
Nr 20
(507)

październik
2015

Tytuł istnieje od roku 1906

Pismo społeczne, ekonomiczne i literackiew
w

w
.d

k
.c

o
m

.u
a

Szewczenko – poeta i tłumacz polskiej poezji

na Parnasie

Stanisław Szewczenko, ukraiński poeta i tłumacz polskiej poezji, obecny 
w naszym życiu literackim od ponad ćwierćwiecza, znany jest przede 
wszystkim dzięki przekładom na język polski jego subtelnej liryki, pięknej 
„jak freski na ścianie podziwiane w wysokiej świątyni”. 

Od lat z największą przyjemnością tłumaczę jego wiersze oraz 
uczestniczę w spotkaniach autorskich podczas przyjazdów 

autora do Polski. Wielu naszych poetów mogłoby mu pozazdrościć 
reakcji odbiorców, zwłaszcza damskiej części. Prawda, że u nas – by 
sięgnąć do słownika ks. Jana Twardowskiego – „takich wierszy dziś 
się nie drukuje”, czytelnicy zaś niezmiennie czekają na lirykę spod 
znaku choćby Stanisława Balińskiego, który powtarzał, że bez ele
mentu wzruszeniowego nie ma prawdziwej poezji. Stąd nie dziwi 
reakcja na wiersze jak ten, jeden z wielu – dodajmy:

Gdybyś daleka była jak gwiazda,
nie znałbym nigdy takiej tęsknoty.
Z ziemi dostępna dzisiaj jest każda
przystań wszechświata w mgławicach nocy.

Ale ty jesteś taka jak młodość,
do której nigdy już nie wracamy.
Kiedyś nie śmiałem na ciebie spojrzeć,
a dzisiaj tylko mgła między nami. 

Ciąg dalszy na str. 11-13

VIII DnI kULTURY PoLSkIeJ w ŻYToMIeRzU
nad Polesiem znów tęcza

w dniach 8-11 października 2015 r. odbyły się VIII Dni kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie i XXI Międzynarodowy 
Festiwal „Tęcza Polesia”, których organizatorem jest Żytomierski obwodowy związek Polaków na Ukrainie. 

Te g o r o c z 
na edycja 

poświęcona była 
155. rocznicy uro
dzin wielkiego Po
laka i męża sta
nu Ignacego Jana 
P a d e r e w s k i e g o , 
któ ry przez większą 
część życia związany 
był z Żytomierzem. 
Tutaj mieszkał jako 
dziecko, tutaj żył  
i odszedł do wiecz
ności jego ojciec, 
przybrana matka, 
siostra i dwóch braci.

VIII Dni Kul
tury Polskiej od
bywały się pod Patronatem 
Honorowym Marszałka Senatu 
RP Bogdana Borusewicza, 
Mar szałka Województwa 
Śląs kiego Wojciecha Saługi 
i p/o Prezydenta Miasta Ży
tomierza Lubow Cymbaluk. 
Wydarzenie to miało nadzwy
czajny charakter, gdyż podczas 
Międzynarodowego Festiwalu 
„Tęczy Polesia” na scenie  

byłego teatru polskiego (a obec
nie Żytomierskiej Obwodowej 
Filharmonii im. S. Richtera) 
przy wypełnionej po brze
gi widowni zostało uroczy
ście podpisane „Porozumienie  
o współpracy i rozwoju przy
jaznych stosunków pomię
dzy Województwem Śląskim 
a Żytomierską Obwodową 
Administracją Państwową”. 

Ze strony ukraińskiej swoje 
podpisy złożyli Przewodniczący 
Żytomierskiej Obwodowej 
Administracji Państwowej  
S. Maszkowski, Przewodniczący 
Żytomierskiej Obwodowej 
Rady W. Francuz, a z polskiej 
– wicemarszałek Województwa 
Śląskiego Stanisław Dąbrowa. 

organizatorzy i goście podczas otwarcia wystawy „Jan Paweł II – Dar Polski dla świata” 

Ciąg dalszy na str. 9

n i e  m ó w i m y :  w  r o k u  d w u t y s i ę c z n y m  p i ę t n a s t y m !  ( P a t r z  s t r .  7 )

Statystyki głosowania: PiS  5 mln 711 tys. 687 głosów 
(37,58 proc.), PO  3 mln 661 tys. 474 głosy (24,09 proc.), 
Kukiz’15  1 mln 339 tys. 094 głosy (8,81 proc.), Nowoczesna   
1 mln 155 tys. 370 głosów (7,60 proc.), PSL  779 tys. 875 głosów 
(5,13 proc.).

Podział mandatów w Sejmie RP wygląda następująco: 
PiS - 235 mandatów, PO  138 mandatów, Kukiz ‚15  42 mandaty, 

Nowoczesna  28 mandatów, PSL  16 mandatów, Mniejszość 
Niemiecka  1 mandat. Frekwencja wyborcza w wyborach 
parlamentarnych wyniosła 50,92 procent. 

Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło rządzić samodzielnie.
W Senacie RP zasiądzie 61 senatorów PiS; 34  PO; 1 - PSL  

i 4 senatorów niezależnych.

Ostateczne wyniki wyborów 
do Sejmu i Senatu RP 2015

POLACY NIEŻYNA

w ramach programu kulturalnego podczas prezentacji katalogu informacyjnego „Polacy nieżyna” delegacja z kijowa 
zawitała do nieżyńskiego Gimnazjum nr 16, gdzie dzieci uczą się języka polskiego (Reportaż - patrz na str. 8)



„RAZ, DWA, TRZY 
I PO POLSKU MÓWISZ TY!”
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Jego prezentacje odbyły 
się w różnych miastach 

Ukrainy, w tym i w Kijowie, 
dokąd zawitali  członek 
rady programowej Fundacji 
„Wolność i Demokracja” Rafał 
Dzięciołowski i sekretarz zarzą
du Fundacji Robert Czyżewski. 
Wspólnie z przedstawicielami 
Fundacji na prezentację przyje
chał też redaktor podręcznika 
Piotr Kajak.

Inaugurując przedsięwzię
cie, Robert Czyżewski zazna
czył: „Fundacja „Wolność  
i Demokracja” już drugi rok 
prowadzi program „Biało
czerwone ABC” i ważnym ele
mentem, można powiedzieć 
„kamieniem milowym” w tym 
programie było wydanie pod
ręcznika, a dzisiaj przyjechali
śmy z wielkim dobrem… już 
właśnie z tymi podręcznikami 
i jest to dla nas wielkim świę
tem! […] Można być Polakiem, 
mówiącym po polsku słabo, ale 
bycie Polakiem wymusza, żeby 
polskiego nauczyć się lepiej […] 
I tu pomocą stanie się odpowied
ni podręcznik, który pokazuje 
polskość w sposób nowoczesny, 
dynamiczny, ciekawy i który jest 
ważnym elementem zbliżenia 
polskoukraińskiego…”. 

Dla edukacji

Pod takim tytułem ukazał się 
w druku nowy podręcznik (I tom) 
do nauki języka polskiego na 
Ukrainie dla nauczycieli i uczniów 
szkół sobotnio-niedzielnych. 
Inicjatorem i współwydawcą 
podręcznika jest Fundacja 
„wolność i Demokracja”.

W adnotacji recenzent na
ukowy prof. dr hab. Rostysław 
Radyszewski, kierownik Katedry 
Polonistyki Instytutu Filolo
gii Narodowego Uniwersytetu 
im. T. Szewczenki, zaznaczył: 
„Imponuje konwencja komik
su, w której utrzymana jest 
większość zadań, konwencja 
bardzo bliska uczniom i mło
dzieży. Wszystkie zadania, któ
re znajdują się w podręczniku, 
są dobrane specjalnie dla dzieci  
w wieku szkolnym. Wszystkie 
są interesujące, frapujące,  

a jednocześnie uczące i bawiące 
uczniów”. 

