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W stolicy wręczono Nagrodę imienia Kazimierza Malewicza

POD DOBRYMI AUSPICJAMI

2015

Niech Nowy Rok niesie wszystkim 
naszym Czytelnikom 
nadzieję na uspokojenie, 
życzliwość i  spełnienie marzeń!

Nagroda ta, ukonstytu-
owana w 2008 roku  

z inicjatywy Instytutu Polskiego 
w Kijowie, jest świadectwem 
pamięci i uznania Kazimierza 
Malewicza - artysty malarza 
polskiego pochodzenia, wy-
znawcy suprematy zmu, czyli 
naj bar dziej ra dy kal ne go kie-
run ku abstrakcjonizmu, który  
urodził się w Kijowie.

Służy ona kilku celom.  
W szczególności - przypomnieć 
i podkreślić doniosłość postaci 
Kazimierza Malewicza w kul-

I oto już po raz czwarty ludzie sztuki, działacze społeczni, przedstawiciele, 
instytucji oświatowych i kół biznes Ukrainy i Polski zebrali się na ceremonię 
wręczenia artystycznej Nagrody im. Kazimierza Malewicza. 

turze światowej i jeszcze raz za-
stanowić się nad istotą wspólnej 
polsko-ukraińskiej spuścizny 
kulturalnej. Jej zadaniem jest 
także - z jednej strony zwrócić 
uwagę ukraińskiej elity na ukra-
ińskie korzenie Polaków, którzy 
zdobyli światowe uznanie, zaś  
z innej - przedstawić Polskę 
jako kraj, który dostrzega twór-
cze osiągnięcia współczesnego  
malarstwa Ukrainy.

Nagroda powołana jest też 
ku temu, by zapewnić wzrost 
prestiżu młodych artystów  

malarzy urodzonych w Uk-
rainie, jak również zapoznać 
Europę z ich osiągnięciami.

Nagroda Malewicza wręcza-
na jest raz na dwa lata za wkład 
do rozwoju sztuki współczesnej. 
Jej laureatem może stać się ar-
tysta malarz w wieku do 40 lat, 
który urodził się na Ukrainie, 
niezależnie od aktualnego miej-
sca pobytu. Ocenia się jakość, 
rzemiosło, osiągnięcia i wartość 
stworzonych prac. Wysunąć 
kandydatów do nagrody mogą 
ukraińskie i zagraniczne insty-
tucje kulturalne, ośrodki na-
ukowe, twórcze zjednoczenia, 
galerie, muzea. 

Ciąg dalszy na str. 2

Laureaci i organizatorzy
Z Borodiańskiej Krainy

Postrzegane z Warszawy

Oderwać się od Rosji 
 „Jeśli dziś Ukraińcy nie oderwą się od Rosji, wówczas będą bez końca 
spotykać się na tym samym terytorium z tymi samymi problemami” 
– powiedział dyrektor Instytutu Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego Jan MaLIcKI w wywiadzie udzielonym redakcji ukraińskiej 
Polskiego Radia dla Zagranicy. 

Redakcja Ukraińska Polskiego Radia: Panie dyrektorze, rok temu 
ukraińskie władze odmówiły podpisania Umowy o Stowarzyszeniu  
z Unią Europejską, co doprowadziło do masowych protestów. Czy 
ktoś wówczas przypuszczał, że minie kilka miesięcy i będziemy świad-
kami regularnej rosyjsko-ukraińskiej wojny oraz odnowienia Zimnej 
Wojny między Zachodem i Wschodem?

 Jan MALICKI: Oczywiście, że nie, chociaż obecnie coraz częściej 
można spotkać osoby, które twierdzą, że o tym wiedziały.

To jak z upadkiem komunizmu – im dalej od niego, tym coraz 
więcej osób mówi, że przewidywało jego upadek. (…)

Rok temu można było jedynie przewidywać, że Rosja nie pozo-
stawi Ukrainy w spokoju. Ale niepojętym jest to, że Kreml spowo-
dował regularną wojnę z Ukrainą, otwarty konflikt i podział dwóch  
narodów.(…) Ciąg dalszy na str. 6

W świąteczno–noworocz-
nej atmosferze – po-

myślność jest tradycyjnie nieod-
zownym elementem życzeń, ze 
wskazaniem na dwa jej warun-
ki: zdrowie i szczęście. I w tym 
ich całe dobro! Tyle, że ogólne,  
a przecież ich istota zawarta jest  
w szczegółach. Więc trochę o nich, 
rozszyfrowując sformułowanie…

Polityka pod śledzika

…”wszelkiej pomyślności”. Są 
w zasadzie dwa rodzaje pomyśl-
ności – makro i mikro, ogólna  
i zindywidualizowana. Ta makro, 
czyli globalna, jest adresowana 
do wszystkich czyli… do nikogo  
i lansowana na wszystkich konty-
nentach i we wszystkich krajach 
– z reguły przez gremia rządowo 
– partyjne. 

Mikoropomyślność, teoretycz-
nie dotyczy każdego, a praktycz-
nie zamożnych i bogatych, w tym 
szefów różnego kalibru i członków 
ich dworów, posłów i europosłów, 
a na pewno oligarchów. 

WIELORAKIE OBLICZA 
POMYŚLNOŚCI

Przynajmniej raz do roku – i to 
właśnie teraz – przeżywamy 
globalny boom składania życzeń 
pomyślności. Tyle, że raczej w 
wersji „pobożnej”, przyszłościowej, 
niż realnej. 

Ciąg dalszy na str. 2

25 lat w służbie odrodzeniu języka polskiego na Wschodzie (str.  3)

Odświętne zaliczenie z obrzędowości

W rodzinnej atmosferze przebiegło wigilijne spotkanie członków Związku Polaków Rejonu Borodziańskiego, które zgodnie 
ze wszystkimi zasadami i tradycjami już od samego początku przygotowywano samodzielnie (patrz str. 4)
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Wśród zaproponowanych 
kandydatów ukraińsko-polskie 
jury wybiera trzech finalistów,  
a następnie w przeddzień ce-
remonii to samo jury przepro-
wadza omówienie finalistów  
i tajnym głosowaniem wybiera 
laureata. 

W tym roku przewodniczą-
cym jury była Ewa Figiel(PL)- 
dyrektor Instytutu Polskiego 
w Kijowie, a w jego skład we-
szli: Natalia Żewago (UA) - za-
łożycielka i dyrektor oświa-
towej organizacji „Projekt 
Kulturalny”; Maria Zadorożna 
(UA) - Dyrektor Narodowego 
Muzeum Sztuki Ukrainy; 
Żanna Kadyrowa (UA) - laure-
at Nagrody Malewicza-2012 r.; 
Aleksandr Rojtburd (UA) - ar-
tysta malarz; Ika Sienkiewicz-
Nowacka (PL) - kurator 
Centrum Sztuki Nowoczesnej 

„Zamek Ujazdowski”(PL); 
Tetiana Tumasjan (UA) - 
Dyrektor Galerii Miejskiej  
w Charkowie; Monika Szewczyk 
(PL) - dyrektor galerii „Arsenał” 
w Białymstoku.

Dla przeprowadzenia ce-
remonii nagrodzenia swoje 
podwoje otworzyło uprzejmie 
Narodowe Muzeum Sztuki 
Ukrainy. W holu można było 
porozmawiać, zebrać więcej  
informacji o nominowanych 

W stolicy wręczono Nagrodę 
imienia Kazimierza Malewicza

Aktualności  

POD DOBRYMI AUSPICJAMI

Ciąg dalszy ze str. 1

pretendentach i wziąć udział  
w dobroczynnej akcji, skiero-
wanej na okazanie pomocy ran-
nym wojskowym i zdewastowa-
nym muzeom w strefie działań  
bojowych.

Po chwili skupienia jury 
ogłosiło zebranym nazwiska 
trzech finalistów, a są to: Łada 
Nakonieczna, Danyło Gałkin  
i Mykoła Ridnyj. Przedstawiając 
finalistów, dyrektor Polskiego 
Instytutu w Kijowie Ewa Figiel 
przeprowadziła paralelę mię-
dzy dawnymi i współczesnymi 
czasami. „Kazimierz Malewicz 
- powiedziała - też żył w burz-
liwych czasach. Wywarły one 
znaczny wpływ na cały pro-
ces rozwoju sztuki tamtych lat  
i wyraziście odbiły się w twór-
czości artysty. We współczesnej 
Ukrainie daje się zauważyć zaiste 
fantastyczny rozwój środowiska 
artystycznego - pojawili się bar-
dzo ciekawi artyści malarze. I 
dlatego z jednej strony artyści ci 
otrzymują nagrody, lecz przecież 
z drugiej strony, oni sami właśnie 
dodają tym nagrodom 
jeszcze większą wagę”. 

Kurator Centrum 
Sztuki Nowoczesnej 
„Zamek Ujazdowski” Ika 
Sienkiewicz-Nowacka 
poinformowała obec-
nych, że w tym roku  
w konkursie wzięły 
udział 54 artystyczne 
organizacje i instytu-
cje z Ukrainy, Niemiec, 
Niderlandów, Polski i 
Rosji oraz podziękowała 
partnerom, bez których 
to wydarzenie nie mo-
głoby się odbyć.

