukowych oraz wystaw,
kwerendy w archiwach i bibliotekach,
pielêgnowanie miejsc pamiêci naro-
dowej, fundowanie sztandarów
zas³u¿onym zwi¹zkom i stowarzy-
szeniom i tablic pami¹tkowych.

Czy mo¿e jest jeszcze
co�, na co chcia³by Pan zwró-
ciæ uwagê, a mo¿e o co�
zaapelowaæ do partnerów
Fundacji ?
Rodaków szczególnie chcia-

³bym zachêciæ do zwiêkszenia wysi³-
ków w dokumentowaniu i utrwalaniu
�ladów polsko�ci, do utrwalania i
zachowywania wszystkiego, co mia³o
zwi¹zek z Rzeczpospolit¹, z ¿yj¹cymi
i dzia³aj¹cymi tam Polakami. Poza

wymienionymi wy¿ej formami upa-
miêtniania polsko�ci, jak s¹dzê, w
wiêkszym stopniu mo¿na wyko-
rzystywaæ ³amy swych pism i cza-
sopism.

Na koniec sprawa natury pro-
zaicznej. Korzystaj¹c z okazji, chcia³-
bym zaapelowaæ, a nawet poprosiæ
wszystkie podmioty, korzystaj¹ce za
naszym po�rednictwem z senackich
�rodków polonijnych, by nie oci¹ga³y
siê z rozliczeniami z przyznanych im
przez Zarz¹d Fundacji dotacji. To
rzeczywi�cie nieco uci¹¿liwe postê-
powanie, niemniej jednak s¹ to
pieni¹dze polskiego podatnika i
wobec niego my wszyscy � organi-
zacje polskie, Fundacja i Senat RP,
który tymi �rodkami dysponuje �
musimy byæ w porz¹dku. Fundacja,
jak wiadomo naszym partnerom, ma
bardzo skromn¹ obsadê etatow¹,
wiêc nie utrudniajmy sobie ¿ycia.

 W imieniu Serwisu
�Polska � Polacy� dziêkujê
Panu Prezesowi za rozmowê.

Grzegorz Lubczyk
Andrzej Ziemski

Serwis �Polska � Polacy�

Kubic z Chrzanowa (172 cm). W jury
konkursu zasiedli m.in. Natalia Ku-
kulska, Krzysztof Ho³owczyc, Pawe³
Del¹g i Mateusz Kusznierewicz. Na
widowni wypatrzyli�my m.in. uczest-

ników polsatowskie-
go reality show BAR
bez GRANIC. Wyst¹-
pi³ zespó³ £zy i fran-
cuska wokalistka po-
powa Berenice. Miss
Polski odjecha³a z
wroc³awskiego teatru
czerwon¹ Alf¹ Ro-
meo. Otrzyma³a te¿
futro, bi¿uteruê i
wycieczkê do Las
Vegas.

MODEL SEARCH 2003 POLISH
EDITION zajêl Paulina Wyka (15 lat) i
Micha³ Jakubiak (21 lat).

Do ogólnopolskiego fina³u tak¿e
dosta³o siê 10 finalistów i 24 finalistki.

Laureatki konkursu wezm¹ udzia³ w
�wiatowym finale Look Model Search
International. Walczyæ bêd¹ o g³ówn¹
nagrodê, czyli kontrakt o warto�ci
500 tys. USD. W jury ogólnopolskiego
konkursu zasiad³y znane osobisto�ci
�wiata mody.
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Wiadomo�ci z Polski

Gospodarka
Sejm uchwali³  nowelizacjê ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych. Od przysz³ego roku
zniknie wiêkszo�æ ulg i zwolnieñ. Pozostanie natomiast m.in.
zwolnienie organizacji pozarz¹dowych z podatku do-
chodowego. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Osoby, które po II wojnie musia³y pozostawiæ
maj¹tki za wschodnimi granicami Polski, a nie dosta³y za
nie dotychczas ¿adnej rekompensaty, maj¹ otrzymaæ w
zamian 15 proc. ich warto�ci, ale nie wiêcej ni¿ 50 tys. z³ �
zak³ada ustawa o rekompensatach dla Zabu¿an. Pos³owie
zdecydowali siê j¹ przyj¹æ, mimo opinii ekspertów
zarzucaj¹cych jej niekonstytucyjno�æ.

Wprowadzenie wiz od 1 pa�dziernika dla obywateli
Rosji, Ukrainy i Bia³orusi ograniczy³o handel przygraniczny.
Czterokrotnie zmala³a liczba drobnych sprzedawców,
oferuj¹cych narzêdzia, drobny sprzêt czy niewielkie ilo�ci
konfekcji. Np. przed wprowadzeniem wiz na targowisku w
Bia³ej Podlaskiej, le¿¹cym ko³o dworca PKP, handlowa³o co-
dziennie 200 takich osób, a teraz jest ich ok. 50.

Zmodernizowane przej�cie graniczne z Bia³orusi¹
zosta³o oddane do u¿ytku w Ku�nicy Bia³ostockiej.
Modernizacja            kosztowa³a       220  mln z³,  z   czego
1/4 pochodzi³a z UE.

W Polsce rocznie wprowadza siê do obiegu od 3 do
9 mld USD pochodz¹cych z dzia³alno�ci przestêpczej �
poinformowa³ Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Jacek Uczkiewicz podczas seminarium Najwy¿szej Izby
Kontroli na temat przeciwdzia³ania praniu brudnych pieniêdzy.

Pacjent nie bêdzie p³aci³ za opiekê lekarsk¹ w
nocy. Nie bêdzie p³aci³ te¿ za wezwanie pogotowia �
twierdz¹ przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.
Natomiast zdaniem prasy, od przysz³ego roku tylko w
razie zagro¿enia ¿ycia wolno bêdzie wezwaæ karetkê. W
innym przypadku pacjent, b¹d� jego lekarz bêd¹ p³aciæ
200-300 z³.

Cudzoziemcy  ma³¿onkowie Polaków nie bêd¹
musieli staraæ siê o zezwolenie na pracê w Polsce - to
propozycja resortu gospodarki i pracy. Bêdzie ona zapisana
w rozporz¹dzeniu w sprawie wykonywania pracy przez
cudzoziemców - zdecydowa³ we wtorek rz¹d. Je¿eli
rozporz¹dzenie wejdzie w ¿ycie, cudzoziemcy bêd¹ mieli
prawo do �wiadczeñ z tytu³u bezrobocia.

Kultura
Za przyjêciem projektu uchwa³y o og³oszeniu roku

2004 rokiem Witolda Lutos³awskiego opowiedzia³a siê
jednog³o�nie sejmowa komisja kultury. Wybitny kom-
pozytor, jeden z najwiêkszych twórców muzyki XX wieku,
zmar³ 10 lat temu, 7 lutego 1994 r. Rok 2004 zosta³ ju¿
og³oszony m.in. rokiem Witolda Gombrowicza.

Minister kultury Waldemar D¹browski wrêczy³
odznakê honorow¹  �Zas³u¿ony dla kultury polskiej�
ambasadorowi Izraela w Polsce Szewachowi Weissowi.
Dyplomatê odznaczono za  �zaanga¿owanie i dzia³alno�æ
przyczyniaj¹c¹ siê do pog³êbienia zrozumienia miêdzy
Polakami i ¯ydami, niwelowania wzajemnych uprzedzeñ,
o¿ywienia zainteresowania kultur¹ ¿ydowsk¹ w Polsce oraz
pielêgnowania wspólnego dziedzictwa i tradycji�.

 Mi³o�nicy Fryderyka Chopina mog¹ korzystaæ z
nowej witryny internetowej, przedstawiaj¹ce postaæ oraz
muzykê polskiego kompozytora. Internetowe Centrum
Informacji Chopinowskiej zaprezentowa³ w �rodê Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina. Pod adresem: www.nifc.pl
mo¿na znale�æ m.in. kalendarium ¿ycia kompozytora, osoby
z nim zwi¹zane - badaczy, kompozytorów, pianistów i
laureatów konkursów chopinowskich.

Dzie³a 50 polskich malarzy z okresu od koñca XVIII
wieku do pocz¹tków wieku XX, zgromadzone na wystawie
�Arcydzie³a malarstwa polskiego w zbiorach Lwowskiej
Galerii Sztuki� mo¿na ogl¹daæ w warszawskiej �Zachêcie�.
Na wystawie prezentowane s¹ m.in. dzie³a Jana Matejki,
Henryka Siemiradzkiego, Artura Grottgera, Janusza i
Wojciecha Kossaków. Wystawa bêdzie czynna do 4 stycznia.

 Biblioteka, bogate zbiory filmowe i muzyczne oraz
stanowiska komputerowe z dostêpem do Internetu znajd¹ siê
w Centrum Kultury i Historii ¯ydów, które otwarto przy ul.
Pomorskiej w £odzi. Centrum powsta³o z inicjatywy ³ódzkiej
gminy ¿ydowskiej. Uroczysto�ci towarzyszy³o otwarcie
wystawy zdjêæ �Likwidacja - ³ódzkie getto� Ma³gorzaty
Burzyñskiej-Keller. Likwidacjê getta prze¿y³o ok. 830 osób.

 Prezydent Warszawy Lech Kaczyñski podpisa³
porozumienie o wspó³pracy z Fundacj¹ Socland. Zgodnie z
porozumieniem Muzeum Komunizmu mia³oby znale�æ sta³¹
siedzibê w podziemiach Pa³acu Kultury i Nauki. Fundacja
Socland gromadzi wszelkie eksponaty - dokumenty, filmy,
plakaty, fotografie, nagrania, przedmioty dotycz¹ce
komunizmu.