Podręcznik wydały, wspól
nym nakładem sił, Wy daw
nictwo Uniwersytetu War

szawskiego, Fundacja „Wolność 
i Demokracja”, Centrum Języka 
Polskiego i Kultury Polskiej dla 
Cudzoziemców „Polonicum” 
UW przy współpracy z Centrum 
Metodycznym w Drohobyczu. 

Autorkami są: Katarzyna 
Kołak, Małgorzata Malinowska, 
Anna Rabczuk, Dorota 
Zackiewicz. Redaktorem me
todycznym i programowym: 
Piotr Kajak. Za ilustracje i szatę 
graficzną odpowiadała Marta 
Zabłocka.

Po prezentacji, pakunki  

z podręcznikami rozda
no  przedstawicielom szkół  
sobotnich Kijowa i obwodu  
kijowskiego.

Podręcznik jest współfinan
sowany ze środków Minister
stwa Spraw Zagranicznych uzy
skanych w ramach konkursu na 
realizacje zadania „Współpraca 
z Polonią i Polakami za gra
nicą w 2105 roku” za pośred
nictwem Fundacji „Wolność  
i Demokracja” w ramach pro
jektu „Białoczerwone ABC. 
Program wspierania oświaty 
polskiej na Ukrainie”.

P.S. Dla uzyskania szcze-
gółowej informacji podajemy 
e-mail redaktora podręcznika 
Piotra Kajaka: 

p.kajak@uw.edu.pl 

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

Sekretarz zarządu Fundacji „wolność i Demokracja” Robert czyżewski przekazuje na 
ręce Prezesa zPU Antoniego Stefanowicza egzemplarze pierwszego tomu podręcznika

Redaktor podręcznika Piotr kajak

W ustawie dot. mniejszości narodowych wątpliwości prezy
denta budzi nowelizacja artykułu 9. ustawy. Wprowadza 

on możliwość używania języka mniejszości (jako pomocniczego) 
przed organami powiatu obok języka urzędowego. W obecnym sta
nie prawnym taka możliwość istnieje tylko w postępowaniu przed 
organami gminy.

Prezydent zakwestionował brak oszacowania skutków finanso
wych dla budżetów powiatów i gmin związanych z wprowadzeniem 
i używaniem na ich obszarach języka pomocniczego. 

Jego zastrzeżenia wzbudziło oszacowanie zawarte w uzasad
nieniu do projektu ustawy. Stwierdzono w nim, że rozszerzenie 
na powiaty możliwości posługiwania się językami mniejszości na
rodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym jako językami 
pomocniczymi może spowodować wydatek 10 tys. zł rocznie dla 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

„Szacunki te budzą poważne wątpliwości co do wyliczenia 
przedstawionej kwoty i nie obejmują innych nowych propozycji za
wartych w ustawie nowelizującej” – napisano w uzasadnieniu decy
zji prezydenta.

Nowelizacja miała umożliwić organom gminy i powiatu używa
nie dwujęzycznych dokumentów oraz zwracanie się do organizacji 
mniejszości narodowych i etnicznych z pismami dwujęzycznymi. 
Osoby należące do mniejszości miałyby prawo do zwracania się do 
organów gminy i powiatu w języku pomocniczym w formie pisem
nej lub ustnej; uzyskiwania odpowiedzi i zaświadczeń także w języ
ku pomocniczym. Zawetowane ustawy zostały zwrócone Sejmowi 
do ponownego rozpatrzenia.

PAP

Prawo do odpowiedzi w innym języku..?

PIeRwSze TRzY weTA 
PRezYDenTA Po wYBoRAcH

Prezydent RP Andrzej Duda rozpoczął powyborczy tydzień od mocnego 
uderzenia. odmówił podpisania ustaw uchwalonych jeszcze w kończącej się 
kadencji parlamentu - o lasach, która umożliwiała ich sprzedaż, 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ratyfikacji tzw. poprawki 
dauhańskiej, przedłużającej obowiązywanie w Polsce Protokołu z kioto 
do 2020.

Zgodnie z przepisami art. 122 Konstytucji warunkiem wejścia 
w życie każdej ustawy jest podpisanie jej przez Prezydenta. 

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których Prezydent ma wątpli
wości co do słuszności (celowości) przyjętych w ustawie rozwiązań  
lub jej zgodności z Konstytucją.

W przypadku, gdy wątpliwości Prezydenta dotyczą słuszności 
(celowości) przyjętych rozwiązań, Prezydent odmawia podpisania 
ustawy i występuje do Sejmu z umotywowanym wnioskiem o jej po
nowne rozpatrzenie. Wniosek ten popularnie określa się mianem 
„weta”. Sejm może weto Prezydenta odrzucić większością kwalifi
kowaną 3/5 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. 
Weto prezydenckie nie ma charakteru selektywnego. Oznacza to, 
że Prezydent nie może zakwestionować tylko niektórych przepisów, 
lecz de facto kwestionuje całą ustawę.

Jeżeli wątpliwości Prezydenta dotyczą zgodności ustawy  
z przepisami Konstytucji, wówczas Prezydent, na mocy art. 122 ust.  
4 Konstytucji, ma prawo – przed podpisaniem ustawy  zwrócić się 
do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgod
ności z Konstytucją. Jest to tak zwany wniosek „prewencyjny”. 
Wejście w życie ustawy zależy wtedy od treści wyroku wydanego 
przez Trybunał.

Konstytucja przywiduje również możliwość wystąpienia przez 
Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z tzw. wnioskiem „na
stępczym” o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Wniosek 
taki Prezydent może złożyć, w dowolnym czasie, wobec każdej 
obowiązującej ustawy, a także umowy międzynarodowej lub roz
porządzenia. Wniosek ten nie wpływa na obowiązywanie objętego 
nim aktu prawnego. Dopiero Trybunał Konstytucyjny może uchy
lić moc obowiązującą jego przepisów, o ile uzna ich niezgodność  
z Konstytucją. 

konstytucyjne weto

Prezydent wobec 
uchwalonych ustaw
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Poznaj swoje miasto 

POLACY I ARCHITEKTURA KIJOWA
Rozbudowa kijowa w XIX i na 
początku XX stulecia powiązana 
jest również z szeregiem nazwisk 
architektów o polskich korzeniach.
w poprzednim numerze 
przybliżyliśmy czytelnikom 
nazwiska i dzieła niektórych 
z nich. Dziś podajemy informację 
o kolejnych mistrzach, prace 
których upiększyły nasze miasto.

Polacy Ukrainy

Architekt Zbigniew 
Klawe  autor pro

jektu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (obecnie Naro
do wa Parlamentarna Biblio
teka Ukrainy) przy ul.  
M. Hruszewskiego 1. Projekt 
architektoniczny utrzymany  

w stylu neorenesansu nosił tytuł 
„Znak zapytania w kole” i wy
grał dzięki względnie dostępnej 
cenie realizacji (nieco ponad 
100 rubli). Budownictwo trwa
ło dwa lata i prace zakończono 
wiosną 1911 roku. 

Znakomitym eksplora
torem secesji  nowego stylu 
dominującego na przełomie 
XIX i XX wieku był 
w Kijowie architekt 
Ignacy Leduchowski. 
Zaprojektował on szereg 
ciekawych domów  przy 
ul. Bezakiwskiej (obec
nie  Symona Petlury) 
8, Nazariwskiej 19 i 21, 
Welykij Żytomirs’kyj 
32, jak również znaną 
w Kijowie willęklinikę 
lekarza  Polaka Piotra 
Kaczkowskiego (dziś  
ul. Ołesia Honczara 33).