A potem wystąpił znakomi-
ty kijowski skrzypek-wirtuoz 
Serhij Ochrymenko prezen-

tując improwizację na temat 
huculskich i góralskich mo-
tywów. Dźwięki skrzypiec mi-
strza unosiły w świat marzeń, 
zmuszając niektórych prze-
łykać łzy, czy uśmiechać się, 
unosić się do chmur i patrzeć  
w dół na ziemię, medytując nad 
teraźniejszością i puszczać wo-
dze fantazji o przyszłości…

Po zakończeniu tego nie-
wielkiego koncertu sala bez 
najmniejszej przesady eksplo-
dowała owacjami. 

Lecz przed nami była głów-
na intryga wieczoru - któż 

otrzyma nagrodę. Nazwisko 
laureata ogłosił ambasador RP 
na Ukrainie Henryk Litwin. 
Pogratulował on obecnym 
(w szczególności Instytutowi 
Polskiemu w Kijowie) wysokiego 
statusu przedsięwzięcia, zazna-
czywszy, że ta polska nagroda 
ostatnio jest już postrzegana jako 
iście ukraińska. I to jeszcze jeden 
dobry znak, łączący oba nasze 
kraje - zaznaczył.

A laureatką nagro-
dy Malewicza 2014 zosta-

ła kijowska artystka rodem 
z Dniepropietrowska Łada 
Nakonieczna. Otrzymując z rąk 
Ambasadora nagrodę, Łada po-
dziękowała za okazany honor  
i wyraziła przekonanie, że „zai-
nicjowana przez Instytut Polski  
w Kijowie nagroda jest dowo-
dem, że sztuka nie ma granic,  

a jest to nadzwyczaj przyjemnym 
faktem”. Ciekawie, że Łada już 
po raz trzeci staje się finalistką 
nagrody i tym razem, nareszcie, 
jej determinacja i talent przynio-
sły artystce zwycięstwo. 33-let nia 
Na ko niecz na zaj mu je się ry sun-
kiem i dzia ła nia mi w prze strze ni 
pu blicz nej; jest au tor ką insta la cji, 
fil mów i per for man sów.

Razem z dyplomem zwycięż-
czyni otrzymała pieniężne wy-
nagrodzenie w rozmiarze 3000 
euro (w ekwiwalencie UAH) od 
Polskiego Instytutu w Kijowie, 

W kuluarach konkursu. ambasador Henryk Litwin w rozmowie 
z Pawłem Kowalem i Witalijem Portnikowem

Laureat Nagrody Malewicza 2014 
Łada Nakonieczna

oraz 3. mie sięcz ną re zy den-
cję twórczą w Cen trum Sztu ki 
Współ cze snej „Zamek Ujaz dow-
ski” w Warszawie oraz stypen-
dium (3000 euro) od oświatowej 
organizacji «Projekt Kulturalny» 
na jej re ali za cję. 

A dla wszystkich finali-
stów i przedstawicieli orga-

nizacji, które ich nominowali 
Polski Instytut w Kijowie przy 
poparciu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP organizu-
je studyjną podróż do Polski  
w 2015 roku. 

Tak, że wysiłek nie poszedł na 
marne, a nasi współcześni artyści 
malarze mają przed sobą kolejne 
dwa lata, by znów wykazać swo-
ją perfekcję i przystąpić do kon-
kursu noszącego imię wybitnego 
Polaka.

Olga OZOLINA
(Zdjęcia autora)

Zbiórka na okazanie pomocy poszkodowanym w strefie działań wojennych

Serhij Ochrymenko wykonuje 
improwizację

Goście i dziennikarze w oczekiwaniu na werdykt jury

Bogaty to przecież też czło-
wiek i wsparcia duchowego po-
trzebuje, bez względu na stan 
konta i dochodów, Jakby zsu-
mować mikro i makropomyśl-
ności, to średnio wychodzi, że 
jest lepiej niż jest. I to bez wzglę-
du na skrajności – biedy i nad-
miaru dostatku. Okazuje się, że 
słońce dobrobytu świeci nad 
wszystkimi prawie jednakowo. 

I w skali mikro i makro – do-
minują pomyślności toastowe. 
Ich ilość i jakość zależy w dużej 
mierze od ilości spożywanego 
trunku. Norma słowiańska, to 
pół litra na dwóch. W partyj-
nych pomyślnościach dominuje 
cel główny: jak dojść do władzy? 
Dla przyspieszenia – towarzyszą 
im toasty negatywne, żeby ci, co 
rządzą odeszli jak najszybciej! 
W biznesie – podobnie, albo  
i ostrzej: żeby konkurentów, mó-
wiąc kolokwialnie, szlag trafił!

W polityce międzynarodo-
wej – podobnie. Pomyślność 
jest dla „wielkich” i moca-
rzy, a dla reszty, jak Bóg da. 
Pozytywnym elementem jest 
Unia Europejska, która jeszcze 
„daje” i co ważniejsze – nie pod-
bija i nie okupuje.

Na odwrót – na Wschodzie. 
Tam Boga zastępuje imperator 
z bożej łaski i dla wzmocnie-
nia imperialnej pomyślności – 
bierze, wali z armat i „rachuje 
braciom kości”…  Ale, żeby nie 
psuć nastroju noworocznego – 
życzmy sobie nadal – zdrowia, 
szczęścia i… pomyślności, nie 
już dzisiaj, a w przyszłości!

Mikołaj ONISZCZUK

Polityka pod śledzika

WIELORAKIE 
OBLICZA 
POMYŚLNOŚCI

Ciąg dalszy ze str. 1
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„Dziennik Kijowski”
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Minęło 25 lat formalnej 
działalności Fundacji Pomocy 
Szkołom Polskim na Wschodzie 
im. Tadeusza Goniewicza,  
której założycielem i preze-
sem od początku istnienia jest 
pan Józef Adamski. Witamy 
Pana bardzo serdecznie z racji  
tak pięknego jubileuszu chcia-
łybyśmy Panu zadać kilka  
pytań.

Redakcja - Jak z perspekty-
wy dwudziestu pięciu lat oce-
nia Pan rezultaty działalności 
Fundacji?

Józef Adamski - Rezultaty 
działalności Fundacji to ogrom-
ne moje zadowolenie i wielkie 
szczęście. Świadomość, że dzieci 

na Wschodzie uczyły się z na-
szych podręczników przez kilka-
naście lat, to największa nagroda. 
To miało sens. Zaufało mi tysiące 
ludzi, którzy wspierali nas mate-
rialnie, abyśmy mogli realizować 
trudne i liczne zadania W tak 
trudnych warunkach wielkie ot-
warcie społeczeństwa na Polaków 
na Wschodzie dodawało sił  
i energii do pracy. W ten sposób 
powstały unikalne podręczniki do 
nauczania języka polskiego wraz 
z ćwiczeniami i metodyką dla 
pierwszych czterech klas.

W organizacji wypoczynku 
dzieci polskich ze Wschodu nikt 
nie odmawiał pomocy: zakłady 
pracy, parafie, wojsko, szkoły, 
włączały się w nasze działania. 
Dostawaliśmy całe duże ilości 
wyposażenia dla szkół, ośrodków 
polskich itp. Organizowaliśmy 
kolonie w czterdziestu dwóch 
miejscowościach Lubelszczyz-
ny. Tysiące dzieci korzystało  

Rozmowa z Prezesem Fundacji 
Pomocy Szkołom Polskim 
na Wschodzie im. Tadeusza 
Goniewicza, Panem 
Józefem adaMSKIM

Oświata 25 lat w służbie odrodzeniu 
języka polskiego na Wschodzie
z  letniego wypoczynku, dzięki 
któremu mogły poznać ojczy-
znę swoich przodków, uczyć się 
 języka polskiego i obcować z kul-
turą polską.

Red. - Co skłoniło Pana do 
pomocy Polakom na Wchodzie?

J. A. – Byłem szczęściarzem, 
uczyli mnie profesorowie wygna-
ni z Kresów Wschodnich. Oni ko-
chali Kresy i przelewali tę miłość 
na nas – uczniów i studentów. 

Red. - Wiemy, że początki 
Pańskiej działalności związane 
były z Litwą. Dlaczego Polacy na 
Wileńszczyźnie byli pierwszymi 
adresatami Pańskich działań?

J. A. – Po raz pierwszy ze-
tknąłem się z nimi podczas kon-
certu zespołu „Wilia” w Lublinie. 
„Nocne Polaków rozmowy”  
z członkami zespołu zainspiro-
wały mnie do działania i pozwo-
liły na nawiązanie kontaktów  
z tamtejszymi szkołami. 

Red. - W jaki sposób udało 
się Panu prowadzić działalność 
w tak wielu krajach?