Witryna  internetowa
 «Polska � Polacy»
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Z ¿ycia ko�cio³a
Jan Pawe³ II spotka³ siê 11 listopada z 2 tys.

uczestników pielgrzymki NSZZ �Solidarno�æ�. Podczas
audiencji Ojciec �wiêty wezwa³ ich do wiêkszej troski o
s³uszne prawa ludzi pracy i doda³, ¿e mog¹ w tym liczyæ na
pomoc i wsparcie ze strony Ko�cio³a. �Los ludzi pracy w
Polsce jest mi stale bliski� � zapewni³ Papie¿. Nawi¹zuj¹c
do przypadaj¹cego tego dnia �wiêta Niepodleg³o�ci
podkre�li³, ¿e choæ odzyskana w 1918 r. wolno�æ nie trwa³a
d³ugo, stanowi³a jednak punkt odniesienia �w walce o
zachowanie wolno�ci wewnêtrznej, wolno�ci ducha�.

Jeste�my potrzebni Europie ze �wiadectwem warto�ci,
które budowa³y nasz¹ to¿samo�æ� � powiedzia³ arcybiskup
Józef ¯yciñski w Lublinie podczas mszy �w. w intencji
ojczyzny. �Dziêkujemy Bogu, za �wiadectwo tamtych pokoleñ,
które z pokor¹, poczuciem realizmu i odpowiedzialno�ci za
losy polskie potrafi³y podejmowaæ swe codzienne trudy, daj¹c
�wiadectwo godno�ci, pamiêci i honoru� � powiedzia³
metropolita lubelski w �wiêto Niepodleg³o�ci.

Jan Pawe³ II otrzyma³ Z³oty Laur Akademicki. Jest
to najwy¿sze honorowe odznaczenie �rodowiska
akademickiego Wroc³awia i Opola. Ojciec �wiêty jest
pierwsz¹ osob¹ wyró¿nion¹ w ten sposób. W uzasadnieniu
nadania Lauru Papie¿owi podkre�lono wdziêczno�æ za
�u¿yczenie swego autorytetu dla poszukiwañ i poszanowania
prawdy, w podziêkowaniu za papieskie nauczanie, bêd¹ce
inspiracj¹ dla formowania postaw m³odzie¿y akademickiej�.

Prymas Polski Józef Glemp odprawi³ w warszaws-
kiej bazylice �w. Krzy¿a Mszê �w. na zakoñczenie
trzydniowych uroczysto�ci ku czci genera³a W³adys³awa
Sikorskiego w 60 rocznicê jego �mierci. Liturgia oraz wieczór
literacko-muzyczny zakoñczy³y obchody rocznicowe,
zorganizowane w ramach trwaj¹cego obecnie Roku
Genera³a.

Nakaz uczestnictwa we mszy �wiêtej � poza niedzielami
� obowi¹zuje: 25 grudnia w Bo¿e Narodzenie, 1 stycznia � w
uroczysto�æ �wiêtej Bo¿ej Rodzicielki, 6 stycznia � w
Objawienie Bo¿e, 1 listopada � we Wszystkich �wiêtych oraz
w Bo¿e Cia³o. Pozosta³e �wiêta ko�cielne (np. Niepokalanego
Poczêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny, Matki Bo¿ej Gromnicznej)
s¹ przez ko�ció³ �zalecane�, ale nie �nakazane�.

Ko�ció³ katolicki w Polsce obchodzi³ w niedzielê,
ju¿ po raz 4., Dzieñ Modlitwy i Solidarno�ci z ko�cio³em
katolickim na Wschodzie. We wszystkich koscio³ach w
Polsce przeprowadzona zosta³a specjalna zbiórka pieniê¿na
z przeznaczeniem na wsparcie ko�cio³a i katolików na
Wschodzie.

Trzeba z³agodziæ serca naje¿one z³o�ci¹ i
nienawi�ci¹ - powiedzia³ prymas Polski Józef Glemp
podczas mszy �w. bazylice �w. Krzy¿a w Warszawie.
Prymas powiedzia³ te¿ m.in., ¿e wol¹ Episkopatu jest aby
dzisiejsza niedziela by³a dniem modlitwy za ko�ció³ na
Wschodzie, a ofiary z³o¿one na tacê sta³y siê pomoc¹
materialn¹ dla katolickiej diecezji na Wschodzie.
�¯yczliwo�æ jak¹ okazujemy ko�cio³owi katolickiemu na
Wschodzie powinna promieniowaæ tak¿e na inne Ko�cio³y�
- podkre�li³ prymas.

60 tys. osób, w tym 12 tys. z Polski, spodziewa-
nych jest na 26. Europejskim Spotkaniu M³odych w
Hamburgu, w dniach 29 grudnia - 1 stycznia, organizowanym
przez Wspólnotê z Taizé. Obok katolików i protestantów do
udzia³u w spotkaniu zg³osi³o siê oko³o 4 tys. prawos³awnych.
Z Europy Wschodniej, obok 12 tys. Polaków, ma przybyæ
m.in. 3 tys. m³odych z Rumunii, 1 tys. z Serbii, po 700 osób
z Litwy i £otwy, 500 Rosjan, a tak¿e po 300 osób z Bia³orusi
i Estonii. Celem Wspólnoty jest pojednanie chrze�cijan, tak
aby stali siê oni zaczynem pojednania w �wiecie.

�le zachowania spo³eczne rujnuj¹ moraln¹ i
narodow¹  tkankê naszej wolno�ci i demokracji. Jedna z
plag to korupcja i afery. Plag¹ tak¿e jest bezrobocie �
podkre�li³ prymas Polski Józef Glemp w li�cie pasterskim
z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.
Szczególne ¿yczenia sk³ada kardyna³ aferzystom � �aby
zaniechali tego procederu�; �bezrobotnym, aby znale�li
pracê�, a pij¹cym alkohol, �aby weszli na drogê
abstynencji�.

Pokój, który jest trudny do osi¹gniêcia, ale
mo¿liwy, jest obowi¹zkiem � podkre�li³ Jan Pawe³ II w
orêdziu bo¿onarodzeniowym. Modli³ siê by na ziemi nie
by³o �z³a rozdzielaj¹cego ludzko�æ u pocz¹tku trzeciego
tysi¹clecia, wojen, konfliktów, plagi terroryzmu i tylu
innych form przemocy, których ofiarami padaj¹ osoby s³abe
i bezbronne�. Papie¿ udzieli³ b³ogos³awieñstwa �Urbi et
orbi� (�Miastu i �wiatu�) oraz z³o¿y³ ¿yczenia �wi¹teczne
w 62 jêzykach.

Jan Pawe³ II podkre�li³ podczas spotkania
przed�wi¹tecznego, ¿e Europa �prze¿y³a i nadal prze¿ywa
w tym roku kluczowy etap swojej historii polegaj¹cy na
rozszerzeniu jej granic o nowe kraje i narody�. Zwróci³ te¿
uwagê na konieczno�æ zachowania chrze�cijañskiego
dziedzictwa kultury europejskiej. Ojciec �wiêty zaznaczy³,
¿e �najwiêkszym wk³adem, jaki chrze�cijanie mog¹ wnie�æ
w budowê nowej Europy, jest ich wierno�æ Chrystusowi i
Ewangelii�.
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Zagranica
Polskie i s³oweñskie  stanowisko w kwestii konstytucji

UE jest niemal identyczne - og³osili prezydenci Polski i
S³owenii Aleksander Kwa�niewski i Janez Drnovszek. Zdaniem
polskiego prezydenta, S³owenia zamierza popieraæ wszystkie
polskie postulaty, z wyj¹tkiem uwzglêdnienia w konstytucji
tradycji chrze�cijañskich. Janez Drnovszek zapewni³, ¿e
S³owenia popiera utrzymanie systemu nicejskiego, a tak¿e
opowiada siê za zbiorow¹ prezydencj¹ w UE i formu³¹ �jeden
kraj, jeden komisarz�. Da³ jednak do zrozumienia, ¿e to Polsce
bardziej zale¿y na utrzymaniu ustaleñ z Nicei i czeka j¹ du¿o
pracy, aby to wywalczyæ.

Gubernator obwodu lwowskiego O³eksandr Sendeha
poskar¿y³ siê w czasie spotkania z marsza³kiem Sejmu
Markiem Borowskim, ¿e na wizy wydawane przez konsulat
RP we Lwowie mieszkañcy zachodniej Ukrainy czekaj¹
nawet miesi¹c. Gubernator zwróci³ siê o rozwa¿enie
mo¿liwo�ci wydawania wiz na granicy. Marsza³ek Marek
Borowski przyzna³, ¿e problemy wynikaj¹ one ze szczup³o�ci
lokalu, gdzie mie�ci siê polski konsulat. Marsza³ek Sejmu
Marek Borowski tak¿e spotka³ siê przedstawicielami
polskich organizacji we Lwowie. Polskiemu politykowi
przedstawiono oczekiwania, jakie organizacje maj¹ wobec
Polski. Marsza³ek poradzi³ Polakom, aby wiêcej pracowali
z w³adzami ukraiñskimi, szczególnie z deputowanymi do
parlamentu i przedstawicielami rad lokalnych. Polakom we
Lwowie bardzo zale¿y na poprawieniu warunków loka-
lowych, w jakich dzia³aj¹ ich organizacje. Marzeniem jest
powstanie Domu Polskiego, w którym znalaz³oby siê miejsce
na wszystkie placówki.