Twórczy doro
bek architekta Lesz ka 
Dezyderego Włady sła-
wa Horodeckiego, któ
ry spędził w Kijowie 30 
lat jest dziś dobrze zna
ny. Najważniejsze jego 
dzieła w tym mieście, 
gdzie mieszkał i praco
wał w latach 18911920 
to: Południoworosyjskie 
Zakłady Budowy Ma
szyn, Fabryka Mebli 

czĘŚĆ II

Józefa Kimajera, Fabryka Ce
mentu „For” na Kureniówce, 
kilka dochodowych kamienic, 
Miejskie Muzeum Starożytności 
i Sztuki (obecnie  Narodowe 
Muzeum Sztuki Ukrainy),  
karaimska kenesa (obecnie  
Dom Aktora), katolicki kościół 
św. Mikołaja i najpopularniej
szy wytwór jego fantazji  włas
na kamienica przy ul. Banko wej 
10  arcydzieło kijowskiej ar
chitektury stylu modern (nie
stety, zdefektowany wewnątrz  
w wyniku ostatniej niefortunnej 
„restauracji”).  

W domu tym zachowały się 
unikatowe rzeźbione komin
ki wzornictwa rzeźbiarki Ewy 
Kulikowskiej  żony ww. bu
downiczego.

Architekt W. Horodecki 
równie owocnie pracował na 
Czerkaszczyźnie, rodzimym 
Podolu, jak też na Krymie.  
W latach 19201928 dużo pro
jektował i budował w Polsce, 
zaś w okresie od 1928 do 1929 
r.  w Iranie, gdzie i zakończył 
swój żywot 3 stycznia 1930 
roku i spoczął na katolickim 

cmentarzu Dulab  
w Teheranie.

Wyrazista oso
b o w o ś ć ,  ł o w c a  
i myś liwy klasy świa
towej  Władysław 
Horodecki na za
wsze pozostał jed
nym z najwspanial
szych kijowskich 
architektów XX 
wie ku, ulubieńcem 
miejskiego folkloru.

Oprócz spuści
zny architektonicz
nej, pozostawił po 
sobie rysunki i fo
tografie samodziel
nie ilustrując książ
kę „W dżunglach 
Afryki. Dziennik 
myś liwego”, wydaną 
w Kijowie w 1914 
roku w polskiej dru
karni (firma Leona 
Idzikowskiego), któ
ra mieściła się przy 
Kreszczatyku 38.

Wdzięczni kijowianie prze
mianowali wcześniejszą uli
cę Mikołajewską na ulicę 
Architekta Horodeckiego oraz 
postawili mu pomnik w pasa
żu na Kreszczatyku. Nawiasem 
mówiąc, W. Horodecki był 
członkiem jury i uczestnikiem 
konkursu na projekt pomnika 
Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Sądząc z nazwiska i imienia 
ojca (Adolf), można przypuś
cić, iż polskie korzenie miał 
również architekt Wszewłod 
Obremski, budowniczy i twór
ca budynków mieszkalnych, 
studenckiej stołówki i ambula
torium Politechniki Kijowskiej 
i Kijowskiego Instytutu Ko
mercyjnego przy bulwarze 
Tarasa Szewczenki 2224.

Architekt Fran ci-
szek Wy szyński op
racował  genera l  ne 
pla ny dwóch Wszech
rosyjskich Wystaw  
i kilku rozmieszczonych 
na nich pawilonów:  
w 1911 roku  w Jeka
terynosławiu i w 1913 
roku  w Kijowie.

Nazwisko cywilne
go inżyniera Fiodora 
Ołtarzewskiego rów
nież ma polską pro
weniencję. Według 
je go kreśleń zbudowa
no domy dochodowe 
przy ul. Wołodymirskij 
92/39, Luterańskiej 
32, Antonowycza 20, 
jak również Synagogę 
Galicyjską przy ul. 
Żylanskiej 97. 

Z architekturą ści
śle powiązane jest ma

larstwo monumentalne, 
mające za zadanie deko

rowanie obiektów architekto
nicznych. Wśród twórców tej 
dziedziny sztuki można rów
nież spotkać wielu Polaków. 
Pracami wykończeniowymi  
w Soborze św. Włodzimierza  
kierował profesor Adrian 
Prachow, a malowidła wnętrz 
wykonywali nie tylko znani  

rosyjscy, ukraińscy, lecz i pol
scy mistrzowie pędzla  Michał 
Wrubel (ornamenty), Paweł  
i Aleksander Świedomscy (kom
pozycje „Ostatnia Wieczerza”, 
„Wjazd do Jerozolimy”, 
„Ukrzyżowanie”, „Sąd Piłata”); 
Wilhelm Kotarbiński (kom
pozycje „Wniebowstąpienie”, 
„Stworzenie świata”). 

On też pokrywał malo
widłami plafony i gzymsy  
w pałacowych willach Mikołaja 
Tereszczenki (bulwar Tarasa 
Szewczenki 12) i Chanenków 
(ul. Tereszczenkiwska 15), zaś  
w 1893 roku uczestniczył 
w organizacji Towarzystwa 

Dziś w zacisznym pasażu spacerowym w centrum stolicy 
władysław Horodecki zaprasza do rozmowy na temat swojej 
książki z wrażeniami o pobycie w dżunglach Afryki (autorami 
pomnika są - w. Szczur i w. Siwko (odsł. 2004 r.)

Ignacy Leduchowski zaprojektował dawny dom czynszowy 
(ul. kościelna, 7) zbudowany w 1913 r. w stylu modern. 
Rzeźby dłuta – F. Sokołowa

Michał wrubel - kompozycja „Aniołowie z labarumami”(1884 r.)

Kijowskich Artystów 
Malarzy.

Pierwszy ze wspo
mnianych  znamie
nity Michał Wrubel 
pozostawił po sobie 
unikatowe malowid
ła ścienne w Cerkwi 
św. Cyryla, zabytku 
architektury XII stu
lecia, (kompozycje 
„Zstąpienie Ducha 
Świętego”, „Aniołowie 
z labarumami”  na 
chórze, „Lament Na
grobny”  w absydach 
narteksu oraz czte
ry ikony, stworzone 
jeszcze w 1885 roku 
w Wenecji: „Matka 
Boska z dzieciątkiem”, 
„Jezus Chrystus”, „św. 
Atanazy” i „św. Cyryli”.

W różnych okresach 
czasu w Kijowie miesz
kali i tworzyli również 
tacy znakomici malarze 
 Polacy, jak: Kazimierz 

Malewicz, Eugeniusz Wrzeszcz, 
Kazimierz Agnit-Śledziewski, 
Marian Malowski. 

Wśród Ukraińców zafa
scynowanych sztuką wyjąt
kowym uznaniem cieszyła się 
Krakowska Akademia Sztuk 
Pięknych. Tu w różnych latach 
arkana sztuki poznawali Mykoła 

Buraczek, Wasyl Chmeluk, 
Serhij Łytwynenko, Wiktor 
Maslianykow, Wiktor Miernyj, 
Wasyl Perebijnis, Ołeksander 
TrietiakiwSosnyc’kyj.

W tym wstępnym rozpo
znaniu obrysowany został tylko 
temat, który wart jest głębszych 
badań i dalszych profesjonal
nych publikacji dotyczących po
głębienia ogólnych danych, jak 
i charakterystyk konkretnych 
postaci. Szczególnie stosuje się 
to nazwisk co nieco już zapo
mnianych. 

Dmytro MAŁAKOW 
(Tłum. i oprac. St. Panteluk)

Jedną z trzech kijowskich bożnic dla wyznawców Mojżesza Synagogę Galicyjską 
(nazwa od pobliskiego Placu Galicyjskiego) zaprojektował Fiodor ołtarzewski 
(Олтаржевський)
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Братерство давніх днів! Розкішне, 
любе гроно! 

(Микола Зеров)

Що для нас значить слово 
«братерство»? Наче таке зрозуміле та 
відоме усім з дитинства поняття, воно 
для більшості з нас так і не розкриває 
весь свій сенс повною мірою. Для мене 
«братерство» стоїть на одному рівні 
з такими словами, як «рівність» та 
«свобода». 