J. A. – Trafiłem w sentymen-
talizm Polaków, wszyscy chcieli 
pomagać. Garnęło się do mnie 
tysiące ludzi z całego świata. 
Organizowaliśmy setki imprez, 

koncertów, występów artystycz-
nych Europie, USA, Kanadzie  
i Australii. Działania te sprawiły, 
że pośród Polonii zachodniej sta-
liśmy się rozpoznawalni, ludzie 
chętnie wspomagali nas datkami 
finansowymi, przez co mogli-
śmy wzbogacać formy niesionej  
pomocy. 

Red. - Które z dokonań 
Fundacji uważa Pan za najważ-
niejsze?

J. A. – Za najważniejsze uwa-
żam wprowadzenie 180 tysięcy 
kompletów naszego elemen-
tarza dr Heleny Meterowej pt. 
„Czytam po polsku” w środo-
wisko Polaków, co dało szansę 
nauczania języka polskiego od  
1 września 1990 r. na Wschodzie. 
Musiałem używać różnych for-
teli i wybiegów, aby udało się 
przemycić, podręczniki i albumy 
o Polsce przez granicę do wszyst-
kich krajów byłego Związku 
Radzieckiego. Dodam, że w okre-

sie letniej działalności Fundacji 
przerzuciłem na Wschód ogółem 
3,2 miliony egzemplarzy pod-
ręczników i czasopism o ogólnej 
masie ponad 1.100 ton.

Red. - Jak po dwudziestu pię-
ciu latach przedstawiają się po-
trzeby Polaków na Wschodzie?

J. A. – Potrzeby Polaków 
zmieniają się, zaczynaliśmy od 
abecadła… Teraz niezbędna jest 
także pomoc metodyczna na 
znacznie wyższym poziomie. 

Red. - Który z krajów, we-
dług pańskiej wiedzy, potrzebuje 
obecnie największej pomocy? 

J. A. – Ze względu na zaistnia-
łą sytuację polityczną na Ukrainie, 
język polski staje się tam coraz 
bardziej popularny. W związku 
z tym rodzą się nowe potrzeby: 
zwiększa się grono osób chcą-
cych się uczyć języka polskiego  
i zainteresowanych polską kulturą.  
A to wymaga natychmiastowych, 
zdecydowanych i odważnych 
działań administracji polskiej. 
Nieustannie pomocy potrzebują 
Polacy na Białorusi.

Red. - Na jakich płaszczy-
znach Fundacja może uzupełniać 
i wspomagać działania państwa?

J. A. Fundacja, jeszcze do 
niedawna, mogła 
pomóc w wielu dzie-
dzinach, realizując 
potrzeby niemal 
na  tychmias towo.
Wyższość inicjatyw 
społecznych polega 
na tym, że one wy-
pełniają luki wspo-
magając uczniów  
i ośrodki nauczania 
języka polskiego na 
Wschodzie. Takie 
działania wymagają 

wsparcia material-
nego, podczas gdy 

Fundacja T. Goniewicza nie 
otrzymuje od trzynastu lat żad-
nej pomocy od Polski. 

Red. - Jest Pan autorem 
kolejnej książki podsumowu-

jącej 35 lat Pańskiej pracy na 
Wschodzie. 

J. A. – To jest moja pią-
ta książka zawierająca osobiste 
wspomnienia, swoiste podsu-
mowanie mojego dorobku oraz 
wkładu Fundacji. Ta książka to 
wstęp do badań, zaś instytucje  
i osoby zainteresowane tą tema-
tyką mogą dzięki niej bliżej po-
znać problematykę kresowych 
Polaków. Wierzę, że moja książ-
ka stanie się wkładem i przy-
czynkiem do badania dziejów 
odrodzenia języka polskiego na 
Wschodzie. 

Red. - Imponującym dorob-
kiem Fundacji jest działalność 
wydawnicza. Które z wydaw-
nictw uważa Pan za najważniej-
sze i najbardziej potrzebne?

J. A. – Naszym największym 
osiągnięciem jest nasz pierw-
szy elementarz z ćwiczeniami 
i nagraniami, wydane liczne 
podręczniki, pozycje z zakresu 
polskiej kultury kresowej, ka-
lendarze, czasopisma jak np.: 
„Ziemia Lidzka”, „Rota”, „Echa 
Polesia”. O ile kwartalnik „Rota” 
stał się unikalnym czasopismem 
Polaków w 54 krajach świata i był 
swoistym niekwestionowanym 

Sztandar podarowany przez Fundację im. T. Goniewicza dla Społecznej Szkoły 
Polskiej im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole

Biblioteka Obwodowa w Żytomierzu - grupa słuchaczy po wykładzie Józefa adamskiego 
(listopad 2014 r.) 

sukcesem, o tyle jego zniszczenie 
było dla mnie bolesną i najwięk-
szą tragedią.

Red. - Jakie ścieżki działal-
ności widzi Pan dla Fundacji  
w najbliższym czasie? 

J. A. – Byliśmy prekurso-
rami działań niosących pomoc 
Polakom na Wschodzie, ale  
z biegiem lat zapał darczyńców 
ustawał i zaczęliśmy zmagać się 
z wieloma problemami. Niestety, 

Państwo Polskie, które przejęło 
inicjatywę, mającą na celu po-
moc Polakom na Kresach, nie 
wspomaga działań Fundacji.  
W związku z tym preferowa-
ne przez nas formy pracy stają 
się niemożliwe do realizowania. 
Pozostaje nam selektywna pomoc, 
bo każda działalność wymaga 
środków, a my ich nie posiadamy.

Red. - Bardzo dziękujemy za 
rozmowę. Czujemy się zaszczyco-
ne spotkaniem z Panem Prezesem, 
życzymy dużo zdrowia, sił i, mimo 
licznych przeciwności, energii do 
dalszych działań.

J. A. Dziękuję bardzo.
Rozmawiały 

Wiesława KALISTA 
i Lucyna EJMA

-  nauczycielki języka polskiego 
na Wschodzie 

(delegowane przez ORPEG)

Kapliczka cmentarna w Sławucie na 
Ukrainie odnowiona dzięki pomocy 
finansowej Fundacji im. T. Goniewicza 

Jeden z zespołów ze Społecznej Szkoły Polskiej w Nowym Rozdole ubrany 
w stroje sprezentowane przez Fundację im. T. Goniewicza. Zespół swą 
obecnością i występami sprawił miłą niespodziankę przyjeżdżając do Lublina 
na Złoty Jubileusz zaślubin Krystyny i Józefa adamskich 
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Z Borodiańskiej Krainy

Spotkania opłatkowe 
stają się okazją do wspól-
nego przeżywania wy-

jątkowego nastroju Świąt Bożego 
Narodzenia oraz obchodów 
Nowego Roku. Podobno każdy, 
kto łamie się opłatkiem, nie tylko 
nie zazna przez cały rok głodu, ale 
też będzie w stanie podzielić się 
chlebem z  innymi, a przecież już 
od dwóch tysiącleci ludzie dzielą 
się nim na znak braterstwa,  jed-
ności oraz przynależności do 
wspólnoty chrześcijańskiej.

Ponadto zwyczaj ten to wspa-
niała, wyjątkowa i wzruszają-
ca chwila, kiedy zapomina się  
o urazach, odsuwa w cień animo-
zje i trzymając w dłoniach biały 

Łamiąc się opłatkiem 

„Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda!”
opłatek otwiera się swoje serce 
dla drugiego człowieka. 

Ciepła, radosna atmosfera, 
pachnąca świerkiem choinka, to-
warzyszyła tegorocznemu bożo-
narodzeniowemu spotkaniu 60 
działaczy i zaproszonych gości 
Związku Polaków Ukrainy, które 
odbyło się 27 grudnia w stołecz-
nej restauracji „Feniks”.

Mistrzyni ceremonii – nie-
prześcigniony talent organiza-
torski – Wiktoria Radik wpro-
wadzając zebranych w uroczystą 
atmosferę przypomniała zna-
czenie świąt Bożego Narodzenia 

w polskiej tradycji i kulturze  
i zaprosiła wyśmienitego poetę 
Eugeniusza Gołybarda do odczy-
tania odpowiedniego fragmentu 
Ewangelii.

Następnie wystąpił prezes 
ZPU Antoni Stefanowicz, który 
składając życzenia świąteczno-
-noworoczne podziękował 
wszystkim, którzy poświęcając 
swój czas, niekiedy kosztem życia 
osobistego, działali w tym roku  
z wielkim wyrzeczeniem, krzewi-
li polskość na Ukrainie i umac-
niali naszą wspólną polską ro-
dzinę. Równie cieple i życzliwe 
słowa skierowała do wszystkich 
obecnych konsul RP w Kijowie 
Alicja Tomaszczyk, po czym  
w podniosłej atmosferze, peł-
nej życzliwości i serdeczności 
nastąpiło powszechne dzielenie 
się świętym chlebem, dobrym  
słowem i prezentami.

Po tych życzeniach wszyscy 
zebrani usiedli do bogato zasta-
wionego stołu pełnego potraw 
wigilijnych. Wieczór urozmai-
cił bogaty program artystyczny. 
Oczywiście dominowały prze-
piękne kolędy, ale po długich 
stołach wędrował nieskończenie 
dzwoneczek, którego brzmienie 
było sygnałem, że do mikrofonu 
zbliża się kolejny chętny do wy-
głoszenia okazjonalnego toastu.