Marsza³ek  Sejmu Marek Borowski o�wiadczy³  w
Kijowie, ¿e Polska w sprawie ukraiñsko-rosyjskiego sporu
o wyspê Tuz³a w cie�ninie Kerczeñskiej stoi na stanowisku
poszanowania integralno�ci terytorialnej i suwerenno�ci
Ukrainy. Pod koniec wrze�nia w³adze rosyjskiego Kraju
Krasnodarskiego rozpoczê³y ze wzglêdów ekologicznych
budowê grobli z nale¿¹cego do Rosji pó³wyspu
Tamañskiego w kierunku Tuz³y. W³adze w Kijowie s¹
natomiast przekonane, ¿e grobla ma po³¹czyæ terytorium
Rosji z wysp¹ i doprowadziæ mo¿e do zmiany przebiegu
linii granicznej.

Komisja Europejska najprawdopodobniej nie bêdzie
siê sprzeciwiaæ ewentualnemu zniesieniu kontroli ruchu
osobowego miêdzy pañstwami Czwórki Wyszehradzkiej
(Polska, Czechy, Wêgry i S³owacja) w formie �ma³ego
Schengen� - poinformowa³a czeska agencja CzTK. Mia³oby
to nast¹piæ 1 maja 2004 r.

Z kraju
Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pochowano

poleg³ego w Iraku 44-letniego majora Hieronima Kupczyka.
Do ko�cio³a garnizonowego przyby³y t³umy szczecinian by
po¿egnaæ majora Hieronima Kupczyka. Wiêkszo�æ stanowili
ludzie, którzy jego nie znali. Decyzj¹ obecnego na uroczys-
to�ciach pogrzebowych prezydenta Hieronim Kupczyk zosta³
po�miertnie odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu od-
rodzenia Polski, a decyzj¹ ministra obrony - awansowany
do rangi podpu³kownika.

1 maja 2004 r. bêdzie dat¹ pocz¹tku wielkiej Europy
� powiedzia³ Joschka Fischer, minister spraw zagranicznych
RFN, podczas swojej wizyty w Warszawie. W jego opinii,
dziêki obecnemu projektowi traktatu konstytucyjnego
Europa bêdzie zdolna do dzia³ania, efektywna i przejrzysta.
�Europa nie mo¿e byæ budowana na zapomnieniu historii�
� powiedzia³ szef niemieckiego MSZ, nawi¹zuj¹c do
propozycji budowy w Berlinie Centrum przeciwko
Wypêdzeniom.

Polska jest krajem przekonanym o s³uszno�ci
rozszerzenia Europy, otwartej na inne pañstwa, która bêdzie
wyrównywaæ ró¿nice cywilizacyjne - powiedzia³ Aleksander
Kwa�niewski na spotkaniu z sygnatariuszami listu otwartego
do europejskiej opinii publicznej. Prezydent zaprosi³ na
spotkanie osoby, które w li�cie o�wiadczy³y m.in., ¿e nie
chc¹, by we wspólnej Europie Polska by³a pañstwem utrud-
niaj¹cym integracjê, symbolem konserwatyzmu i party-
kularyzmu.

Pañstwo polskie ma obowi¹zek  opublikowaæ
urzêdowo tzw. umowy republikañskie zawarte w
1944 r. przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z Bia³orusi¹ i Ukrain¹ - orzek³ S¹d Najwy¿szy,
uchylaj¹c niekorzystne orzeczenie wobec zabu¿anina.
�Umowy republikañskie� to dla zabu¿an podstawa
prawna do dochodzenia odszkodowañ za mienie
pozostawione na Kresach. Uzasadniaj¹c wyrok S¹d
Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e umowy te zosta³y raty-
fikowane, wiêc pañstwo polskie ma obowi¹zek
opublikowaæ je w dzienniku urzêdowym.

Ko³o Piaseczna pod Warszaw¹ awaryjnie
l¹dowa³ �mig³owiec Mi-8 z premierem Leszkiem
Millerem na pok³adzie. Kilka osób zosta³o rannych.
Przewieziono je do warszawskiego szpitala na ulicy
Wo³oskiej. Szef rz¹du od poniedzia³ku bêdzie rehabi-
litowany. Jest szansa, ¿e pod koniec przysz³ego tygodnia
pojedzie do Brukseli na szczyt UE.
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Historia i obyczaje

Religijne tre�ci adwentu i okresu
Bo¿ego Narodzenia ukazuj¹ swoj¹
wyj¹tkowo�æ na tle szeregu zwyczajów
kulturowych, które na trwa³e wyznaczy³y
ju¿ rytm ¿ycia, nawet u ludzi niezbyt
zwi¹zanych z Ko�cio³em chrze�cijañ-
skim. Bogactwo adwentowej i bo¿ona-
rodzeniowej tematyki, zapisanej w
literaturze, utrwalonej w sztuce, przeka-
zywanej w obchodach tradycji rodzinnej,
pozwala zaledwie na uszeregowanie i
przypomnienie w sposób wybiórczy

niektórych z tych bardziej znanych
zwyczajów.

ADWENT.  Jest to okres liturgicz-
ny rozpoczynaj¹cy rok ko�cielny,, który
trwa do 23-28 dni i obejmuje cztery

kolejne niedziele. W Ko�ciele Adwent
ma przede wszystkim podwójne zadanie
do spe³nienia: przygotowuje chrze�cijan
na �wiêta Bo¿ego Narodzenia, zapo-
wiada powtórne przyj�cie Zbawiciela na
koñcu �wiata i przygotowuje nas do
ostatniegospotkania z Chrystusem.
Oczekiwanie naprzyj�cie Chrystusa jest
�ród³em rado�ci. Jakkolwiek przygo-
towanie na przyj�cie Pana musi polegaæ
na oczyszczeniu i pokucie (st¹d
chrze�cijanin unika uczestniczenia w tym

okresie w zabawach, prywatkach, dysko-
tekach itp.), to jednak ta pokuta jest
przepojona rado�ci¹, bo «Pan blisko
jest». Adwent ma wiêc nie tyle charakter
pokuty, co raczej radosnego, pobo¿nego

Z HISTORII OBRZÊDOWO�CI ADWENTU I BO¯EGO NARODZENIA
oczekiwania. Nastrój oczekiwania i
przygotowania u�wiadamia nam prawdê,
¿e Bóg ci¹gle do nas przychodzi. W
przysz³o�ci dojdzie do pe³nego spotkania
z Jezusem w chwili �mierci.

RORATY nazwa «roraty» po-
chodzi od pierwszych s³ów pie�ni
towarzysz¹cej rozpoczêciu Mszy �w. w
okresie Adwentu: «Rorate coeli de
super... (niebiosa rosê spu�æcie nam z
góry...)». W Polsce najstarsze �lady Mszy
�w. Roratniej, ku czci Naj�wiêtszej Maryi
Panny, siêgaj¹ XIII w. Wszystkie stany
pañstwa (król, duchowieñstwo, sena-
torowie, szlachta, rycerze, mieszczanie i
ch³opi, kolejno zapalali jedn¹ �wiecê
siedmioramiennego �wiecznika wypo-
wiadaj¹c s³owa: «jestem gotowy na s¹d
Boski». Dzisiaj, w nawi¹zaniu do tej
piêknej, �redniowiecznej tradycji,
symbolem naszej gotowo�ci na przyj�cie
Jezusa s¹ cztery �wiece zapalane w
kolejne tygodnie Adwentu.

�WIECA RORATNIA (zwana te¿
roratk¹) jest jeszcze jednym wa¿nym
symbolem w liturgii adwentowej. Ta
p³on¹ca �wieca, ozdobiona czêsto
niebiesk¹ wstêg¹, przypomina postaæ
Maryi, Matki Jezusa, która jest dla nas
najlepszym przyk³adem gotowo�ci na
przyjêcie oczekiwanego Mesjasza.
      PASTERKA, czyli Eucharystia o
pó³nocy w noc Bo¿ego Narodzenia, z
dominuj¹cym tematem pok³onu pastzry.
Uczestniczenie w pasterce, najlepiej
rodzinnie, jest jednym z zasadniczych
punktów zwyczajów powi¹zanych z
obchodami przyj�cia Chrystusa na �wiat.
Co roku z Watykanu transmitowana jest
pasterka celebrowana przez Ojca �wiê-
tego, który na zakoñczenie uroczystej
Mszy �wiêtej daje swe b³ogos³awieñstwo
�urbi et orbi� (miastu i �wiatu).

¯£ÓBEK, SZOPKA Zrozumia³e
jest, ¿e grota betlejemska, miejsce
narodzin Chrystusa, wraz ze znajdu-
j¹cym siê tam ¿³óbkiem, od samego
pocz¹tku by³a miejscem szczególnego
pietyzmu i czci chrze�cijan. Z polecenia
Heleny, matki cesarza Konstantyna
zbudowano nad grot¹ w IV wieku
Bazylikê Narodzin Chrystusa. W nastêp-
nym wieku dozna³a ona znacznych
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uszkodzeñ, ale ju¿ oko³o 540 roku z
polecenia cesarza Justyniana odrestauro-
wano j¹ i w swej zasadniczej konstrukcji
przetrwa³a nieuszkodzona do dnia
dzisiejszego. Oszczêdzono j¹ nawet w
czasie niszczycielskiej inwazji perskiej
w roku 614. Ocali³y bazylikê wymalo-
wane na frontonie postaci trzech mêdr-
ców ubranych w szaty perskie.
Pierwsz¹ szopkê w roku 1233 zbudowa³
�wiêty Franciszek z Asy¿u. W naszym
kraju szopki pojawi³y siê dziêki zas³u-
gom synów zakonnych �w. Franciszka.
Zachowane dokumenty historyczne
prezentuj¹ wygl¹d polskich szopek
dopiero z pocz¹tków XIX wieku, ale

znane s¹

równie¿ relacje stwierdza-
j¹ce, ¿e idea szopek w
Polsce siêga XVII wieku.