Не побоюсь сказати, що саме такі 
стосунки, рівні, вільні, братерські,  
і притаманні двом чудовим народам 
 польському та українському. Та на 
якому саме етапі Всесвітньої історії 
розпочалась історія єдності наших 
держав, наших народів? Спираючись 
на різноманітні джерела, можна 
зробити висновок, що все почалося 
ще з того моменту, коли поляки та 
українці об’єднали свої мечі та шаблі  
в миротворчій місії на Балканах.

«Якщо проаналізувати історію 
життя будьякого народу чи співжиття 
двох народів, то зі 100 років, можливо, 
якихось 23 вони воювали, а 98 років 
мирно жили. Народжували спільних 
дітей і їх вирощували»,  саме так 
зазначив у своїй книзі «Єдність зброї 
крізь віки», у якій ідеться про поляків 
та українців, український культуролог, 
політичний діяч, редактор журналу «Ї» 
Тарас Возняк. Слова письменника не 
можна піддати сумніву, адже поляки 
та українці разом обороняли свої 
території від загарбників, здобували 
численні перемоги в битвах, 
обстоювали Європу. 

Культура також відіграла велику 
роль у братанні наших націй. Саме 
на території Польщі діяли українські 
спілки, що мали змогу поширювати  
в народі твори вітчизняних 
письменників у міжвоєнні часи. 
Прикладом такої спілки є група 
«Ми», засновниками якої стали Євген 
Маланюк, Андрій Крижанівський, 
Наталя ЛівицькаХолодна.

Події ХХІ ст. також продовжують 
єднати Україну та Польщу. Варто лише 
згадати футбольний чемпіонат Європи 
«Євро2012», право на проведення 
якого отримали ці дві країни. Крім 
того, Польща є однією з країн, які 
активно підтримують Україну в плані 
євроінтеґрації, заохочують наш вступ 
до Європейського Союзу.

Підсумовуючи усі наведені вище 
аргументи та приклади, я вважаю, що 
слова Миколи Зерова є на сьогодні 
цілком актуальними та правильними. 
Польща та Україна – це дві країни, які 
приречені на братерство!

Ганна-Анастасія Павляк 
студентка 2 курсу (3 гр.) 

факультету МЕіМ

***
Польща — країна, розташована до 
сходу від Заходу і на захід від Сходу.

 (Славомир Мрожек)

Польщо… Що я можу сказати про 
тебе? Якщо вести розмову відверто, то 
майже нічого. Я знаю твої кордони, 
столицю, прекрасне місто Варшава, 
частково історію землі твоєї, що морем 
вмиваєшся та за горами ховаєшся. 

Але є в тобі щось загадкове, для мене 
незвідане, незрозуміле, а може, інколи 
й дивне. Та знаєш, мене цей факт не 
засмучує, а навпаки, можливо, навіть 
інтригує. Сьогодні я студентка і знаю, 
що мені ще багато чого потрібно буде 
дізнатись, але однією з найзаповітніших 
мрій моїх є тебе побачити, торкнутись 
твоєї душі, почути твою рідну мову, 
яка мене щодня вражає своєю 
неординарністю. 

Нещодавно я зробила вирішальний 
крок до цієї мети, почала вивчати 
польську мову. Труднощі виникають 
у будьякій справі, якщо вона є ко
рисною та необхідною, але у цьому 
випадку труднощів, як таких, не існує, 
ймовірніше, присутнє безмежне 
бажання та наполегливість, що зуст
річає на своєму шляху надзвичайно 
цікаві завдання. 

Ти вже не молода держава, багато 
чого досягла у своєму розвитку, 
мільйони чують тебе і прислухаються, 
відвідують і залишаються, а якщо 
і їдуть, то лише, щоб вернутись 
ще раз. Мені відомий вислів Марії 
Домбровської, яка сказала, що якби 
страждання вчило, то Польща була 
б однією з наймудріших країн світу. 
Вражає…. Дійсно, сьогодення створює 
безліч проблем на твоєму шляху та  
і взагалі кожної країни, адже ти знаєш, 
який біль переживаємо ми, українці. 
Від щирого серця дякую за підтримку. 

І от тихими кроками наступає  
17 вересня, коли ми будемо святкувати 
у КНЕУ День Польщі. Можливо, ти 
здивуєшся, але не варто, ми молодь, 
яка прагне кращого, можливо, чогось 

і нереального на сьогодні, але ти, 
як ніхто, маєш зрозуміти, що коли 
вимагаєш від когось максимуму, 
то на позитивний результат роз
раховувати можна. Прагнення збага
тити духовний світ людини прямо 
залежить від її саморозвитку, бажання 
вдосконалюватись, а у нас цього 
достатньо.

З нетерпінням чекаю зустрічі 
з тобою! Я впевнена, що в тиші та 
гармонії нам буде про що поговорити. 

Яна Смакула,
студентка 2 курсу (5 гр.)

фінансово-економічного факультету

***
Братерство давніх днів! Розкішне, 
любе гроно! 

(Микола Зеров)

І хто ми є? Усі усім мільйони.
А хтось комусь однісінький один.

Ліна Костенко
Кожного дня ми прокидаємось  

у вільній, незалежній країні. Сьогодні 
це так, але раніше… Війна за 
виживання, постійні ріки крові, брат 
проти брата, біль, страх, смерть… 
Багато болю та страждань у минулому 
пов’язано з негативними діями країн
сусідів. Навіть у неначебто мирний час 
нас знову хочуть розділити, руйнуючи 
домівки та приносячи страждання  
в кожну сім’ю.  З кожним роком, 
здається, люди стають все більш 
егоїстичними у став ленні до інших, 
і знайти підтримку дуже складно, 
навіть серед близьких друзів. Таку 
підтримку в складні часи Україна 

СВЯТКУВАННЯ ДНІВ 

Пройшов рік відтоді, як  
у Київському національному 

економічному університеті імені 
Вадима Гетьмана було започатковано 
вивчення польської мови. 17 вересня 
минулого року в конференцзалі КНЕУ 
відбулася урочиста презентація курсу 
«Польська мова», ініційована кафедрою 
української мови та літератури. Саме 
тому ректор університету академік 
А.Ф.  Павленко запропонував кожного 
року відзначати дні Польщі в нашому 
університеті. 

У 2015 році до студентів факультету 
міжнародної економіки і менеджменту, 
де польська мова є вибірковою 
дисципліною вже рік, приєдналися 
більше 150 студентів фінансово
економічного факультету, які теж 
бачать великі перспективи у вивчення 
цієї мови. Дружною польськомовною 
родиною ми святкуємо перший День 
Польщі в КНЕУ. 

Кафедра української мови та 
літератури у рамках цього святкування 
запланувала чимало цікавих та 
пізнавальних заходів. Було оголошено 
конкурс на краще есе українською чи 
польською мовами за такими темами: 

Курс „Польська мова”

Польща — країна, розташована
до сходу від Заходу і на захід 
від Сходу.

(Славомир Мрожек)

Братерство давніх днів! Розкішне, 
любе гроно! (Микола Зеров).

Польща — країна, розташована до 
сходу від Заходу і на захід від Сходу. 
(Славомир Мрожек).

Без незалежної України не може 
бути незалежної Польщі і навпаки. 
(Юзеф Пілсудський).

Студенти активно взяли участь у 
конкурсі, у своїх есе вони намагалися 
яскраво та образно передати свої 
враження від вивчення польської 
мови у КНЕУ, репрезентувати власний 
погляд на сучасні відносини Польщі 
та України, передати своє бачення 
майбутнього обох країн. Кращі есе 
заплановано надрукувати в польській 
газеті «Dziennik Kijowski».