Nie zabrakło też popisów 
tanecznych. Popularne polskie 
szlagiery poderwały zgroma-
dzonych do tańca, zaś co śmiel-
si podśpiewywali wokalistką  
z zespołu „Jaskółki”, inspirując 
śpiew całej sali.

Tegoroczny Opłatek stał się 
kolejną wspaniałą okazją, aby 
w tak licznym polskim gronie, 
przekonać się raz jeszcze, że two-
rzymy wspólnotę przyjaciół ko-
leżanek i kolegów, żeby napełnić 

swe serca optymizmem i energią 
niezbędną do dalszej pracy na 
rzecz społeczności Polaków na 
Ukrainie.

A. KOSOWSKI
(Zdjęcia: A. Płaksina)

cieple i serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości do wszystkich 
uczestników wieczerzy skierowała konsul RP w Kijowie alicja Tomaszczyk

Wieczór prowadziła mistrzyni ceremonii – zasłużona dla kultury Polski 
i Ukrainy Wiktoria Radik

Od wielu, wielu pokoleń  
w polskiej tradycji 

Święta Bożego Narodzenia wno-
szą do naszych rodzin miłość, ra-
dość i nadzieję. Ruch polonijny 
stawia sobie za cel pielęgnowanie 
tradycji, upowszechnianie kultu-
ry i odkrywanie na nowo prze-
szłości. Żyjąc w różnych grupach 
społecznych tworzymy większe 
lub mniejsze „rodziny”. Chcemy 
właśnie w ich gronie rozpocząć 

Odświętne zaliczenie z obrzędowości
świętowanie, aby potem prze-
nieść ten szczególny nastrój 
do naszych domów. Właśnie 
w ta kim rodzinnym gremium  
w przededniu święta zgromadzili 
się na swoje wigilijne spotkanie 
członkowie Związku Polaków 
Rejonu Borodziańskiego. 

Znamienną wzruszającą ce-
chą tego świętowania było to, iż 
zorganizowano go zgodnie ze 
wszystkimi zasadami i tradycja-
mi i od podstaw przygotowywali 
je samodzielnie wszyscy uczest-

nicy!  A zaczęło się od tego, że 
dzieci i rodzice przystąpili do 
strojenia zielonej (jeszcze gołej) 
choinki, co trzeba przyznać uda-
ło się im znakomicie! 

Potem wspólnymi siłami na-
krywano i dekorowano świątecz-
ny stół, zaczynając od siana pod 
białym obrusem, nastrojowych 
świec i zakończywszy tradycyj-
nymi dwunastoma postnymi 
potrawami, przygotowanymi ze 
zboża, maku, miodu (w tym - 
kutii), tradycyjnego smażonego 
karpia, fasoli, kapusty, pierogów 
i kompotu z suszonych owoców.

Roli gospodarza spotka-
nia podjął się Prezes Związku 
Polaków Rejonu Borodziańskiego 
Arseniusz Milewski, który na 
wstępie złożył życzenia z oka-
zji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Mówił przede 
wszystkim o tym, abyśmy byli 
dumni z polskich tradycji wigi-
lijnych i czerpali radość z dzie-
lenia się opłatkiem, siadania do 
wieczerzy wigilijnej i wspólnego 
śpiewania kolęd.

Prezes ZPU Antoni Ste-
fanowicz wręczył dyplomy uzna-
nia prezesowi Związku Polaków 

w Borodiance Arseniuszowi 
Milewskiemu i wiceprezesowi 
Walentemu Kowalskiemu i po-
dziękował wszystkim członkom 
organizacji, za aktywną pracę na 
rzecz rozwoju i tradycji polskich. 

Dzieląc się opłatkiem, życzo-
no sobie wzajemnie spełnienia 
marzeń, zdrowia, wszystkiego co 
najlepsze i tego, by nadchodzą-
cy rok okazał się lepszy od 2014. 
Niepowtarzalną atmosferę świę-
ta nadały spotkaniu kolędy, pięk-
nie odśpiewane przez wszystkich 
obecnych. W przygotowanie tego 
świątecznego spotkania moc tru-
du włożyli, zarówno dzieci jak  

i dorośli, ucząc się długich teks-
tów, recytując wiersze, dzieląc  
się informacją o wigilijnych  
obyczajach.

Przy suto zastawionym  
i pięknie nakrytym stole spę-
dziliśmy we wspólnym gronie 
niezapomniany świąteczny wie-
czór, który pozostanie na długo 
w pamięci jego uczestników, bo 
to przecież był wyjątkowy dzień. 
Dzień, w którym w świątecznej 
atmosferze mogliśmy się spot-
kać, powspominać, porozma-
wiać i po prostu ze sobą pobyć.

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

Prezes ZPU antoni Stefanowicz (P) i prezes Związku Polaków Rejonu 
Borodziańskiego arseniusz Milewski prezentują jeden z prastarych zwyczajów, 
rozścielając pod obrusem pachnące siano – symbol Jasełek

Moc trudu włożyli w przygotowanie świątecznego spotkania najmłodsi - nauczyli się 
długich tekstów, pięknie śpiewali kolędy i z niezwykłym pietyzmem zdobili choinkę



W blasku ogni 
na gwiazdkowej choince
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Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster” w Nieżynie 
zorganizowało tradycyjne coroczne obchody Świąt Bożego 

Narodzenia, według obrzędu rzymskokatolickiego. Uczniowie fa-
kultatywnych zajęć języka polskiego Gimnazjum nr 16 pokazali 
wspaniałe gwiazdkowe jasełka - sceny z dalekich czasów, kiedy ro-
dził się Zbawiciel. Epizody bożonarodzeniowego spektaklu przepla-
tały się z czarownymi kolędami, które dzieci śpiewały po polsku.

To wspaniałe widowisko to plon pracy z dziećmi włożonej przez 
nauczycielki L. Jejma i K. Rowenczyn przy przygotowania do bożo-
narodzeniowego przedstawienia.

Po spektaklu dzieci otrzymały prezenty od Stowarzyszenia 
„Aster” i opata kościoła św. Piotra i Pawła o. Jerzego, zaś przy świą-
tecznym stole gospodarze, przedstawiciele władz miasta i goście po-
dzielili się opłatkiem i dobrymi życzeniami. 

Maria NAKONIECZNA

Wieść z Nieżyna

Минулого року в костелі 
побачила виставу 

Яселка товариства польської 
культури ім. З. Красинського  
і була зачарована простотою  
та локанічністю дійства.

Порівнювала з укра-
їнським вертепом  і думала про 
те скільки в наших культурах 
подібного  і то тож ного, 
захотілося, щоб діти нашої 
школи побачили та долучилися 
до польської культури.  
І от у грудні ми 
запросили дітей 
суботньої школи 
товариства вис ту-
пити з Яселками 
для восьмих класів 
Білоцерківської 
школи №16.

23 грудня у біб-
ліотеці розпочалась 
магія штуки. 
Маленькі актори  
п е р е в т і л и л и с я  
у пас тушків, янголів 
та королів. Заспівали колядки, 
на екрані з’явилися пейзажі 
Віфлєєму. На виставу прийшли 
батьки і викладачі, директор 
загальноосвітньої природничо-
математичної школи №16 
Анатолій Бабенко та завуч 
Лариса Галкіна.

Світла радість   народження 
Збавителя вкотре переживалася 
присутніми. 

Слова останньої колядки:
Podnieś rękę, boże Dziecię 
Błogosław ojczyznę miłą 
W dobrych radach, w dobrym             
bycie 
Wspieraj jej siłę Swą siłą,  

відізвалися відлунням в серцях.
Після Яселок виступили 

учні Тетяни Шутенко  
з українським Вертепом  
і залунали щедрівки. Розмаїття 
біблійських епізодів, усміхнені 
обличчя, зірки і костюми 
зачарували присутніх. Всі 

учасники видовища отримали 
солодкі подарунки. 

Після вистави вчителі, 
батьки та члени товариства за 
філіжанкою кави обмінювалися 
враженнями.

Яселка в цьому році 
підготувала керівник суботньої 
школи, голова Товариства  

польської культури ім.  
З. Красинського Олена Хо-
менко, з якою міська школа 
№16 плідно співпрацює вже 
багато років.

Ольга КЛУББЕ 
(завідувачка бібліотекою 

Білоцерківської школи №16)

Święta w Białej cerkwi Яселка та Вертеп – 
поєднання культур

21 grudnia, w siedzi-
bie Polskiego Kulturalno-
Oświatowego Stowarzyszenia 
„Rodzina”  w Browarach na 
spotkaniu opłatkowym zebra-
ło się około sześćdziesięciu 
osób. Zebraliśmy się po to, aby 
w kręgu naszej wielkiej rodziny 
podzielić się radosnymi wiado-
mościami, sukcesami, proble-
mami, które towarzyszyły nam 
przez ostatni 2014 rok.