OP£ATEK. Trady-
cyjnie spo¿ywanie wieczerzy
wigilijnej poprzedza dziele-
nie siê bia³ym op³atkiem,
czyli bardzo cienkim, prza�-
nym (niekwaszonym) chle-
bem. Ten prosty zwyczaj nasy-
cony jest g³êbok¹ i wielo-
wymiarow¹ symbolik¹. Zawarta
jest ona najpierw w fakcie
«bycia razem». Sk³óceni nie
zasiadaj¹ przecie¿ razem do
jednego sto³u. Owa solidarna
wspólnota sto³u domaga siê wzajem-
nego zrozumienia, czyli wybaczenia,
zgody na wzajemn¹ inno�æ, tchnie ¿yczli-
wo�ci¹. Dziel¹c siê op³atkiem sk³adamy przecie¿
sobie ¿yczenia dobra wszelakiego, zarówno mate-
rialnego, jak i duchowego. Dobro materialne symbolizuje materia
op³atka - chleb. Oby go nam i naszym bli�nim nigdy nie zabrak³o, oby�my umieli
dzieliæ go z potrzebuj¹cymi!

Sk¹d pochodzi zwyczaj dzielenia siê op³atkiem w³a�nie w dzieñ wigilii Bo¿ego
Narodzenia? Sam fakt dzielenia siê chlebem w postaci op³atka by³ znany od

pocz¹tków Ko�cio³a. Nie mia³ on jednak ¿adnego zwi¹zku z okresem Bo¿ego
Narodzenia. Dzielono siê nim, wyra¿aj¹c wzajemn¹ mi³o�æ, ¿yczliwo�æ,

przynale¿no�æ do tego samego lokalnego ko�cio³a. Przesy³ali go sobie
biskupi, a kap³ani wiernym. Nie wiemy, od kiedy i w jaki sposób

utrwali³a siê w Polsce tradycja dzielenia siê op³atkiem w dzieñ
wigilijny. Najstarsza wzmianka �ród³owa o tej praktyce w

polskich rodzinach pochodzi z koñca XVIII wieku.
Dzisiaj jest to ju¿ wy³¹cznie polski
zwyczaj.

CHOINKA. W wielu kulturach i
religiach - drzewo, zw³aszcza iglaste, by³o
(i jest) symbolem ¿ycia, odradzania siê,
p³odno�ci, trwania. Zwyczaj zdobienia
choinki pojawi³ siê w mieszczañskich
rodzinach niemieckich, tyrolskich, austriac-
kich, a pó�niej w pozosta³ych krajach
europejskich (i pozaeuropejskich), zw³aszcza
w XIX wieku. Przyjê³o siê to zarówno w
rodzinach katolickich, jak te¿ protestanckich.
Oczywi�cie dochodzi³y kolejno ró¿ne
dodatkowe ozdoby choinkowe, uzasadnione
najpierw biblijnymi, a potem innymi moty-
wacjami. W ubieg³ym wieku zaczêto na
szczycie jod³y umieszczaæ figurê gwiazdy
betlejemskiej. W obecno�ci zawieszanych
jab³ek widziano echo biblijnego jab³ka
(kuszenia) Adama i Ewy, w papierowych
³añcuchach rozpoznawano okowy zniewo-
lenia przez grzech. O�wietlenie choinkowe
mia³oby wskazywaæ na Chrystusa, który
przyszed³ na �wiat jako «�wiat³o na o�wiece-
nie pogan», a ¿ywe, zielone drzewo jod³owe
mia³oby symbolizowaæ Chrystusa - �ród³o
wszelkiego  ¿ycia.
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nie odwiedzinami duszpasterskimi w
tym¿e okresie odbywanymi we wszyst-
kich parafiach polskich. Sama nazwa
«kolêda» jest pochodzenia i tradycji
rzymskiej. Pierwszy dzieñ ka¿dego
miesi¹ca nosi³ nazwê calendae. Szcze-
gólnego znaczenia mia³y calendae
styczniowe. 1 stycznia by³ pocz¹tkiem
roku administracyjnego. W Rzymie
obchodzono to szczególnie uroczy�cie.
Odwiedzano siê wzajemnie, obdaro-
wywano podarkami, �piewano okolicz-
no�ciowe piosenki. Wraz z przyjêciem
chrze�cijañstwa zwyczaje te stopniowo
powi¹zane zosta³y z okresem bo¿ona-
rodzeniowym. Kolêdy tworzyli anoni-
mowi pielgrzymi, waganci. T³umaczono
je z ³aciny, czy z jêzyków krajów
s¹siedzkich (w Polsce znane s¹ przek³ady
kolêd niemieckich, czeskich itd.). Kolêdy
powstawa³y w klasztorach (np. czu³e,
macierzyñskie kolêdy sióstr karme-
litanek) i na dworach, w �rodowisku
¿aków czy s³u¿by ko�cielnej. Jakkolwiek
ogromna wiêkszo�æ kolêd powsta³a w
³onie Ko�cio³a katolickiego, nie brak
jednak¿e zbiorów kolêd luterañskich,
kalwiñskich, czy nawet husyckich.
Kolêdy s¹ zjawiskiem kulturowym,
zw³aszcza na naszej polskiej ziemi, gdzie
ilo�æ znanych, wzglêdnie opisanych
kolêd osi¹ga liczbê ponad pó³ tysi¹ca.

JASE£KA. Z tzw. drugim dniem
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia (od dnia �w.
Szczepana) rozpoczyna³ siê okres
«jase³ek». Trwa³ on przez wieki do
uroczysto�ci Matki Bo¿ej Gromnicznej
(2.II.), czyli do dnia ofiarowania Pana
Jezusa w �wi¹tyni jerozolimskiej. Nazwa
«jase³ka» tematycznie wskazuje na
�ród³o tematyczne tych¿e przedstawieñ.
Jase³ka bowiem to ¿³ób, czyli rodzaj
drabinek, w których le¿y siano dla
zwierz¹t. Stawia siê je tak¿e w lasach,
by podkarmiaæ zwierzynê ³own¹.
W ¿³óbku zosta³ z³o¿ony Chrystus po
swoim narodzeniu. Zatem «jase³ka»
prezentuj¹ udramatyzowane, teatralne
sceny na temat przyj�cia Chrystusa Pana
na �wiat. Pocz¹tków tych przedstawieñ
nale¿y szukaæ w XIII wieku, jakkolwiek
zachowane �ród³a siêgaj¹ dopiero XVI
wieku. Powodzenie tej ludowej sztuki
wyja�niæ mo¿na wieloma przyczynami.
Posiada³y one du¿y ³adunek drama-
tyczno�ci: narodziny Zbawiciela w
bardzo ubogiej scenerii, agrarne elemen-
ty dekoracyjne (wó³, osio³, siano, ¿³ób,
sceny pasterskie, itd.), postaæ okrutnego

Heroda, egzotyczni Królowie o niety-
powym kolorze skóry i kolorowym
orszaku, rze� niewinnych dzieci, �mieræ
z kos¹, anio³owie z olbrzymimi skrzyd-
³ami, a tak¿e diab³y, ¿ydzi, mieszczanie,
rycerze itd. Ponadto, jase³ka te na ogó³
odbywa³y siê po zapadniêciu zmierzchu,
w klimacie pewnej misteryjno�ci.

PREZENTY GWIAZDKOWE.
Powszechna praktyka wzajemnego
obdarowywania siê prezentami (w tym
zw³aszcza dzieci), z okazji �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia, zwi¹zana by³a pierwotnie z
kultem i ¿yciorysem �w. Miko³aja,
biskupa diecezji Bari (Italia), wielkiego
ja³mu¿nika ¿yj¹cego w IV wieku. Jego
niezwyk³a hojno�æ, szczodrobliwo�æ,
troska o biednych, sta³y siê symbolem i
uosobieniem mi³o�ci ka¿dego bli�niego.
W³a�nie w okresie �wi¹t bo¿onarodze-
niowych znalaz³a swoje logiczne uza-
sadnienie i to ju¿ we wczesnym �rednio-
wieczu. Dzisiejsz¹ tradycjê bo¿onarod-
zeniowych prezentów zawdziêczamy
Marcinowi Lutrowi, który w roku 1535
domaga³ siê, aby protestanci zaniechali
zwyczaju «�w. Miko³aja», a prezenty
dawali swoim dzieciom jako dar samego
«Dzieci¹tka Jezus». Z czasem, wszystkie
kraje chrze�cijañskie, tak¿e katolickie,
przyjê³y tê praktykê. Jednak¿e �lad

dawnej tradycji biskupa - �w. Miko³aja
nadal rozpoznajemy w postaci tzw.
Gwiazdora ubranego w szaty biskupie,
z mitr¹ i pastora³em. To on w wigiliê
Bo¿ego Narodzenia przynosi nadal
prezenty, to dzieci nadal ze swoj¹
dzieciêc¹ wiar¹ pisz¹ do �w. Miko³aja w
niebie zg³aszaj¹c ró¿ne swoje ¿yczenia.