Переможцями конкурсу стали:
1-е місце – Ганна-Анастасія Павляк, 

студентка 2 курсу (3 гр.) факультету 
міжнародної економіки і менеджменту; 

2-е місце – Яна Смакула, студентка 
2 курсу (5 гр.) фінансовоекономічного 
факультету;

3-е місце – Тетяна Кагадій, 
студентка 2 курсу (6 гр.) факультету 
міжнародної економіки і менеджменту; 
Роман Павлюк, студент 2 курсу (3 гр.) 
факультету міжнародної економіки  
і менеджменту.

Під час святкування Днів Польщі 
у КНЕУ проведено цикл лекційпрес

конференцій зі студентами другого 
та третього курсу. Студенти третього 
курсу Ольга Максимець та Святослав 
Марчук, які вивчали польську 
минулого року, поділилися досвідом із 
другокурсниками, розповіли про свій 
досвід у вивченні мови та відповіли 
на численні питання своїх молодших 
колег.

На заняттях з польської мови 
студенти виступали з презентаціями 
та відеопрезентаціями українською 

чи польською мовами про відомих 
польських письменників, економістів, 
громадських діячів, історичних осіб; 
міста і села Польщі, особливі місця чи 
туристичні об’єкти; місця у м. Києві, 
пов’язані з відомими поляками чи 
польськими реаліями; цікаві факти 
про польськоукраїнські відносини 
в різні історичні періоди; відомих 
українців у Польщі тощо. Відбувся 
перегляд художніх фільмів польських 
кінорежисерів (Анджея Вайди, Єжи 

ЕСЕ ПЕРЕМОжців КОнКУРСУ
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ПОЛЬЩІ В КНЕУ
Гофмана, Кшиштофа Зануссі та ін.)  
з подальшим написанням відгуків про 
картини.

У рамках святкування Днів Польщі 
у КНЕУ 16, 17 та 18 вересня студенти
другокурсники провели флешмоб, 
пов’язаний із Польщею та польською 
мовою. Студенти прийшли на заняття 
в одязі кольору польського прапора, 
з білочервоними прапорцями та 
білочервоними стрічками на грудях. 
Щоб ознайомити спільноту КНЕУ  
з польською культурою та її видатними 
представниками, студенти підготували 
цитати про відомих письменників, 
політиків, економістів та громадських 
діячів Польщі. Такі «польські лис
тівки» студентидругокурсники дару
вали своїм колегам з різних курсів, 
репрезентуючи курс польської мови  
в нашому ВНЗ.

Наші студенти взяли участь  
у проведенні Європейського дня мов, 
який відбувся в Києві 27 вересня. 
Тут і пробні мовні уроки, зокрема 
польської, для дорослих та дітей, 
презентації навчання у Європі, 
покази європейського кінематографу, 
літературні дискусії, майстерні, 
конкурси, ігри. Студенти більше 
дізналися про польські культурні 
центри в Києві, ознайомилися  
з польськими книжковими новинками, 

а також активно рекламували КНЕУ, де 
вивчають польську мову. «Ми вражені 
тим, якою популярністю користується 
польська мова в Україні. А ще цікаво 
було дізнатися про те, що в Києві існує 
Польський інститут, який проводить 
багато різних заходів, пов’язаних із 
Польщею», – діляться враженнями 
від Європейського дня мов студентки 
2 курсу фінансовоекономічного 
факультету Соломія Бендзак, Мар’яна 
Грушка та Руслана Курносова. Дівчата 
вивчають мову лише місяць, але вже 
знають чимало польських фраз та 
віршів, можуть прочитати та зрозуміти 

нескладні тексти.  Отже, святкування 
Днів Польщі у КНЕУ пройшло цікаво та 
пізнавально. Студенти із задоволенням 
брали участь у різних заходах, 
пов’язаних із польською мовою 
та культурою, адже бачать реальні 
перспективи для реалізації набутих 
мовних знань у практиці майбутньої 
фахової діяльності.

 Матеріал підготувала
Л.М.БОНДАРЧУК, 

викладач польської мови,
доцент кафедри української мови 

та літератури

знаходить у сусідній Польщі – першій 
країні, що визнала незалежність нашої 
Батьківщини, підтримала ініціативу 
виходу з СРСР. Після чого відносини 
не тільки налагодилися, а й по сьогодні 
процвітають і позитивно впливають на 
розвиток обох держав. Це братерство 
сприяє кращим відносинам з провід
ними країнами Європейського Сою
зу, а наші кордони певною мірою 
оберігають цілісність Європи загалом.

Наша історія – гордість поколінь! 
Проходять роки, століття, а наші 
діти вчать історію незламного народу  
і з гідністю говорять: «Мій дід – 
козак!».  Своїм життям і душевним 
спокоєм ми маємо завдячувати своїм 
предкам і ніколи не забувати доброту 
людей, котра гріє серце в скрутні 
моменти. Згадуючи геополітичний 
розподіл після Другої світової війни, 
можна зауважити, що поляки могли 
б скаржитися на їхнє становище, але 
натомість – підтримка, незважаючи на 
географічні зміни, на колишні війни за 
цю землю. Лише час може загоїти рани! 
Лише такі взаємини можуть знищувати 
негативну пам’ять минулих днів! 

Зараз нам відкриті двері у світ. 
Навіть навчання за кордоном тепер не 
просто неосяжна мрія для більшості 
громадян. Доступні умови, котрі 
пропонує нам Польща, і той рівень 
знань, що ми можемо отримати, сприяє 
економічному й політичному розвитку 
обох країн, розвитку як міждержавних 
відносин, так і міжлюдських стосунків.

Тетяна Кагадій,
студентка 2 курсу (6 гр.)

факультету МЕіМ

***
Братерство давніх днів! Розкішне, 
любе гроно! 

(Микола Зеров)

Братерство. На перший погляд, 
звичайне та нічим не примітне слово. 
Більшість людей пов’язують його 
 з кровними узами або іншою родовою 
спорідненістю. Мушу з ними не 
погодитись. Братерство – це ніщо інше, 
як духовна схожість, спорідненість, 
близькість однієї людини з іншою. 
Адже погодьтесь, братом ми називаємо 
людину, перевірену часом, готову 
завжди прийти на допомогу, яка 
ставить нас над усіма життєвими 
перешкодами та проблемами. Так 
би мовити, надає нам пріоритетного 
статусу у своєму житті. 

Що ж, щодо братерства між 
українцями і поляками, то для нас 
це слово має не лише глибокий 
сенс, а й довгу історію. Збираючись  
з думками для написання цього есе, 
я питав знайомих, що вони думають 
про братерство наших націй. До 
мого великого здивування більшість  
з них говорили: «Яке братерство? Ми  
ж з ними весь час воювали». 

Ці слова зачепили найпотаємніші 
струни моєї душі. А знаєте, я навіть 
візьму на себе відповідальність назвати 
таких людей «недалекими». Чому? 
Відповідь дуже проста. Від початку 
історії люди роблять не те, що хочуть,  
а те, до чого їх змушують. 

Ми перетворилися на маріонеток  
у руках панівної верхівки, і не важливо, 

було це сто, двісті, триста років тому 
або навіть зараз. Але головне не це, 
головне те, що ми всі – діти з однієї 
колиски – ми слов’яни. 

Нам притаманна духовна 
спорідненість, близькість думок, 
поглядів, ідеалів. Нас поєднала важка 
доля і постійна боротьба: боротьба за 
волю, за свободу, за справедливість. 
Кожен камінець на тернистому 
шляху боротьби єднав наші народи, 
зближуючи нас.

Роки йшли, а братерські узи ставали 
ще сильнішими. Якби мене запитали, 
чи є мої слова актуальними, то я б без 
вагань відповів, що є. Бо я не розумію, 
як інакше можна пояснити схожість 
нашої культури, мови, менталітету 
тощо. Адже кожен з нас з радістю 
прийме у своєму домі гостя, підставить 
плече ближньому або допоможе 
в біді тому, хто цього потребує. 
Також наведу приклад з економічної 
сфери. В Україні функціонує велика 
кількість польських підприємств, які 
забезпечують нас робочими місцями  
і навпаки. 