Na początku był fantastycz-
ny występ dzieci. Widać było 
ogromny trud i wysiłek włożony 
w przygotowanie do występu, 
jak ze strony wychowawców, 
tak i ze strony dzieci. Nasze po-
ciechy zapamiętają ten dzień na 
długo. Dzieci bardzo ładnie, po 
polsku, deklamowały wiersze 

o zimie, śpiewały współczesne 
i tradycyjne kolędy, wirowały 
lekko jak śnieżynki w tańcu-wi-
churze, uczestniczyły w scence 
teatralnej. Miały piękne, świą-
teczne stroje dopasowane do 
występów. Nie można było ode-
rwać od nich oczu. Talentów na 
naszym opłatkowym spotkaniu 
nie brakowało.

Biorący udział w przedsta-
wieniu „Światełko” dorośli, bar-
dziej byli stremowani niż dzie-
ci. Spowodowane było to tym, 
że kilka osób dopiero od nie-
dawna zaczęło uczyć się języka 
polskiego. Bożenarodzeniowe 
przedstawienie wystawiane było 
pod kierownictwem naszej bar-
dzo dobrej nauczycielki Pani 
Grażyny Weligorskiej. W or-

ganizowaniu tego występu po-
magały jej nauczycielka języka 
polskiego Pani Maria Czerniak 
oraz choreograf Pani Natalia 
Kaliniczenko. Ogólne wrażenie 
było bardzo pozytywne, wręcz 
wzruszające.

Dzieci, uczące się w dwóch 
grupach języka polskiego, na 
koniec występu dostały upo-
minki – ładnie ilustrowany 
zbiór wierszy Doroty Gellner. 
Książki zostały zakupione dzię-
ki dofinansowaniu z Fundacji 
„Wolność i Demokracja”,  
a dostarczyła je z Polski Pani 
Swietłana Ciesielska.

Po występie nasza „Rodzina” 
udała się na skromny wigilijny 
poczęstunek. Przy świecach, 
rozbrzmiewających w tle ko-
lędach, słuchaliśmy opowieści 
Pani Grażyny o tradycji dzie-
lenia się opłatkiem. Po tym jak 
wszyscy podzielili się opłatkiem 
składając sobie życzenia, człon-
kowie naszego towarzystwa czę-
stowali się owocami, słodycza-
mi oraz kanapkami. Długo jesz-
cze biesiadowali. Wspominali 
swoich dziadków, wigilijne oby-
czaje i potrawy, które pamiętali  
z dzieciństwa.

Dobroci, radości, powo-
dzenia dla całej „Rodziny”! 
Spokoju i harmonii tobie, droga 
Ukraino!

Helena NOWAK

Spotkanie opłatkowe w Browarach

Jak śnieżynki w tańcu - wichurze…  Na wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicz-
nych oraz spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna informował, że 
ewakuacja Polaków z terenów objętych konfliktem nastąpi właśnie  
w styczniu. „Zrobione zostanie wszystko, aby akcja ewakuacji osób 
pochodzenia polskiego z Donbasu, która dotyczyć może 205 osób, 
przeprowadzona została w styczniu”.

Szef polskiej dyplomacji. Zaznaczył, że konkretnej daty nie będzie 
przedstawiał, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo osób, które będą wy-
jeżdżać z Donbasu.
 Po ostatnich wydarzeniach w Paryżu szefowa MSW Teresa 

Piotrowska zapewniła dziennikarzy:  „Nie ma powodu do niepoko-
ju, poziom zagrożenia terrorystycznego jest w Polsce podstawowy,  
a służby działają”.
 Jak poinformowała Prokuratura Generalna RP, wpłynął wnio-

sek o ekstradycję Romana Polańskiego do USA. Sprawą ma się zająć 
prokuratura w Krakowie, do której przekazano dokumenty. Reżyser 
ma zostać przesłuchany w Polsce.
 Do końca 2015 roku linia kolejowa pomiędzy Warszawą  

a Trójmiastem zostanie wyposażona w systemy sterowania ruchem 
dostosowane do dużych szybkości pociągów. Dzięki temu ekspresy 
będą mogły jeździć z prędkością miejscami dochodzącą do nawet 200 
kilometrów na godzinę. Przejazd nie tylko skróci się do dwóch i pół 
godziny, ale będzie także znacznie bezpieczniejszy.
 Przygotowywany nowy Program Budowy Dróg Krajowych  

w Polsce zakłada powstanie blisko 2200 kilometrów dróg ekspreso-
wych, autostrad i obwodnic. Do tego może dojść kolejnych 800 kilo-
metrów tras, które znalazły się na liście rezerwowej.
 Z nieoficjalnych obserwacji wynika, że niemal codziennie jakaś 

kobieta w Polsce wkłada chustę, przechodząc na islam. Hidżab zakła-
dają zwykle młode, wykształcone Polki, szukające jakiejś sensownej 
religii, do której podchodzą bardzo serio i potem w tę religię wchodzą 
naprawdę głęboko.
 Około 80 bocianów, które pod koniec lata z różnych powodów 

nie odleciały do Afryki, spędza zimę w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt 
Chronionych w Przemyślu  
 W tegorocznym karnawale w Polsce na popularności, w róż-

nych grupach wiekowych, zyskują tańce karaibskie. Salsa w różnych 
wersjach, bachata i inne. Młodsi preferują tańce nowoczesne - hip 
hop, dancehall, funky.

NOTa BENE
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 Jan MALICKI: Putin dopro-
wadził do niesamowitej sytuacji 
– obecnie większość Ukraińców 
jednoznacznie wie, że są oni – 
Ukraińcami, że ich wrogiem jest 
„bolszewik” i Moskwa.

Przez dziesięciolecia, a na-
wet setki lat, „głównym wro-
giem kozaka”, nie tylko w pro-
pagandzie, ale i w państwowej 
ideologii był Polak – a Putinowi 
udało się stworzyć sytuację, gdy 
każdy politycznie świadomy 
Ukrainiec powie, że najwięk-
szym wrogiem Ukrainy jest 
Moskwa. Oczywiście, to co się 
odbywa, jest straszne: zniszcze-
nia, śmierć, ale z punktu widze-

nia dalekosiężnych interesów 
Ukrainy – właśnie teraz krysta-
lizuje się ukraiński naród.

  Redakcja Ukraińska Pol-
s kiego Radia: W Instytucie 
Europy Wschodniej Uniwer-
sytetu Warszawskiego uczy-
cie studentów, szczególnie  
z Ukrainy, którzy powrócą do 
ojczyzny i być może będą pra-
cować w państwowych instytu-
cjach. To realny wkład w rozwój 
ukraińskiego państwa. Jak, Pana 
zdaniem, Polska może realnie 
wesprzeć Kijów?

J.M. - Dostrzegam dwa as-
pekty: w strategicznym, dale-
kosiężnym sensie nie ma waż-
niejszej sprawy, niż edukacja. 
Na posiedzeniu Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego oświad-
czyłem, że obecnie powinniśmy 
przyznawać nie setki, a tysiąc 
albo i dwa tysiące stypendiów 
(Ukraińcom – red.). Każdy pro-
gram stypendialny, jeśli trwa nie 
mniej niż jeden rok, pozwala 
stypendyście poznać nowe śro-
dowisko naukowe i nawiązać 
kontakty. Ma to nadzwyczajny 
wpływ, mam na to setki dowo-
dów, ponieważ przez Instytut 
Europy Wschodniej przewinę-
ło ponad tysiąc stypendystów  
z różnych kierunków.   

- A co do bezpośredniej  
pomocy?  

J.M. - Ukrainie trzeba 
po prostu dać uzbrojenie. 
Przekazać, sprzedać, kredyto-
wać. Polska to członek NATO, 
ale w Sojuszu nikt nie odważy 
się na wojskową interwencję 
w Ukrainie – istnieje przeko-
nanie, że dojdzie wówczas do 
starcia NATO z Rosją, a tego 
nikt nie chce. Myślą, że wów-
czas sytuacja może wymknąć 
spod kontroli, że zawsze ist-
nieje zagrożenie użycia broni 
jądrowej. Ale Ukrainie trzeba 
dać uzbrojenie, aby Ukraińcy 
mogli sami siebie obronić.

  - Czyli, jeśli u sąsiada pło-
nie dom, wówczas my Polacy 
nie zamykamy się w swoim,  
a łapiemy za wiadro z wodą  
i śpieszymy na pomoc?

J.M. - Ktokolwiek nie byłby  
w Polsce przy władzy, wcześniej 
lub później, zda sobie sprawę 
z jednej prawdy – Polska musi 
mieć sojuszników na wschodzie 
kontynentu, a jeśli tak, wów-
czas musi wspierać tych, któ-
rzy mają obecnie kłopoty. Nie 
można tworzyć sojuszy inaczej, 
niż poprzez jak najbliższe re-
lacje z Białorusinami (z biało-
ruskim państwem obecnie nie 
bardzo można), z Ukraińcami 
i Ukrainą, z państwami kau-
kaskimi, z Mołdawią, a także  
z państwami bałtyckimi, w tym 

z Litwą, z którą Polska ma obec-
nie bardzo złe relacje, które wy-
magają „remontu”. Gdy wróg  
u bram, bracia powinni jedno-
czyć się, a nie dzielić.