WIECZERZA WIGILIJNA.
 W tradycji rodzinnej, w cyklu obrzê-
dowym Bo¿ego Narodzenia wyj¹tkowe
znaczenie ma wieczerza w wieczór
wigilijny. Na jej klimat wp³ywaj¹ tak¿e
takie elementy jak: dzielenie siê op³at-
kiem, choinka, �piewanie kolêd, obdar-
zanie siê prezentami, itd. Tradycja
rodzinnej, uroczystej wieczerzy wigilij-
nej, poszerzonej czêsto o udzia³ przy-
jació³ czy znajomych, jest dzisiaj
zjawiskiem powszechnie praktykowa-
nym w Polsce. Urz¹dzaj¹ j¹ nawet ludzie
nie zwi¹zani bezpo�rednio z Ko�cio³em
katolickim. Zwyczaj przygotowywania

wigilijnej wieczerzy zauwa¿ono i zapisa-
no na pewno ju¿ w XVIII wieku, choæ
przypuszcza siê, ¿e by³ �wiêtowany w
naszym kraju ju¿ wcze�niej. W dzieñ
Wigilii przestrzegany jest post jako�cio-
wy (powstrzymanie siê od potraw
miêsnych). Pod bia³ym obrusem sto³u
k³adzie siê kilka k³osów siana (symbolika
stajenki betlejemskiej). Wieczerzê
nale¿y rozpocz¹æ z pojawieniem siê
pierwszej gwiazdy na niebie. Po odczy-
taniu fragmentu Ewangelii o narodzinach
Chrystusa Pana, uczestnicy dziel¹c siê
bia³ym op³atkiem, sk³adaj¹ sobie ¿ycze-
nia, wybaczaj¹ wzajemne urazy. Przy
zasiadaniu do sto³u pozostawia siê wolne
nakrycie dla ewentualnego go�cia lub te¿
symbolicznie dla Chrystusa obecnego
w�ród biesiadników. Na uroczystej
kolacji podaje siê zupê rybn¹ czy
migda³ow¹, barszcz, grzyby z kapust¹,
ryby (najczê�ciej karp w szarym sosie)
gotowane lub pieczone, kluski z makiem,
kompot z suszonych owoców, itd. Znane
s¹ zwyczaje podawania 7, 9 wzglêdnie
12 potraw. We wschodnich rejonach
Polski do obowi¹zkowych potraw nale¿y
tzw. kutia (gotowana pszenica lub
jêczmieñ z dodatkiem miodu, orzechów,
migda³ów itd.).Po skoñczonej wieczerzy
wigilijnej jest czas na wzajemne obdaro-
wywanie siê �wi¹tecznymi prezentami
oraz na �piew kolêd.

KOLÊDY. Dzisiaj nazwa «kolêdy»
kojarzy siê przede wszystkim z pie�niami
o tematyce bo¿onarodzeniowej wzglêd- www.libiszewski.pl
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11 listopada � �wiêto Niepodleg³o�ci Polski jest
jednym z najwa¿niejszych �wi¹t pañstwowych.

Z tej okazji 13 listopada w restauracji �Agrus� odby³o

siê oficjalne przyjêcie zorganizowane przez Konsula
Generalnego RP w Charkowie pana Jaros³awa Ksi¹¿ka.
Przyby³o na nie ponad 300 osób. W�ród nich -
przedstawiciele ró¿nych pañstw w Charkowie, przed-
stawiciele w³adz obwodowych Charkowa i charkowskiego
okrêgu konsularnego, przedstawiciele w³adz miejskich,
pos³owie, kierownicy ró¿nych gospodarczych, finansowych
i kulturalnych instytucji, przedsiêbiorstw i zak³adów,
duchowieñstwo, prezesi charkowskich organizacji
mniejszo�ci narodowych i organizacji polonijnych ró¿nych
miast Wschodniej Ukrainy, znane osobisto�ci miasta.

W imieniu w³adz obwodowych z okazji narodowego
�wiêta Polski ¿yczenia wszystkim obecnym z³o¿y³ zastêpca
gubernatora Anatolij Krawczuk. Zwracaj¹c siê do Konsula
Generalnego RP w Charkowie, wraz z najlepszymi
¿yczeniami przekaza³ prezent � obraz z panoram¹
Charkowa. Z kolei pozdrowienia i serdeczne ¿yczenia
z³o¿y³ narodowi polskiemu mer Charkowa W³adimir
Szumi³kin. Podarowa³ on Konsulowi obraz, na którym wraz

z herbem Charkowa przedstawione zosta³y herby innych
miast obwodu.

Przedstawiciele w³adz miasta i obwodu ¿yczyli
dalszego wzmocnienia braterskich relacji miêdzy narodem
polskim a ukraiñskim, szybkiego rozwoju Polski w
zjednoczonej Europie, sukcesów we wspó³pracy Polski i
Ukrainy w dziedzinie eurointegracji, a tak¿e ¿yczenia
wzmocnienia wiêzi przyja�ni miêdzy braterskimi miastami:
Poznaniem i Charkowem.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e pan Jaros³aw Ksi¹¿ek rozpocz¹³
pe³nienie obowi¹zków Konsula Generalnego w Charkowie
1 wrze�nia bie¿¹cego roku i by³o to pierwsze zorganizowane
przez niego w nowym miejscu pracy przyjêcie z okazji
�wiêta narodowego Polski. I zapewne tylko dziêki swojemu
do�wiadczeniu dyplomaty udawa³o mu siê ukryæ, jednak z
trudem, przepe³niaj¹ce go wzruszenie.

Przyjêcie by³o udane. W sercach go�ci na d³ugo
pozostanie niezapomniane wra¿enie, jakie wywar³ pan

Konsul Generalny szczerze i prosto z serca wzniesiony toast:
�Za woln¹ Polskê i woln¹ Ukrainê�.

Za woln¹ Polskê i woln¹ Ukrainê

Ma³¿eñstwo Ksi¹¿ków z liderami organizacji polonijnych wschodniego regionu Ukrainy
Zdjêcie Oleg Czernijenko

Pan Konsul Generalny RP  z prezentem od gubernatora

Mer Charkowa W³adimir Szumi³kin i  Konsul
Generalny RP w Charkowie pan Jaros³aw Ksi¹¿ek

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy
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Tegoroczne �wiêto odzyskania
niepodleg³o�ci przez Polskê zosta³o
uczczone w sposób niezwyk³y. Instytut
Polski w Kijowie, ulegaj¹c wielo-
krotnie ponawianym pro�bom Sto-
warzyszenie Kultury Polskie w Char-
kowie, skierowa³ do Charkowa znany
chyba ju¿ na ca³ym �wiecie zespó³
�Affabre Concinui� z  Poznania.

W wype³nionej po brzegi sali
filharmonii zebra³o siê kilkuset widzów,

z zainteresowaniem i niecierpliwo�ci¹
oczekuj¹cych wystêpu nieznanego
jeszcze w naszym mie�cie sekstetu.

Przed rozpoczêciem koncertu g³os
zabra³ Konsul Generalny RP w Char-
kowie pan Jaros³aw Ksi¹¿ek. W krótkim
przemówieniu wspomnia³ on o donios-
³ym znaczeniu wydarzeñ z dnia 11. 11.
1918 roku i podkre�li³ wagê s³ów
wolno�æ i niepodleg³o�æ dla narodu
polskiego. Na zakoñczenie, zapowia-
daj¹c wystêp zespo³u, powiedzia³: �Ja
jestem tylko konsulem, a oto przed
Pañstwem prawdziwi ambasadorowie
polskiej kultury.�

Na scenê wszed³ zespó³ i po chwili
rozpocz¹³ siê koncert. Koncert, jakiego
w Charkowie nie by³o ju¿ dawno.
Czyste brzmienie g³osów, idealna ich
harmonia (zespó³ nie bez przyczyny
nazywa siê �Affabre Concinui�, co
znaczy: idealne brzmienie), urozmai-
cony repertuar, a przy tym lekko�æ,
swoboda i czar � wszystko to zachwy-
ci³o publiczno�æ zgromadzon¹ zarów-

�Affabre Concinui� w Charkowie
no w sali, jak i w foyer filharmonii. Po
ka¿dym utworze wybucha³y gromkie
brawa, s³ychaæ by³o g³osy podziwu dla
talentu wykonawców. Niektórzy z
niedowierzaniem kiwali g³owami: jak
mo¿liwe by³o osi¹gniêcie tak wyso-
kiego poziomu artyzmu i profesjona-
lizmu?!

Po koncercie mo¿na by³o nabyæ
p³yty i kasety zespo³u. Jednak nie
wszystkim uda³o siê je zdobyæ, gdy¿

zachwyceni niezwyk³ym wystêpem
s³uchacze rozkupili je po prostu w
mgnieniu oka. U�ciski d³oni, gratulacje,
podziêkowania, u�miechy i pro�by o

autograf by³y najlepszym wyrazem
sympatii i podziwu, jakimi charkowska
publiczno�æ obdarzy³a sze�ciu artystów
z Polski.