Я веду до того, що духовна 
спорідненість у минулому сприятиме 
тісним культурним, економічним, 
соціальнополітичним та іншим 
зв’язкам у майбутньому. 

Тому я повністю погоджуюся зі 
словами Миколи Зерова, що братерство 
між нашими народами подібне 
розкішному любому грону.

Роман Павлюк,
студент 2 курсу (3 гр.)

факультету МЕіМ

на заняттях з вивчення польської мови

Rozpoczyna się budowa Waimea 
Logistic Park Korczowa na 

Podkarpaciu pierwszego w Polsce cen
trum obsługi kierowców TIR wraz z po
wierzchniami magazynowoprodukcyj
nymi i biurowosocjalnymi.

Inwestycja położona jest w odległo
ści 3 km od największego przejścia gra
nicznego PolskaUkraina – Korczowa.  
W ramach pierwszej fazy realizowanego 
zostanie wybudowana hala o powierzch
ni 7 200 mkw., której otwarcie zaplano
wano na I kw. 2016 roku.

Plac budowy został przekazany ge
neralnemu wykonawcy firmie Trasko
Inwest Sp. z o.o. Finansowanie inwe
stycji zapewnia BOŚ Bank S.A. Oddział 
Szczecin. Inwestorem kompleksu logi
stycznego jest spółka EAST A4 Logistic 
Park 1 Sp. z o.o. Holding S.A. 

Projekt powstaje bezpośrednio przy 
autostradzie A4, wchodzącej w skład eu
ropejskiej drogi międzynarodowej E40, 
na granicy Unii Europejskiej i Ukrainy. 
Obiekt adresowany jest do firm z całej 
Europy, a w szczególności tych, któ
re przed dostarczeniem towarów na 
Ukrainę czy inne rynki wschodnie będą 
chciały magazynować, konfekcjono
wać, czy skorzystać z dostępnych usług 
logistycznych jeszcze na terenie Unii 
Europejskiej. 

Przez granicę w Korczowej codzien
nie przejeżdża ponad 450 ciężarówek.

W ramach projektu Waimea Logistic 
Park Korczowa powstaną trzy hale wraz 
z powierzchnią biurową, parkingami, 
możliwością produkcji i skorzystania  
z szeroko pojętych usług logistycznych. 
Wszystkie budynki będą wyposażone 
w nowoczesne rozwiązania technicz
ne zapewniające warunki do wysokiego 
składowania oraz magazynowania pro
duktów spożywczych w temperaturach 
od 6 do 25 stopni. Docelowo na terenie 
parku będą funkcjonowały agencje celne 
i spedycyjne, punkty odprawy celnej oraz 
kantor wymiany walut.

Informacja własna

P.S. 
(„Dziennik Kijowski” jest od wielu 

już lat patronem medialnym obiektów 
powstających na przejściu granicznym 
Korczowa-Krakowiec)

kolejny obiekt

3 km od granicy 
z Ukrainą!
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Jego organizatorem stał się 
Ośrodek Rozwoju Polskiej 

Edukacji za Granicą a realizo
wany był w różnych uczelniach 
Warszawy, począwszy od szkół 
podstawowych aż do liceów. 

Program szkoleń został 
przygotowany bardzo pomy
słowo i zajmująco. Oprócz co
dziennego odwiedzania szkół  
i obserwowania lekcji, zaplano

Szkolenia Nowa oferta edukacyjnaw październiku br. na zlecenie 
Ministerstwa edukacji narodowej 
RP ruszył pilotażowy projekt 
staży zawodowych dla nauczycieli 
nauczających języka polskiego 
za granicą. Staże obejmowały 
nauczycieli z Australii, Brazylii, 
nowej zelandii, Turcji, niemiec, 
włoch i Ukrainy. 

wano różnorakie imprezy kul
turalne – zwiedzanie muzeów  
i oglądanie przedstawień tea
tralnych.

Błyskotliwa satyra Wiktora 
Szenderowicza w wykonaniu 
artystów Teatru Współczesnego 
trzymała widzów w sidłach 
groteski i ironii. W szczegól
ny sposób odczuli to stażyści 
z Ukrainy, bo jak tu nie wspo
mnieć jego aforyzm „Miłość do 
Ojczyzny bywa nieszczęśliwą”.

Szczególne wrażenie wy
warł na nas Narodowy Instytut 
Audiowizualny, który zajmu
je się digitalizacją, archiwacją  
i rekonstrukcją oraz udostęp

nia polskie dziedzictwo audio
wizualne. Przystanek Historia 

Centrum Edukacyjnego In
stytutu Pamięci Narodowej 
im. Janusza Kurtyki zapoznał 
stażystów z szeroką ofertą edu
kacyjną oraz bliżej z jedną  
z form działalności edukacyjnej, 
którą Instytut kieruje do młod
szych odbiorców, a mianowicie  
z grami planszowymi. 

Poz walają one przyswajać 
wiedzę historyczną równolegle 
ze wspaniałą zabawą. W ogó
le to przyznać należy, że dzię
ki kuratorce stażu p. Monice 
Franaszek stażyści cały czas  
odczuwali opiekę i troskę. 

W końcu stażu wszyscy  

nauczyciele przeprowadzili 
dwie lekcje w szkołach, gdzie 
odbywały się szkolenia  jedną 
z języka polskiego, a drugą po
święconą krajowi pochodzenia.

Ostatni wykład w ORPEG 
przeprowadził założyciel i pre
zes DOSTeacher Training 
Solutions, niezależnego cen
trum doskonalenia nauczycieli 
języków obcych – dr Grzegorz 
Śpiewak. Jego metoda deDO
MO proponująca super zabawę 
edukacyjną rodzicom i ich dzie
ciom z wykorzystaniem języka 
angielskiego niezwykle zain
teresowała wszystkich obec
nych, albowiem doświadczenie 
nauczania języka angielskiego  
w Polsce łatwo przekształca się 
w doświadczenie nauczania ję
zyka polskiego, jako języka ob
cego w jakikolwiek innym kraju. 
A podejście do procesu uczenia 
się jest naprawdę nowatorskie. 
W tradycyjnej szkole podsta
wową orientacją jest wynik, zaś 
dr Grzegorz Śpiewak opowiadał 
jak należy przyuczyć dzieci do 
uczenia się! 

Po zakończeniu stażu na
uczyciele rozjechali się do do
mów, pełni nowych pomysłów, 
wrażeń i bezcennego doświad
czenia.

Helena CHOMENKO
(Zdjęcia autora)

I Liceum ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi. otwarta lekcja Heleny chomenko dla klas drugich - 
„nasz kraj Ukraina”

Spotkanie podsumowujące w ośrodku Rozwoju Polskiej edukacji za Granicą 
w warszawie. od lewej - pierwszy - Mariusz wychodzki, dalej wicedyrektor 
oRPeG - dr Joanna wojtowicz, potem opiekun metodyczny stażu - Barbara 
Robakiewicz

Żytomierz przywitał nas 
jesienną mgłą, ale prze

wodnik rozproszył ją, pokazu
jąc nam najciekawsze miejsca 
krajobrazowe, architekturę  
i oczywiście budynki związane 
z życiem wybitnych Polaków: 
pisarza, historyka Józefa 
Ignacego Kraszewskiego; poety 
Juliusza Słowackiego; oficera, 
działacza niepodległościowego 

Jarosława Dąbrowskiego; słyn
nego pianisty Ignacego Jana 
Paderewskiego.

Następnym punktem na
szej podróży było Muzeum 
Kosmonautyki, gdzie zetknę
liśmy się z realiami i historią  
lotów kosmicznych. Tam poczu
liśmy ogrom pracy ludzi zwią
zanych z poznawaniem kosmo
su, którymi kierował genialny 
konstruktor Siergiej Koroliow 
(urodził się w Żytomierzu).