 - Czy Rosja zatrzyma się?
J.M. - Dlaczego ma się za-

trzymać, jeśli nikt nie staje jej na 
przeszkodzie?

- Czy nie obawia się Pan, 
że na Ukrainie powtórzy się 
scenariusz, jakiego świadka-
mi byliśmy po Pomarańczowej 
Rewolucji, gdy prezydent nie 
mógł się porozumieć z premie-
rem? Na ile skonsolidowana jest 
obecnie ukraińska władza?

J.M. - To zależy od skali za-
grożeń oraz od działań rosyj-
skiej agentury w Ukrainie, któ-
ra, jak wiemy, jest dość znaczą-
ca. Ale obecnie nie obawiałbym 
się wewnętrznego konfliktu  
i bezładu w państwie. Większe 
niebezpieczeństwo i zagrożenie 
dostrzegam w kwestii poruszo-
nej w pani pytaniu – czy Rosja 
się zatrzyma? Które granice 
Ukrainy uda się obronić?

Mam dosyć odważną teorię, 
że musimy myśleć nie o ukraiń-
skim Donbasie, ale o zachowa-
niu ukraińskiego państwa. Być 
może Ukraińcy powinni odwa-
żyć się na niesamowicie dra-
matyczny krok i odgrodzić się 
od sąsiada ścianą, na jakiś czas 

coś tracąc. Gruzja nie przejmu-
je się utratą Abchazji, ponieważ  
w swej historii już kilka razy 
traciła swe księstwa, a następ-
nie znów powracała jako całość. 
Gruzini już się do tego przyzwy-
czaili.

A więc, w imię ratowania 
państwa nie należy paniko-
wać, że w tym kraju nie będzie 
Ługańska – trzeba ratować kraj, 
który istnieje. A może pójść 
jeszcze dalej, za ideami głoszo-
nymi w XIX wieku – zmienić 
alfabet, oderwać się (od związku 
z Rosją – red.). Obawiam się, 
że jeśli Ukraińcy nie okażą dziś 
dramatycznej odwagi, wówczas 
będą w nieskończoność napoty-
kać na tym samym terytorium 
na te same problemy.

- Czy zgadza się Pan z tezą, 
że Rosję można pokonać?

J.M.  - Rosja jest „побе-
димая”, można ją pokonać – ta-
kie przekonanie panuje wśród 
optymistów. Odpowiem sło-
wami przedstawicieli przedwo-
jennego ruchu prometejskiego 
w Polsce – oczywiście, Ukraina 
przeszła przez ogień, było wiele 
ofiar, ale zwycięstwo nadejdzie!

 Opracował 
Andrij SZEREMET

 „Наш вибір” 
portal.nashvybir@gmail.com

Postrzegane z Warszawy Oderwać się od Rosji Ciąg dalszy ze str. 1

dyrektor Instytutu Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego 
Jan Malicki

Byłem uczestnikiem pożegna-
nia starego i powitania Nowego 

Roku.
Stary rok odprowadziłem do metra, 

warszawskiego podziemnego Pendolino, 
na przystanek „Odjazdy”. Żegnając się, 
stary rok zapytał, jak oceniam 2014 rok, 
w kontekście, czy był jakiś „sukces”?  
Bo nasi rządzący mają trudności ze wska-
zaniem sukcesu.

Odpowiedziałem, zgodnie z prawdą 
namacalną, że największym sukcesem 
jest to, że skrajna opozycyjna Prawica 
nie doszła w nim do władzy. Stary rok 
odjechał w kierunku Śródmieścia, bliżej 
Muzeum Narodowego. Życzyłem mu 
miłego weń pobytu po wsze czasy.

Potem szybko przeszedłem na drugi 
peron, z napisem „Przyjazdy”. I tam już 
zastałem „małolata”, czyli Nowy Rok. 
Miał dwie flaszki piwa w kieszeniach

I jedną w ręku, bo to teraz taka 
moda… Nowy Rok zapytał, ni stąd ni 
zowąd, jak widzę perspektywę 2015 
roku?

Odpowiedziałem tak, jak głosi 
Lewica, że „jutro będzie lepiej”. Dodałem 
zrazu, że może być tak dobrze, że trud-
no będzie wytrzymać! Tak przynajmniej 
słyszałem, oglądając telewizyjne „Szkło 
kontaktowe”.  Nowy Rok potwierdził  

oba stwierdzenia z uśmiechem…  
Zaprosiłem Nowy Rok do domu, gdzie 
obejrzeliśmy koncerty noworocz-
ne – z Krakowa i z Wrocławia – bez 
trunków, ale z satysfakcją. Relacje  
z Moskwy – także, gdzie „lepsze jutro” 
jest szybsze od naszego o parę godzin,  
a na Kamczatce – jeszcze szybsze. Potem 
wysłuchaliśmy godzinnych wybuchów 
petard, bo to jest nowe zjawisko tzw. 

obyczajowej piro-
technizacji cywili-
zacji. Wybuchy, jak 
w Doniecku, tyle że 
bez obecności wojsk 
imperialnych.

Potem – Nowy 
Rok, jako dobrze wychowany gość, po 
dwóch godzinach wyszedł, bo, jak stwier-
dził, musi jeszcze z dobrą nowiną obejść, 
co najmniej, kilka województw, z ży-
czeniem… szczęśliwego Nowego Roku!  
A w ramach globalizacji życzeń i życia – 
powiedział, że odwiedzi też Litwę, 28-go 
członka unijnej strefy euro. 

A gdzie euro, to tam tak, jak w stre-
fie rubla, dobrobyt jest gwarantowany. 
Mnożą się, jak widać, strefy dobrobytu!

I tego się trzymajmy! 

Mija kolejny dzień NOWEGO 
ROKU – i nic się nie zmienia. 

Wszystko leci starym torem… Rząd – 
ten sam, płace, bez mrozu, zamrożone, 
dobrobyt stoi w miejscu… i też czeka na 
lepsze czasy. 

Nie widać postępu w realizacji  
życzeń: zdrowia, szczęścia pomyślno-
ści! Do zdrowia dochodzimy, zwłaszcza  
w poniedziałki, po weekendzie, ale to 
nic nowego, tradycja. Szczęścia nie wi-
dać: kto był szczęśliwy, ten jest, a kogo 
omija – może co najwyżej naiwnie nań 

liczyć. O pomyślności lepiej nie mówić, 
bo ta może być w bliżej nieokreślo-
nej przyszłości. Nawet w mediach bez 
zmian – ciągle tylko wypadki i nożow-
nicy.

W polityce zagranicznej – to samo: 
gdzie dobrze, tam dobrze, a gdzie źle, 
tam źle. Zastój totalny! Cisza, że aż  
w uszach dzwoni. Wszystko, jakby na 

przekór powiedzeniu, że świat jest w cią-
głym ruchu. 

Jest może jeden wyjątek, ale to już 
tylko na okupowanej przez imperialne-
go sąsiada – Ukrainie, gdzie co chwi-
la wojska imperialne się „wycofują”,  
a prawie równocześnie wracają…  
z tzw. pomocą humanitarną. 

Per petuum mobile!

Być może jest to tylko „cisza przed 
burzą”, a zatem jest szansa na ożywienie 
tego bezruchu, przynajmniej w naszym 
kraju. 

A jest, bo już na wiosnę będą wybory 
prezydenckie, a po nich – dalsze. Pewno 
znów partie wybiorą „swoich”, czyli tych 
samych. 

Rewolucji żadnej jednak nie będzie. 
Więc czeka nas stabilizacja, spokój i… 
kolejny zastój do kolejnego roku, albo  
i na całą kadencję.

Mikołaj ONISZCZUK

co żegnamy, co witamy czyli…

WARSZAWSKI SERWIS Mikołaja Oniszczuka p r e z e n t u j e :

NIEBOSIĘŻNE ŻYcZENIa 
ScHOdZĄ Na ZIEMIĘ

…aŻ W USZacH dZWONI
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Świąteczną mszę w koś-
ciele „Przemienienia 

Pańskiego”, na którą zawitali 
uczestnicy festiwalu, odpra-
wił ojciec Walerij Wakulenko 
razem z ojcami Olegiem 
Hnatiukiem z Nowoj Borowoj 

i Janem Chodonowiczem ze 
Lwowa. Z okazji święta w foy-
er rejonowego Domu Kultury 
zorganizowano wystawę dzie-
cięcych rysunków, która zadzi-
wiała swoją emocjonalnością  
i aktywną reakcją dzieci na aktu-
alne wydarzenia w kraju. Swoje 
prace przysłali też uczniowie 
Gimnazjum w Tęgoborzu  
z Polski. 

Kulminacyjnym akcentem 
święta stał się uroczysty koncert, 
w tymże Domu Kultury, w wy-
stąpieniach części oficjalnej któ-
rego podkreślano, że Festiwal 
nabywa już wszechukraińskiej 
skali i dobrze, że tak się dzie-
je, bo przecież jest w nim duży 
udział dzieci, a dzieci - to pokój.