Cz³onków zespo³u odniesiony
sukces zupe³nie zaskoczy³, nie spodzie-
wali siê tak gor¹cego przyjêcia. Bardzo
chcieliby przyjechaæ do Charkowa
ponownie. Mamy nadziejê, ¿e to ¿ycze-
nie kiedy� siê spe³ni.

Lidia Studziñska
Zdjêcie Oleg Czernijenko
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Bracia Krawczenko, jedni z pierwszych cz³onków
Stowarzyszenia, znani w Charkowie uczeni, na
tegoroczne spotkanie op³atkowe zabrali ze sob¹ ca³e

rodziny. Fotografia na górze: W³adimir Krawczenko, profesor
Charkowskiego Uniwersytetu im. Karazina z ¿on¹. Fotografia na
dole: Aleksander Krawczenko, doktor nauk filologicznych, dziekan
wydzia³u kulturologii Charkowskiej Akademii Kultury, z ¿on¹ Helen¹
i dzieæmi: Ksiusz¹ i Taj¹.

Tradycyjnie, jak co roku, cz³onkowie Stowarzyszenia
Kultury Polskiej zebrali siê na op³atkowym spotkaniu w
Domu Polonii 21 grudnia 2003 roku.

¯yczenia z okazji nadchodz¹cych �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku wszystkim obecnym z³o¿y³a
pani prezes Stowarzyszenia Józefa Czernijenko. Ona
przeczyta³a list i ¿yczenia od Prezesa Zarz¹du Federacji
Polonia z Danii - sekretarza Europejskich Wspólnot
Polonijnych pana Romana Smigielskiego, przywita³a i

Op³atkowe spotkanie
w Domu Polonii

Po raz pierwszy na op³atku w Domu Polonii
go�cili�my ksiêdza Andrzeja, dla którego by³y to pierwsze
�wiêta spêdzone w Charkowie i na Ukrainie. Na zdjêciu
Diana Krawczenko i Olga Zagórska podczas ³amania siê
op³atkiem ¿ycz¹ ksiêdzu proboszczowi wielu ³ask Bo¿ych
w pracy duszpasterskiej. Dziewczyny w tym roku zosta³y
s³uchaczami podyplomowych studiów internetowych
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku integracja
europejska. Z tej okazji ojciec Andrzej daje im swoje
b³ogos³awieñstwo na owocn¹ i satysfakcjonuj¹c¹ naukê.

przedstawi³a go�cia � proboszcza katedralnego ko�cio³a
p.w. Za�niêcia Naj�wiêtszej Marii Panny ojca Andrzeja.

Ojciec Andrzej powiedzia³ o tych uczuciach, które
niesie �wiêto Bo¿ego Narodzenia, o znaczeniu i tradycji
³amania siê op³atkiem, przeczyta³ modlitwê, po�wiêci³
op³atki i s³odycze na stole. Potem wszyscy za�piewali
kolêdê i zaczêli dzieliæ siê op³atkiem.

Na spotkanie przysz³o sporo rodzin. W sali panowa³a
ciep³a rodzina atmosfera. Wszyscy obecni sk³adali sobie
nawzajem najserdeczniejsze ¿yczenia. Potem w Domu
Polonii rozbrzmiewa³ �piew kolêd i pie�ni Ave Maria, we
wzruszaj¹cym wykonaniu Ludmi³y Kabaniec. Op³atkowy

wieczór by³ spokojny, rodzinny, pe³en radosnego �wi¹tecznego
nastroju i nadziei na lepsz¹ przysz³o�æ pod Bo¿ym b³ogos³awieniem.

Pierwsze spotkanie na Bo¿e Narodzenie odby³o siê w 1992
roku w ko�ciele p.w. Za�niêcia Naj�wiêtszej Marii Panny po jego
otwarciu - to by³o te¿ niezapomniane wzruszenie. Dobre
wspomnienie zostawi³y op³atkowe spotkania w ko�ciele p.w.
�wiêtego Wincentego a Paulo na Sa³towce, gdzie korzystali�my z
go�cinno�ci ksiê¿y w ci¹gu piêciu lat. Niezapomniane wspomnienie
zostawi³o równie¿ spotkanie op³atkowe w 1997 roku w Domu
Nauczyciela z pierwsz¹ nauczycielk¹ z Polski, która je
zorganizowa³a i która stawia³a pierwsze kroki w nauczaniu jêzyka i
kultury polskiej cz³onków Stowarzyszenia.

Drugi rok op³atkowe spotkania odbywaj¹ siê w Domu Polonii,
w pomieszczeniu wykupionym przez Wspólnotê Polsk¹ z Warszawy
dla Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie. Za ma³o miejsca
dla wszystkich chêtnych, ale zawsze starcza ducha, ciep³a, mi³o�ci i
przyja�ni, zgody, otwarto�ci, szlachetno�ci, krzewienia polsko�ci
w�ród obecnych.

Zdjêcie Oleg Czernijenko
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Spotkanie liderów
polonijnych

W dniach 6-7 grudnia odby³o siê
spotkanie liderów organizacji po-
lonijnych wschodniego regionu
Ukrainy. Zjazd liderów w Charkowie
zorganizowany zosta³ przez Ja-
ros³awa Ksi¹¿ka - Konsula Gene-
ralnego RP w Charkowie.

W siedzibie konsulatu na obra-
dy plenarne przyby³o oko³o 30
delegatów z Doniecka, Makiejewki,
Mariupola, Wo³nowachi, Krama-
torska, £ugañska, Starobielska,
Stachanowa, Dniepropietrowska,
Dnieprodzier¿yñska, Nikopola, Zapo-
ro¿a, Berdiañska, Po³tawy, Choro³a,
Sum, Charkowa.

Konsul Generalny pan Jaros³aw
Ksi¹¿ek powita³ wszystkich, przed-
stawi³ pani¹ El¿bietê Ksi¹¿ek,
zajmuj¹c¹ siê sprawami polonijnymi.
Uczestnicy spotkania opowiedzieli o
problemach i osi¹gniêciach swoich
�rodowisk, wymienili siê pogl¹dami
i do�wiadczeniami. Wa¿nymi tema-
tami by³y: jedno�æ Polaków Ukrainy,
organizowanie corocznych spotkañ i
szkoleñ dla liderów polonijnych
organizacji, pomoc finansowa dla
prezesów.

Spotkanie odby³o siê w atmo-
sferze jednomy�lno�ci i porozu-
mienia, skoñczy³o siê wieczorkiem
�przy kawie�. Cz³onkowie Sto-
warzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie dali niewielki koncert:
wystêp �piewaczki operowej Ludmi-
³y Kabaniec i utwory muzyczne
zagrane przez Swiet³anê Pronienko
ogrza³y serca wszystkich obecnych.

Nastêpnego dnia po Mszy
�wiêtej, uczestnicy spotkania
z³o¿yli kwiaty na Cmentarzu Ofiar
Totalitaryzmu w Piatichatkach.
Przed wyjazdem z Charkowa lider-
zy polonijni spotkali siê z cz³on-
kami Stowarzyszenia Kultury Pols-
kiej w Domu Polonii i wziêli udzia³
w Miko³ajkach, zorganizowanych
dla najm³odszych cz³onków Sto-
warzyszenia.

Wspólne �piewanie kolêd

Konsul wrêcza Biskupowi Stanis³awu Padewskiemu pami¹tkowy album

Spotkanie op³atkowe
w siedzibie Konsulatu RP

W wigiliê Bo¿ego Narodzenia w siedzibie Konsulatu RP w Charkowie
odby³o siê spotkanie op³atkowe, na które przybyli zaproszeni go�cie: biskup
Diecezji Charkowsko � Zaporo¿skiej Ekscelencja Stanis³aw Padewski, ksiê¿a
i siostry z ko�cio³ów charkowskiego okrêgu, pracownicy konsulatu,
przedstawiciele miejscowej Polonii.

Konsul Generalny przywita³ wszystkich przyby³ych, z³o¿y³ ¿yczenia na
�wiêta i wrêczy³ Biskupowi album ze zdjêciami budowli sakralnych. Jego
Ekscelencja odczyta³ modlitwê na dzieñ Pañskiego Narodzenia i pob³ogos³awi³
op³atki, po czym nast¹pi³o dzielenie siê op³atkiem.

Zdjêcie Oleg Czernijenko
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n 7 grudnia do siedziby Sto-
warzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie zawita³ �w. Miko³aj.
Gospodarze Domu Polonii go�cinnie
i serdecznie zaprosili wszystkich
chêtnych do uczestnictwa w rados-
nym �wi¹tecznym spotkaniu. Dzieci
przygotowa³y wiersze, piosenki, mu-
zyczne prezenciki. Zespo³y dzieciêce
�Hobby� i �Skowronki� zdziwi³y
go�ci z Donbasu swoim fachowym
wykonaniem piosenek w jêzyku
polskim, francuskim i ukraiñskim
oraz cudownymi kolêdami.

n W dniu 13 grudnia w Domu
Polonii odby³ siê wieczór poetycki,
po�wiêcony Konstanty Ildefonsowi
Ga³czyñskiemu (1905-1953) pro-
wadzony przez nauczycielkê jêzyka
polskiego pani¹ Sylwiê Biesagê.
 Z wielkim zaanga¿owaniem przy-
gotowywa³a siê do wystêpów
m³odzie¿ ucz¹ca siê jêzyka polskiego
na kursach wszystkich poziomów u
pani Sylwii. Kursanci z uczuciem
recytowali wiersze liryczne i z hu-
morem prezentowali utwory saty-
ryczne, a tak¿e odegrali trzy scenki
teatralne. By³ to bowiem dla nich
debiut �sceniczny�.