Czas mijał bardzo szybko. 
Wyjechaliśmy do Berdyczowa 
mijając po drodze żytomierski 
Dom Polski.

W drodze uczyliśmy się 
polskich przysłów i porów
nywaliśmy z ukraińskimi. 40 
kilometrów i okazaliśmy się  
w Berdyczowie. Przepiękne 
miejsce, Kościół Niepokalanego 

Poczęcia Naj
ś w i ę t s z e j 
Matki Boskiej 
i Klasztor Kar
melitów Bo
sych sprawił 
na nas ogrom
ne wrażenie. 
Odwiedziliśmy 
także Kościół 
Św. Barbary, 
gdzie zawarli 
ślub Honoriusz 

Podróże kształcą

Z Browarów do Berdyczowawycieczka członków Polskiego 
kulturalno-oświatowego 
Stowarzyszenia „Rodzina” 
do Żytomierza i Berdyczowa 
zaczęła się wczesnym porankiem 
26 września. Już w autobusie 
zaczęliśmy wspominać polskie 
piosenki: „ Hej, Sokoły”, 
„czerwone jagody”, „Płynie wisła, 
płynie”, „Miała baba koguta” 
i inne.

Balzak z Eweliną Hańską. 
Bardzo chcieliśmy się napić 
dobrej kawy i znaleźliśmy miłą 
kawiarenkę pod nazwą „Karta 
Polaka”. Poczuliśmy w niej  
polską atmosferę.

Zaczęło się ściemniać. 
Nastała pora powrotu. 

Mieliśmy nadzieje, że od
poczniemy w autobusie, ale pre
zes „Rodziny” pani Helena wy
myśliła jeszcze konkursy. I były 
oczywiście nagrody.

„Pisz na Berdyczów”. Co 
to znaczy? O tym już wie
my. Wszyscy uznali tą podróż 
najlepszym projektem roku. 
Zostały nam wspaniałe wspo
mnienia.

Żegnając się w Browarach 
zmęczeni, ale pełni wra
żeń marzyliśmy już o nowej  
wycieczce.

Grażyna WIELIGORSKA
(lektorka języka polskiego)

klasztor karmelitów Bosych sprawił na nas ogromne wrażenie
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Uczniowie polskiej 
szkoły sobotniej 

pod kierunkiem nauczyciel
ki języka polskiego p. Heleny 
Szymańskiej przygotowali z tej 
okazji ciekawy koncert. Młodzi 
artyści pieśnią i słowem uświet
nili ten wyjątkowy dzień w roku 
szkolnym. Wiele ciepłych i mi
łych słów popłynęło w kierunku 
nauczycieli. Uczniowie docenili 
i podkreślili swoją wdzięczność 
za trud pracy nauczyciela, jego 
poświęcenie, czułość i troskę  
o dobro wychowanków. Mon
taż słownomuzyczny zawierał 
wiersze odpowiednio dobra
ne i skierowane do każdego. 
Oprawę muzyczną stanowiły 
humorystyczne, okazjonalne 
piosenki w znakomitym wyko
naniu uczniów. 

Zwracając się do zebranych 
dyrektor placówki p. Maria 
Siwko, mówiła o trudnej, ale 
jakże szlachetnej pracy nauczy
ciela. Podziękowała za dotych
czasowe zaangażowanie oraz 
życzyła wielu sił i wytrwałości 
w tym wyjątkowym zawodzie. 
Również na ręce Pani Dyrektor 
i nauczycielki szkoły wręczono 
bukieciki kwiatów. Natomiast 
uczniowie dostali od FOPnU 
słodkie upominki. 

Uroczystość, przeprowadzo
na w muzeum im. M. Łysenki 
na ul. Saksagańskiego 95, prze
biegała w miłej i radosnej atmo
sferze.

Z tej okazji życzymy wszyst
kim Nauczycielom dużo szczęś
cia i radości z wykonywanej 
pracy, sukcesów zawodowych 
i samych wzorowych uczniów. 
Niech Wam sprzyja los w tej 
niełatwej pracy!  

Helena SZYMAŃSKA 

z życia ośrodków

Dzień edukacji narodowej w naszej szkole!
Federacja organizacji Polskich na 
Ukrainie i „Dom Polski” w kijowie 
obchodzili 17 października br. 
uroczystość z okazji narodowego 
Dnia edukacji, znanego powszechnie 
jako Dzień nauczyciela.

Poradnik językowy 

Na co dzień ?
Zgodnie z  tym, co podają współczesne słowniki, muszą to być 

trzy wyrazy i na nic zda się w tym wypadku odwoływanie do wyrazu 
codziennie. Otóż, przez długi czas (jeszcze blisko pół wieku temu) 
obowiązywała pisownia... na codzień (codzień łącznie), bo tak 
postanowił Komitet Ortograficzny Polskiej Akademii Umiejętności 
w  1936 r. Dopiero na początku lat 60. ub. wieku, na polecenie 
ówczesnego Ministerstwa Oświaty, językoznawcy zmienili ortografię 
wielu wyrazów i połączeń wyrazowych, w tym na codzień.

W roku dwa tysiące piętnastym!
Częstym błędem jest mówienie o „roku dwutysięczny pierwszym” 

„dwutysięcznym trzynastym”, itp. Nie, rok dwutysięczny mieliśmy 
tylko jeden. Kolejne lata to rok „dwa tysiące pierwszy”, „dwa 
tysiące drugi”, „dwa tysiące trzeci” itp. Nie mówimy przecież, że 
coś wydarzyło się w roku „tysięcznym czternastym”, ale w roku 
„tysiąc czternastym”. 

Jak rozpocząć oficjalny e-mail?
W korespondencji tradycyjnej najbardziej rozpowszechnione 

były zwroty Szanowna Pani, Szanowny Panie i Szanowni Państwo. 
Młodzi Polacy niechętnie się nimi posługują, gdyż zwroty te 
wydają im się zbyt sztywne i oficjalne, silnie dystansujące nadawcę  
i odbiorcę, a nawet archaiczne.

Swoje maile kierowane do osób starszych lub nieznanych 
rozpoczynają od Witam lub Dzień dobry bądź Dobry wieczór. 
Problem polega na tym, że takie rozpoczęcie listu wielu odbiorców 
ocenia jako niestosowne. Popularne Witam zakłada bowiem 
nadrzędność nadawcy wobec odbiorcy. Student piszący do 
wykładowcy Witam, Witam serdecznie czy Witam Pana Profesora 
odwraca relacje zachodzące między nimi: siebie stawia w pozycji 
nadrzędnej wobec wykładowcy. Zwroty Dzień dobry czy Dobry 
wieczór są nieco lepsze, ale wywodzą się z języka mówionego, 
dlatego nie wszyscy korespondenci są dla tych form wyrozumiali.

Jeśli więc nie chciałoby się zrazić do siebie odbiorcy, najlepiej 
oficjalny list rozpocząć od standardowego Szanowna Pani, 
Szanowny Panie. Ponadto możemy wykorzystać tytuły naukowe 
i nazwy pełnionych funkcji, np. Szanowny Panie Profesorze, 
Szanowny Panie Dyrektorze, a także  zmniejszając dystans do 
rozmówcy  Panie Kierowniku, Pani Redaktor, Panie Doktorze. 
Gdy korespondencji nie kierujemy do konkretnej osoby, np.  
w listach do urzędu czy redakcji, przydatna będzie z kolei forma 
Szanowni Państwo. 

Pamiętajmy, że do osób mających wyższy status pragmatyczny 
nie wolno zwracać się, używając form pan, pani wraz z imieniem. 
Pani Aniu, Panie Rafale  tak może napisać do doktoranta 
promotor pracy, przełożony do podwładnego, osoba wyraźnie 
starsza do znanej sobie osoby młodszej. Zachowanie odwrotne 
jest niegrzeczne. W zwrocie do adresata nie umieszczamy także 
nazwiska. Nie należy więc pisać Pani Joanno Kowalska lub Panie 
Doktorze Nowak.