W imieniu gospodarzy re-
jonu Walentyna Onofrijik wy-
raziła wdzięczność za poparcie 
naszego państwa mieszkańcom 
Polski i Litwy, którzy bacz-
nie śledzą rozwój wydarzeń 
na Ukrainie, okazują popar-
cie i udzielają konkretnej po-
mocy regionowi. Także dużo 
dobrych słów padło pod adre-

sem Państwa Olega i Żanny 
Szyszkinych głównych organi-
zatorów i wielkich pasjonatów 
Festiwalu.

Na scenie występowały sa-
moistne kolektywy twórcze - 
żytomierski zespół „Koroliski”, 
polska rodzina Łazurko z Nowej 
Borowej, zespół „Róże Maryji”, 
Ania i Diana Niedzielskie, 
Dasza Suworowa, Nadzieżda 
Pachomowa, Halina Pidgajna, 
Roman i Katia Subinowie. Z mu-
zycznym pozdrowieniem wy-
stąpili goście z Lwowa - dziecię-
cy chór „Światełka” Lwowskiej 
Katedry p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, 
„Kolorowe Ptaszki”, goście  
z Koziatyna - zespół «Podolski 

kwiat», duet Heleny Matwijenko 
i Witalia Rajkowskiego.

Organizatorzy festiwalu wy-
razili wdzięczność za poparcie  
w organizacji i przeprowadze-
niu Generalnemu Konsulatowi 
RP  w Winnicy, jak rów-
nież nagrodzili prezenta-
mi jego uczestników, wśród 
których byli: Wołodarsk-
Wołyńskie Gimnazjum  
i Szkol  no-Edukacyjny Zespół 
nr 1, Nowoborowojskie Li-
ceum i Gimnazjum, Cen trum 
Rozwoju Dziecka „Baśń”, 
Nowoborowojskie Cen-
t rum Twórczości Dzieci  
i Młodzieży, Toporiszczeński 
Zespół Szkolno-Edukacyjny, 
Daszynska, Zubrinska i Kro-
piwniańska szkoły ogólno-
kształcące oraz Wołodarsk-
Wołyńska Dziecięca Szkoła 
Sportowa. 

Żanna SZYSZKINA 
Prezes Wołodarsko-

Wołyńskiego Kulturalno-
Oświatowego Związku 

Polaków im.Władysława 
Reymonta) 

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej 
w naszym kraju w języku polskim i angielskim 

możecie znaleźć wchodząc 
n a  b l o g  red.  Tarasa WoźNiaka: 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Festiwal

„Бо світ - це ми! 
Bo świat - to my!”

XII. Festiwal Kultury Polskiej 
„Bo świat - to my!”, który odbywał 
się w okręgu Wołodarsko-
Wołyńskim zespolił wokół siebie 
prawie półtora tysiąca dzieci. 
Uczestnikami tego barwnego 
święta stali się wykonawcy 
z różnych zakątków regionu, 
jak również goście z Żytomierza, 
Lwowa i Koziatyna. 

Spotkania z adamem

1000 lat między dnieprem i Wisłą (48)     

Us t a w ę  Z a s a d n i c z ą  
z 3 Maja 1791 roku 

 „oparto w głównej mie-
rze na konstytucji Stanów 
Zjednoczonych, lecz bez błędów 
w niej zawartych, zaadaptowa-
ną do warunków panujących  
w Polsce” – jak to odnotował 
sam król Stanisław August.

Rzeczywiście, w polskiej i ame-
rykańskiej konstytucji widoczne 
są podobne wpływy oświecenio-
we, jak np. myśl Monteskiusza  
o podziale i równowadze władzy 
pomiędzy organami – tak, aby  
„... całość państw, wolność oby-
watelska i porządek społeczności 
w równej wadze na zawsze zosta-
ły, trzy władze rząd narodu pol-
skiego składać powinny i z woli 
prawa niniejszego na zawsze skła-
dać będą, to jest: władza prawo-
dawcza w stanach zgromadzo-
nych, władza najwyższa wyko-
nawcza w królu i Straży i władza 
sądownicza w jurysdykcyjach na 
ten koniec ustanowionych lub 
ustanowić się mających...” (art.  
V Ustawy) – a także idea powoła-
nia dwuizbowego parlamentu. 

Przed uchwaleniem Konsty-
tucji 3 Maja, termin konstytucja 
służył na określenie wszelkich 
ustaw uchwalanych w Sejmie. 
Dopiero po 3 maja 1791 r. poję-
cie konstytucja nabrało swojego 
nowoczesnego znaczenia, okre-
ślając podstawowy akt prawny - 
ustawę zasadniczą.

Ta chwalebna dla Polski 
konstytucja przyznała wła-
dzę narodowi, choć oczywiście  
w ówczesnych realiach ustrojo-
wych owym suwerenem mogła 
być praktycznie tylko majętna 
szlachta. Konstytucja zawiera-
ła 11 artykułów, którymi m.in. 
wprowadzała prawo powszech-
nej niepodległości (dla szlachty  
i mieszczaństwa) oraz trójpo-
dział władzy na ustawodawczą 
(dwuizbowy parlament), wyko-
nawczą (król) i sądowniczą.

Konstytucja ograniczała 
nadmierne immunitety prawne 
i polityczne przywileje szlachty 
zagrodowej. Ograniczała rów-
nież demokrację, pozbawiając 
część społeczeństwa (szlachtę 
gołotę, tzn. nieposiadającą dóbr 
ziemskich) praw politycznych. 
We wcześniejszym (18 IV 1791) 
akcie prawnym „Miasta Nasze 
Królewskie wolne w państwach 
Rzeczypospolitej” prawa te  

nadano mieszczaństwu. W je-
go artykule III zastrzeżono, że 
będzie on integralną częścią 
konstytucji. Akt ten nadawał 
mieszczaństwu prawo do bezpie-
czeństwa osobistego, prawo do 
posiadania majątków ziemskich, 
prawo zajmowania stanowisk 
oficerskich i stanowisk w admi-
nistracji państwowej, prawo na-
bywania szlachectwa. W akcie 
tym obejmowano pospólstwo 
opieką „prawa i administracji 
rządowej”. Był to pierwszy krok 
w kierunku zniesienia poddań-
stwa chłopów i nadania praw 
wyborczych tej największej, a za-
razem najbardziej wyzyskiwanej 
klasie społecznej.

Konstytucja przewidywała 
zwyczajne zbieranie się Sejmu co 

dwa lata i nadzwyczajne w razie 
narodowej potrzeby. Izba niższa 
(Izba Poselska) składała się z 204 
posłów oraz 24 przedstawicieli 
(plenipotentów) miast królew-
skich. Izba wyższa (Izba Senacka) 
składała się ze 132 członków: se-
natorów, wojewodów, kasztela-
nów, ministrów oraz biskupów.

Władza wykonawcza spoczy-
wała w rękach rady królewskiej, 
która nosiła nazwę Straży Praw. 
Komisji przewodniczył król. 
Składała się z pięciu wskazanych 
przez niego ministrów: mini-
stra policji, pieczęci (tzn. spraw 
wewnętrznych – pieczęć była 
tradycyjnym atrybutem wcześ-
niejszych kanclerzy), ministra 
pieczęci spraw zagranicznych, 
ministra belli (ministra wojny), 
ministra skarbu. Ministrowie 
byli wybierani przez króla, ale 
odpowiadali przed sejmem.

Oprócz ministrów w ra-
dzie znajdował się również pry-
mas (będący przewodniczącym 
Komisji Edukacji Narodowej) 
oraz - bez prawa głosu – następca 
tronu, marszałek sejmu i dwóch 
sekretarzy. Rada ta wywodziła 
się z analogicznej funkcjonującej 
w poprzednich dwóch stuleciach 
sankcjonowanej przez Artykuły 
Henrykowskie (1573 r.).

Każdy akt prawny wydany 
przez króla wymagał kontr-
asygnaty jednego z ministrów. 
Zasada mówiąca, że król nic sam 
przez się nie czyniący, za nic  
w odpowiedzi narodowi być nie 
może jest analogiczna do brytyj-
skiej The King can do no wrong 
– król nie może czynić źle.

By wzmocnić jedność i bez-
pieczeństwo Rzeczypospolitej 
konstytucja zniosła Unię Polsko-
Litewską na rzecz państwa 
unitarnego. W konsekwencji  
konstytucja oraz akt „Zaręczenie 

Wzajemne Obojga Narodów” 
kładły kres istniejącej od 1569 
r. unii realnej między Koroną 
Królestwa Polskiego i Wielkim 
Księstwem Litewskim, tworząc 
oficjalnie Rzeczpospolitą Polską.