Szanowni Pañstwo!
Konsulat Generalny RP w Char-

kowie uprzejmie informuje, ¿e Fundacja
M³odej Polonii organizuje kolejn¹  «Polo-
niadê», której fina³ odbêdzie siê w 2004 r.
w Warszawie. Informujemy jednocze�nie,
¿e «Poloniady» s¹ to miêdzynarodowe
olimpiady kulturalno-jêzykowe, które
organizowane s¹ co 2 lata dla m³odzie¿y
polskiej z zagranicy.

Uczestnik  «Poloniady» musi nades-
³aæ na adres naszego Konsulatu General-
nego w Charkowie przygotowan¹ przez
siebie pracê na jeden ni¿ej podanych
tematów:

1.   «Opracuj udokumentowany
referat na temat wk³adu okre�lonego
Polaka do sztuki, nauki, kultury, gospo-
darki, techniki lub sportu w kraju, w
którym mieszkasz»,

2.   «Wska¿ cz³owieka, który wed³ug
ciebie móg³by byæ autorytetem dla m³o-
dzie¿y we wspó³czesnym �wiecie. Opracuj
swoje uzasadnienie w formie udoku-
mentowanego referatu».

Przygotowane prace prosimy nade-
s³aæ w terminie do dnia 31 marca 2004 r.
do naszego Konsulatu, gdzie odbêdzie siê
pó³fina³ �Poloniady» i weryfikacja prac
przez wewnêtrzne jury. Zakwalifikowane
prace zostan¹ nastêpnie wys³ane do
Fundacji M³odej Polonii i do po³owy maja
2004 r. zostan¹ ocenione przez jury w
Warszawie. Nastêpnie do koñca maja
2004 r. zostan¹ wys³ane zaproszenia dla
autorów najlepszych prac do udzia³u w
sympozjum polonijnym w stolicy Polski i
w finale �Poloniady», które odbêd¹ siê w
dniach 4-8 lipca 2004 r.

Informacje na temat «Poloniady»
znajduj¹ siê równie¿ na stronie inter-

netowej Fundacji M³odej Polonii:
www.frnp7.republika.pl.

Przekazuj¹c powy¿sze, Konsulat
Generalny RP uprzejmie prosi o roz-
powszechnienie podanych informacji na
temat «Poloniady» w�ród �rodowisk
polonijnych i zachêcanie m³odzie¿y
polonijnej do udzia³u w ww. olimpiadzie.
Pragniemy, bowiem podkre�liæ, i¿ udzia³
w «Poloniadzie» daje mo¿liwo�æ m³o-
dzie¿y, planuj¹cej np. studia w Polsce, ale
przecie¿ nie tylko jej, sprawdzenia swojej
znajomo�ci jêzyka polskiego, pog³êbienia
wiedzy o ojczy�nie swoich przodków i jej
wybitnych przedstawicielach, a w przy-
padku zakwalifikowania siê do fina³u -
wizytê w Polsce i mo¿liwo�æ kontaktu z
m³odzie¿owymi �rodowiskami polo-
nijnymi z ró¿nych rejonów �wiata.

Konsul Generalny RP Charkowie
Jaros³aw Ksi¹¿ek

Od nowego wiersza
n Z okazji dwudziestej rocznicy swojej pracy w Charkowskiej Filhar-
monii zas³u¿ony artysta Ukrainy Oleg Dziuba przygotowa³ wspania³y
koncert, który odby³ siê 20 listopada 2003 roku. W koncercie wziê³o udzia³
wielu charkowskich �piewaków, kompozytorów, poetów. Na uroczysto�æ
przybyli równie¿ arty�ci z Kijowa, dawni i obecni wspó³pracownicy
Jubilata.Wystêp Olega Dziuby zachwyci³ licznie zgromadzon¹ publiczno�æ,
któr¹ wybitny �piewak zawsze potrafi oczarowaæ.

Oleg Dziuba i jego córka Alicja Sawicka podczas wykonywania piosenki
�Echo� z repertuaru Anny German

Poloniada
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W 1870 r. M. D. Rajewska-Iwanowa, za³o¿ycielka i
wieloletni kierownik Szko³y Malarstwa w Charkowie,
naby³a od artysty obraz �Sklep trumniarza�, o czym
�wiadczy zapis w jej dzienniku: �Tym razem Siemiradzki
przyjecha³ do Charkowa, ¿eby ostatecznie zakoñczyæ tam
swoje sprawy, sprzedaæ dom i wyjechaæ... Na wiosnê

urz¹dzi³am w swoim pomieszczeniu wystawê obrazów
miejscowych artystów. Wystawiony by³ równie¿ �Sklep
trumniarza�, który Siemiradzki sprzeda³ mi za 100 rubli.
Obraz ten wcale nie przypomina ¿adnego z ostatnich
obrazów Siemiradzkiego, nie posiada cech, w³a�ciwych
jego obrazom, piêkno�ci kompozycji, farb, ale odznacza
siê ekspresj¹, która mog³aby zaszczyciæ ka¿dego malarza
rodzajowego�. O wczesnych poszukiwaniach rodzajowych
�wiadczy równie¿ fakt, ¿e w 1889 r. w Moskiewskim
Muzeum im. A. S. Puszkina eksponowano jeszcze
wcze�niejszy jego obraz rodzajowy �Stacja pocztowa�
(1864) z dedykacj¹ �Micha³owi Bukszy na pami¹tkê od
przyjaciela-kolegi Henryka Siemiradzkiego. Charków,
2 wrze�nia 1864 r.� W tej scence rodzajowej na stacji
pocztowej odczuwalny jest wp³yw D. Bezperczego.

W swoim dzienniku Rajewska-Iwanowa wspomina
jeszcze jeden obraz ze zbiorów Charkowskiego Muzeum
Sztuk Piêknych: �Nie pamiêtam, czy na wystawie by³ jego

obraz �Uczta rzymska�, czy widzia³am go w pracowni
artysty�. Szkic do znanego obrazu znajduje siê obecnie w
zbiorach Charkowskiego Muzeum Sztuk Piêknych i
�wiadczy o malarskich poszukiwaniach ogólnej tonacji
kolorystycznej, które zosta³y odzwierciedlone w ostatecznej
wersji p³ótna.

�Uczta rzymska� jest szkicem do obrazu �Rzymska
orgia czasów �wietno�ci cesarstwa� (1871), który obecnie
znajduje siê w zbiorach Charkowskiego Muzeum Sztuk
Piêknych. Trafi³ do Charkowa jeszcze za ¿ycia artysty.
Natomiast najwiêkszym p³ótnem ze zbiorów Charkows-
kiego Muzeum Sztuk Piêknych jest obraz �Piraci
Isawryjscy sprzedaj¹cy swój  ³up� (na zdjêciu), stworzony
w okresie rozkwitu twórczo�ci artysty.

Obraz ten powsta³ w Rzymie w 1880 r. Z prywatnej
korespondencji ro-
dziny artysty wia-
domo, ¿e malarz
stworzy³ dwa obra-
zy na ten temat, i ta
informacja jest po-
twierdzona przez
polskich kolegów.
Jeden obraz by³
przeznaczony dla
dzia³u sztuki w³os-
kiej Wystawy w
Melbourne, drugi
natomiast dla pani
Wojejkowej z
Moskwy. Obraz,
skierowany do Mel-
bourne, obecnie jest
w posiadaniu nasze-
go muzeum. Nie-

stety, dzi� nie wiadomo, ile istnieje kopii i wariantów autor-
skich zrobionych przez Siemiradzkiego oraz gdzie siê teraz
znajduj¹. Pewne jest tylko to, ¿e w Kijowskim Muzeum
Sztuki Rosyjskiej znajdowa³ siê wariant autorski o
zmniejszonych wymiarach, stracony w latach Wielkiej
Wojny Ojczy�nianej. Nasz obraz wtedy w Melbourne
otrzyma³ z³oty medal, mimo ¿e nie by³ sprzedany wbrew
oczekiwaniom autora i wielu krytyków sztuki. Z tej okazji
w prasie pojawi³o siê du¿o publikacji. Pó�niej obraz
eksponowano na wielu wystawach: 1883 r.- na 318.
Wystawie Sztuki Austriackiej Towarzystwa Sztuk w
Wiedniu i Krakowie,1883 r.- w warszawskim hotelu
�Europejski� i we Lwowie.

We wszystkich odd�wiêkach prasy zachodnio-
europejskiej by³o zaznaczone, ¿e w³a�nie ten obraz
eksponowano w Australii. Krytyka wspomina o tym
p³ótnie 1884 r. - W. J. Sawiñski, który odwiedzi³ pracowniê
Siemiradzkiego w Rzymie, informuje o tym

Henryk Siemiradzki
w Charkowie

Zakoñczenie, pocz¹tek w numerze 18.

Charków w losach i ¿yciu Polaków
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P.P. Czystiakowa, podkre�laj¹c zw³aszcza koloryt obrazu,
nie pozbawiony wp³ywu Tiziana. Po pewnym czasie, w
1889 r., na Wystawie Akademickiej w Petersburgu
eksponowano trzy obrazy Siemiradzkiego, w�ród nich -
�Piratów Isawryjskich�.

W Charkowie to p³ótno zjawi³o siê w 1926 r. - naby³o
je Muzeum Ukrainy S³obo¿añskiej im. G. S. Skoworody.
Niestety, nie wiadomo, gdzie ono znajdowa³o siê
przedtem. W 1935 roku obraz ju¿ jest w³asno�ci¹
Charkowskiej Pañstwowej Galerii Obrazów, nastêpc¹
prawnym, której po wojnie sta³o siê Charkowskie
Muzeum Sztuk Piêknych.

Jak i wiêkszo�æ p³ócien Siemiradzkiego, nasz obraz
jest monumentaln¹ wielofigurow¹ kompozycj¹. Wspó³-
cze�ni historycy sztuki proponuj¹, ¿eby nazywaæ takie
obrazy ze wzglêdu na ich cechy rodzajowe historyczno �
archeologicznymi, o czym �wiadcz¹ nadzwyczaj dok³adnie
namalowany �wiat rzeczy na tym p³ótnie. W odró¿nieniu
od innych obrazów (�Jawnogrzesznica�, �Pochodnie
chrze�cijañstwa�, �Taniec w�ród mieczy�, �Frina na
�wiêcie Posejdona w Elewsynie� i innych) nasz obraz
umkn¹³ uwagi krytyków, od czasu do czasu zjawia³y siê
tylko pobie¿ne uwagi. Nasz obraz odró¿nia³ siê od innych
i ogólnym kolorytem - ciemniejszym, w odró¿nieniu od
p³ócien plenerowych, obficie nape³nionych s³oñcem i
przestrzeni¹ w³oskiego po³udnia. To wynika³o z tematu
obrazu: morscy rozbójnicy - piraci sprzedaj¹ w jaskini
swoje ³upy (czêsto obraz w innych wydaniach ma te¿ inny
tytu³ - �Jaskinia piratów�). Czê�ciowo jest konkretyzowane
i miejsce akcji: Isawri¹ nazywano miejscowo�æ górsk¹ w
Azji Mniejszej, w I stuleciu do naszej ery podbit¹ przez
Rzym i przekszta³con¹ na rzymsk¹ prowincjê. Dramatyzm
akcji jest podkre�lony kilkoma postaciami niewolników -
dwoje z nich, m³oda kobieta i mê¿czyzna o podesz³ym
wieku, siedz¹cy w ³odzi, ju¿ s¹ w³asno�ci¹ kupca �
handlarza niewolnikami; wdziêk m³odej kobiety, któr¹
wystawiono na sprzeda¿, demonstruje pe³en sam-
ozadowolenia dowódca zastêpu morskich rozbójników.
Reszta uczestników tej, jak widaæ z reakcji innych piratów,
do�æ zwyczajnej dla nich akcji, wykonuj¹ rolê statystów,
obojêtnie to obserwuj¹cych. Chocia¿ akcja toczy siê w
kompozycyjnie zamkniêtej przestrzeni jaskini z umow-
nym o�wietleniem, jednak Siemiradzki oddaje daninê i
odczuciu naturalnego o�wietlenia - kontrastem jest
niewielki otwór na zewn¹trz, przez który widaæ misternie
narysowany kawa³eczek nieba z niebieskimi szczytami gór
w dali i z masztami ¿aglówki. Materialny �wiat rzeczy,
przedstawiony w obrazie, jak zawsze zdumiewa. By³y
czasy, kiedy historycy sztuki z obrazów artystów
holenderskich XVI � XVII w. badali nawet kontakty
handlowe tego kraju. Tak samo rzetelnie w naszym obrazie
przedstawione s¹ wszystkie przedmioty z jaskini piratów:
miêkkie futro, drogie tkaniny, dawne br¹zy, dywany.

To jest swoiste muzeum etnograficzne i antykwariat
przedmiotów �wiata antycznego narodów Azji Mniejszej,
Wschodu Bliskiego i Egiptu - i jednocze�nie ówczesny
sklep. Na burcie ³odzi po prawej stronie mie�ci siê
stylizowane przedstawienie konika � hipokampa, którego
tradycyjnie za czasów staro¿ytno�ci przedstawiano jako
wo�nicê rydwanu Neptuna, dziób tej¿e ³odzi jest
uwieñczony jakim� bo¿kiem tym razem ju¿ z kultu
ma³oazjatyckiego, w�ród zrabowanych rzeczy mo¿na
zobaczyæ te¿ statuetki - ¿eñsk¹ z Tanagry, faraona
egipskiego, przedmioty codziennego u¿ytku, orna-
mentowane wzorami staroegipskimi. Tak samo eklek-
tycznie s¹ ubrani ludzie - krótkie rzymskie tuniki i he³my,
nieco egzotyczne �ubrania� pó³nagich rozbójników,
barwnie dekorowany chiton i narzutki niewolników.
W obrazie organicznie po³¹czono plastykê form z pre-
cyzyjn¹ budow¹ trójwymiarowo � przestrzenn¹, prze-
kazaniem jasnej powietrznej przestrzeni przyæmionego
o�wietlenia jaskini. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e rok stworzenia
obrazu zbiega siê z pocz¹tkiem procesu przesuniêcia
akcentów ówczesnej krytyki z tre�ci, idei obrazu w stronê
szczegó³ów formalnych, wyznanie tego, ¿e  �w¹tek istnieje
dla farb, nie za� farby dla w¹tku�. W³a�nie tym siê
t³umaczy fenomen popularno�ci Siemiradzkiego w tych
dziesiêcioleciach; ten fakt zmuszony by³ przyznaæ i
niespodziewanie staæ siê propagatorem jego twórczo�ci
nawet oponent w sztuce i rodak I.J. Repin.

Genialno�æ artysty cechuje lekko�æ, z jak¹ on
wchodzi w kulturê narodu, w�ród którego siê znajduje.
W tym sensie Siemiradzki, jak i nasz wielki rodak
I.J.Repin, nale¿¹ ca³emu �wiatu i jednocze�nie - kilku
narodom. Jeden z wczesnych obrazów �Wiejska sielanka�
(Lwowska Galeria Obrazów) jest zosta³ namalowany na
S³obo¿añszczy�nie. Pó�niej natchnieniem dla artysty by³y
idylliczne motywy staro¿ytnej Ellady i Rzymu oraz w¹tki
chrze�cijañskie. Jednocze�nie on by³ aktywnym uczest-
nikiem procesu kulturalno � artystycznego w swojej
ojczy�nie, w Polsce, gdzie sta³ siê za³o¿ycielem Muzeum
Narodowego w Krakowie.

W Pañstwowym Muzeum Rosyjskim w Sankt-
Petersburgu sala Akademii, gdzie obok Briulowa,
Ajwazowskiego, Bruni znajduj¹ siê obrazy Siemiradz-
kiego, jest najpiêkniejsza i najbardziej dostojna. Tak samo
majestatycznie i monumentalnie wygl¹da sala malarstwa
akademickiego w Charkowskim Muzeum Sztuk Piêknych:
najwiêksze w zbiorach p³ótno �Piraci Isawryjscy,
sprzedaj¹cy swój ³up� H. Siemiradzkiego, wspania³e
mariny I. Ajwazowskiego, �Ranek� ukraiñskiego W³ocha
G. £apczenki oraz obrazy dwóch nauczycieli Henryka
Siemiradzkiego - niezapomnianego dla niego s³obo¿anina
D. Bezperczego i profesora akademickiego K. Weniga.

 Olga Denisenko,
Charkowskie Muzeum Sztuk Piêknych
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Przygotowaæ farsz: grzyby op³ukaæ, namoczyæ na noc w 1 szklance wody, a nastêpnie gotowaæ
oko³o 25 min w tej samej wodzie. Kapustê odcisn¹æ, posiekaæ i dodaæ do grzybów wraz z li�ciem laurowym.
Dusiæ pod przykryciem do miêkko�ci. Cebule obraæ, posiekaæ i zeszkliæ na t³uszczu. Kapustê prze³o¿yæ
na patelniê z cebul¹ i doprawiæ sol¹, pieprzem oraz maggi. Grzyby wyj¹æ, drobno pokroiæ i ponowanie
dodaæ do kapusty. Farsz sma¿yæ chwilê, a¿ p³yn odparuje.

Przygotowaæ ciasto: m¹kê ze szczypt¹ soli przesiaæ na stolnicê, zrobiæ wg³êbienie, wbiæ jajko,
wlaæ 1/2 szklanki gor¹cej wody i zagnie�æ g³adkie ciasto.

Ciasto rozwa³kowaæ, szklank¹ wykrawaæ placuszki, nak³adaæ na nie farsz i dok³adnie zlepiaæ brzegi
placuszków.

Pierogi gotowaæ w posolonym wrz¹tku 3-5 min od wyp³yniêcia na powierzchniê i wyjmowaæ ³y¿k¹
cedzakow¹. Cebulê obraæ, drobno posiekaæ i zrumieniæ na gor¹cym t³uszczu.

 Pierogi podawaæ polane t³uszczem z przesma¿on¹ cebul¹.

Ciasto:
? 2 szklanki m¹ki pszennej,
? 1 jajko,
? sól,
? do polania: 3 ³y¿ki oleju lub mas³a,
? 1 cebula (10 dag)

Pierogi  z kapust¹ i grzybami

Farsz:
? 40 dag kiszonej kapusty,
? 3 suszone grzyby,
? 2 cebule (20 dag),
? 4 ³y¿ki oleju lub mas³a,
? 2 ³y¿ki przyprawy maggi,
? 1 li�æ laurowy,
? sól, pieprz(sk³adniki na 6 porcji)