Na miejsce wolnej elekcji 
wprowadzono elekcję w ramach 
dynastii. Drugie postanowienie 
miało na celu zmniejszenie wpły-
wu obcych mocarstw na wybór 
następcy tronu. Zgodnie z kon-
stytucją po śmierci Stanisława 
Augusta Poniatowskiego tron 
miał się stać dziedziczny i zo-
stać przekazany Fryderykowi 
Augustowi I z dynastii Wet-
tynów, z której pochodzili dwaj 
poprzedni polscy królowie.
Konstytucja zniosła kilka in-
stytucjonalnych źródeł słabości 

rządu i anarchii – m.in. liberum 
veto, konfederacje, skonfede-
rowane sejmy oraz nadmierny 
wpływ sejmików ziemskich wy-
nikający z wiążącej natury in-
strukcji nadawanych przedstawi-
cielom do sejmu.

Konstytucja uznawała kato-
licyzm za religię panującą, jed-
nocześnie zapewniając swobodę 
wyznania, choć apostazja, czyli 
odejście od katolicyzmu, było na-
dal przestępstwem. Liczebność 
armii miała wzrosnąć do 100 
tys. żołnierzy. Wprowadzono 
stałe podatki – 10% dla szlachty, 
20% dla duchowieństwa. Co 25 
lat miał być powoływany Sejm 
Konstytucyjny dla wprowadza-
nia ewentualnych zmian w kon-
stytucji.

Integralną częścią Konsty-
tucji 3 maja było „Prawo  
o sejmikach” zatwierdzone  
  24 III 1791 r. i ustawa „Miasta 
Nasze Królewskie Wolne  
w Państwach Rzeczypospolitej” 
z 18 kwietnia tegoż roku (art. 
III). Niektórzy dodają do tej li-
sty również „Deklarację Stanów 
Zgromadzonych” (5 V 1791), 
potwierdzającą ustawę rządo-
wą przyjętą dwa dni wcześniej 
oraz „Zaręczenie Wzajemne 
Obojga Narodów” z 22 X 1791 r., 
potwierdzające jedność i nie-
podzielność Korony Polskiej  
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Konstytucja 3 Maja została 
formalnie wpisana do akt grodz-
kich Warszawy dwa dni po jej 
uchwaleniu i od tego momentu 
faktycznie weszła w życie. Miała 
być uzupełniona przez Hugo 
Kołłątaja o „Ekonomiczną kon-
stytucję zapewniającą wszystkim 
prawo własności oraz ochronę 
i godność każdej pracy” oraz  
o „Konstytucją moralną” - pol-
skie odpowiedniki amerykań-
skiej Karty Praw oraz francu-
skiej Deklaracji Praw Człowieka  
i Obywatela.

Adam JERSCHINA 
adam.jerschina@onet.pl

CDN
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Ukraiński tygodnik Focus dro-
gą głosowania internetowego (364 
tys. internautów) wybrał 10 naj-
bardziej wpływowych Ukraińców. 
Pierwsze miejsce na liście zdo-
był lider zespołu Ocean Elzy - 
Swiatosław Wakarczuk. Obok 
oligarchy Kołomojskiego i prezy-
denta Poroszenki na tegorocznej 
liście zjawiła się także rzymsko-
katoliczka, Polka z pochodze-
nia, Ałła Mazur, która jest znaną prezenterką telewizyjną na   
kanale 1+1.

Ałła Mazur pochodzi z niewielkiego podolskiego miastecz-
ka Wińków na Podolu (niedaleko Wińkowiec). Na tych tere-
nach Polacy osiedlali się od XVII wieku, korzystając z przy-
wilejów, które proponował im król w zamian za kolonizację 
żyznych ziem południowo-wschodnich Kresów I RP. Przed 
wyjazdem do stolicy Ałła była parafianką miejscowego kościoła 
pw. Św. Trójcy.

Ałła Mazur w gronie szanowanych

 Littera docet, littera nocet = Litera uczy, litera szkodzi. 
 Sacra populi lingua est = Język ludu jest rzeczą świętą.

T R O C H Ę  Ł A C I N Y

Datę 1 stycznia jako pierwszy dzień roku uznano dopiero  
w 45 roku p.n.e kiedy Juliusz Cezar wprowadził kalendarz  
juliański. Wcześniej Nowy Rok był celebrowany przez Rzymian 
1 marca.

Łacińska nazwa miesiąca stycznia (Ianuarius) pochodzi od 
imienia staroitalskiego bóstwa – Janusa. Był on bogiem wszel-
kich początków i końców. Przedstawiano go z dwiema głowa-
mi: jedna spogląda na stary rok (w przeszłość), a druga na nowy 
(przyszłość). Wiele języków przejęło od Janusa nazwę miesiąca 
styczeń np. angielski – January czy rosyjski - Январь.

Janus - braciszek stycznia

Po sylwestrowej uczcie:
- Przepraszam, może mi 
pani podpowiedzieć, jak 
mam dojść do domu?
- Mogę!
- A skąd pani wie, gdzie ja 
mieszkam?
- Milcz pijanico – 
rozmawiasz z żoną! 

* * *
Jedyny wskaźnik, co do 
którego Rosja wyprzedza 
USA – czas nadejścia 
Nowego Roku.

* * *
- Słuchaj, stary, wracam 
wczoraj do domu, 
otwieram szafę a tam goły 
facet...  
- Wiesz... to się zdarza 
nawet w najlepszych 
małżeństwach...  
- Ale ja nie jestem żonaty!

* * *
Małżonkowie wpadają na 
dworzec kolejowy, co sił 
biegną na peron... Niestety, 
za późno. Mąż odwraca się 
do żony i krzyczy:  
- Gdybyś się tak nie 
guzdrała, to byśmy zdążyli!  
- Gdybyś mnie tak nie 
poganiał, to byśmy krócej 
czekali na następny!

* * *
Ojciec przyłapuje 
młodzieńca całującego 
córkę. 
- Pan całujesz moją córkę! 
Spodziewam się, że wiesz 
pan, co teraz powinien 
zrobić szanujący się 
mężczyzna?!  
- Wiem doskonale, czekam 
tylko, aż zostawi nas pan 
wreszcie samych...

* * *
Mąż wchodzi na 
łazienkową wagę i z całej 
siły wciąga brzuch.  
- Myślisz, ze to ci pomoże? 
- pyta żona.  
- Oczywiście, że pomoże. 
Tylko w ten sposób mogę 
odczytać wagę.

* * *
Żona do męża:  
- Zobacz, ja muszę prać, 
prasować, sprzątać,  
nigdzie nie mogę wyjść, 
czuję się jak Kopciuszek.  
Mąż na to:  
- A nie mówiłem, że ze 
mną będzie ci jak w bajce?

Zimą do Polski 
przylatują różne ga-
tunki ptaków z pół-
nocy. W ogrodzie 
lub lesie, w którym 
rosną drzewa igla-
ste możemy spotkać 
najmniejszego ptaka 
Polski - mysikrólika. 
Osiąga on zaledwie  
9 cm długości. Jest on 
brązowy, skrzydła są 
popielate z białymi paskami, brzuch jest biały. Wydziobuje on 
nasiona drzew iglastych (głównie sosen, świerków i jodeł).

M y s i k r ó l i k

 Imię Sylwester wywodzi się od łacińskiego przydomka 
„silvestris”, oznaczającego  „człowieka, który żyje w lesie”. 
Polskim odpowiednikiem tego imienia jest Lasota.
 Nowy Rok jako pierwsi na świecie witają mieszkańcy 
Wyspy Kiritimati (największej z 33 wysp na Oceanie 
Spokojnym, położonej w jego centralnej części między 
Australią a Hawajami).
 20 kwietnia 2015 r. będzie można oglądać zaćmienie 
Słońca (po 4 latach przerwy) zaś pod koniec września, 
zaćmienie Księżyca.

C z y  w i e s z  ż e … ?

 Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę groźną. 
 Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi. 
 Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże. 
 Gdy w Nowy Rok pluta, ze żniwem też będzie pokuta.  
 Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

Przysłowia staropolskie

Najdroższy szampan świata kosztuje, bagatela, 275 000 
USD (ok. 800 tys. zł). Można go nabyć w Hotelu Ritz Carlton 
w Moskwie. Szampan ten pochodzi z renomowanej winnicy 
Heidsieck i w 1916 roku został wysłany do rosyjskiej rodziny 
królewskiej. 

Niestety po drodze cała dostawa zatonęła u wybrze-
ży Finlandii. W 1997 roku kilka butelek zostało wyłowio-
nych przez płetwonurków, od których bąbelkowy skarb kupił  
rzeczony hotel.

D r o g i e  b ą b e l k i 

Niektóre panie mają szczególny talent do niszczenia raj-
stop i pończoch. Żeby przedłużyć żywotność tej garderoby 
trzeba ją zmoczyć w zimnej wodzie, wycisnąć w ręczniku, wsa-
dzić do plastikowego woreczka i szczelnie zawiązać go gumką. 
Taki pakunek trzeba wsadzić do zamrażalnika na 24 godziny. 
Po wyjęciu rozmrozić przez dwie godziny i wysuszyć.

Po tych zabiegach rajstopy i pończochy powinny być moc-
niejsze, trwalsze i oczko nie będzie w nich puszczało w najbar-
dziej niespodziewanych momentach.

P O R A D Y  S P O D  L A D Y