Na koniec słów kilka o zapisie. Jeżeli zwrot do adresata kończy 
wykrzyknik, pierwszy wyraz nowego akapitu zaczyna wielka litera.

Zamiast wykrzyknika po zwrocie do adresata możemy postawić 
przecinek. Wtedy jednak nowy akapit zaczyna mała litera.

Na pocieszenie osób, które nie mogą się przekonać do używania 
zwrotów Szanowna Pani, Szanowny Panie, dodam, że zasady 
grzeczności językowej podlegają zmianom.

Prawdopodobnie przyjdzie czas, że formę Witam na początku 
oficjalnego emaila uznamy za stosowną. Nim to nastąpi, lepiej jej 
jednak unikać.

M.G.W.

Już stało się wspaniałą co
roczną tradycją, że w ten 

wyjątkowy dzień wszyscy na
uczyciele szkół polskich, wykła
dowcy uczelni wyższych Kijowa 
i obwodu kijowskiego spotykają 
się w gmachu Ambasady RP 
w Kijowie na spotkaniu inte
gracyjnym, na którym można 
przedstawić swoje osiągnięcia  
i podzielić się doświadcze
niem. 

W tym roku gości przywi
tali i złożyli życzenia sukcesów  
w pracy zawodowej Ambasador 
RP na Ukrainie Henryk Litwin, 
radcaminister, zca Kierownika 
Placówki Rafał Wolski, kierow
nik Referatu Wydziału Nauki  

w gronie pedagogów Święto edukacji narodowej 
w Ambasadzie RP w kijowie

Dzień edukacji narodowej jest 
polskim świętem państwowym, 
świętem oświaty i szkolnictwa 
wyższego oraz okazją do 
podziękowań nauczycielom za ich 
szczególną, ale tym ważniejszą 
pracę. 

i Oświaty Amba
sady RP na 
Ukrainie radca 
Anna Kuźma oraz 
konsul Agnieszka 
Rączka.

Już trzeci rok 
z rzędu spotkanie 
integracyjne wzbo
gacane jest o bar
dzo ciekawe i po
żyteczne elementy 
m e r y t o r y c z n e ,  
w tym wykłady na 
tematy polskiego 
szkolnictwa, co 
od powiada potrze

bom wszystkim nauczycieli. 
Ponieważ ten rok został ogło
szony rokiem teatru, tegoroczny 
wykład prowadziła doktor Anna 
JamrożekSowa z Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, która zaprezen

towała jak teatr, środki teatralne 
i technika aktorska mogą wspo
magać, dopełniać i wzbogacać 
pracę polonisty. Wykład uzu
pełniała także swoimi obserwa
cjami Małgorzata Kułakowska 
 pracownik Ambasady RP  
w Kijowie, logopeda z wykształ
cenia. 

Druga część spotkania po
święcono sprawom i proble
mom codziennej pracy nauczy
ciela, gdzie razem z radcą Anną 
Kuźmą i konsulem Agnieszką 
Rączką obecni mogli znaleźć 
drogi ich rozwiązania. Wszyscy 
zebrani otrzymali prezenty 
w postaci książek, które będą 
bardzo przydatnymi w pracy 
zawodowej. I, oczywiście, ten 
odświętny dzień zakończył się 
pysznym poczęstunkiem.

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

organizatorzy spotkania: Radca Anna kuźma (c), konsul Agnieszka Rączka, 
pracownik Ambasady RP w kijowie Marcin Misiek

Dr Anna Jamrożek-Sowa z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
zaprezentowała wykład poświęcony sztuce teatralnej
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POLACY NIEŻYNA

Katalog informacyjny 
jest pierwszą publika

cją poświęconą optymalnej ka
talogizacji informacji biogra
ficznej o Polakach z Nieżyna. 
Zamieszczono w nim blisko 
trzysta biograficznych deskryp
cji o Polakach, losy, których 
od pierwszego dziesięciolecia 
XVII wieku i do chwili obecnej 
były, czy też nadal powiązane są  
z Nieżynem, z jego środowi
skiem  społecznokulturalnym. 
Zdecydowana większość da
nych opublikowana jest po raz 
pierwszy. Książka skierowana 
jest do naukowców, krajoznaw
ców, wszystkich tych, których 
interesuje historia i kultura 
tego sławnego miasta, ukra
ińskopolskie więzi, kwestie  
genealogii.

Katalog rozpoczyna się sło
wem wprowadzającym Amba
sadora RP na Ukrainie Henryka 
Litwina, który m.in. zaznaczył: 
„Nieżyn jest jednym z naj
starszych miast ukraińskiego 
Polesia, politycznym i gospo
darczym centrum największego 
pułku kozackiego, potężnym 
kulturalnooświatowym ośrod
kiem współczesności. Ważną 
rolę w jego rozwoju, odegrali 
zamieszkujący tu przedstawicie
le różnorakich grup etnicznych. 
Wśród nich szczególne miejsce 
należało do Polaków. […] Dzięki 
utworzonemu tu w 1999 r. sto
warzyszeniu Polaków stało się 
możliwym otworzyć nowe stro
nice historii, aby wyświetlić rolę 
narodu polskiego we wszyst
kich dziedzinach powojenne
go i współczesnego Nieżyna. 
[…] Uważam, że znaczącym 
osiągnięciem KulturalnoOś
wiatowego Stowarzyszenia Po
laków „Aster”  jest to, że było 
ono w stanie zintegrować tu
tejszą polską wspólnotę, uak
tywnić jej działalność, zajmując 
poprzez to właściwe jej miejsce 
w życiu kulturalnym współczes
nego Nieżyna”.

Prezentacja

Pod takim tytułem ukazał się 
w druku nowy katalog 
informacyjny, poświęcony 390. 
rocznicy przyznania miastu 
nieżynowi Praw Magdeburskich 
i XV. rocznicy powstania 
kulturalno-oświatowego 
Stowarzyszenia Polaków „Aster”.

Zaznaczyć należy, że kata
log ujrzał świat, przede wszyst
kim, dzięki tytanicznej pra
cy Stowarzyszeniu Polaków 
„Aster” na czele z niewyczerpal
ną w pomysłach i konsekwentną 
w ich realizacji prezes Feliksą 
Bielińską. Badacze, naukowcy 
rzetelnie gromadzili fakty hi
storyczne, analizowali wydarze
nia z życia polskiej wspólnoty 
Nieżyna. Aby to zrobić, korzy
stali z wielu źródeł: dokumentów 
archiwalnych miast Nieżyna, 

Czernihowa, Kijowa; monogra
fii publikacji informacyjnych 
wydanych na Ukrainie i Polsce, 
materiałów archiwalnych  
z Kra kowa, Warszawy, źródeł 
internetowych. Wydawnictwo 
w dużej mierze ukazało się 
również dzięki wsparciu 
Konsulatu RP w Kijowie oraz 
Fundacji Charytatywnej Iwana 
Kurowskiego.

I, jak wszystkie podobne 
inicjatywy podejmowane przez 
Stowarzyszenie „Aster”, ta pre
zentacja katalogu, przeprowa
dzona 21 października w gma
chu Nieżyńskiego Państwowego 
Uniwersytetu im. M. Gogola 
również odbyła się na wysokim 
poziomie i z szerokim rozma
chem .

W tym roku przedsięwzię
cie zaszczycili swoją obecnoś
cią RadcaMinister Ambasady 
RP na Ukrainie Gerard 
Pokruszyński, Konsul RP  
w Kijowie Agnieszka Rączka,  

redaktor „Dziennika Kijows
kiego” Stanisław Panteluk. 
Dostojnych gości powitali 
uczniowie nieżyńskich szkół  
w polskich strojach ludowych. 
Wielce korzystnym dla na
kreślenia nowych kierunków 
współpracy stało się spotkanie 
z przewodniczącym Nieżyńskiej 
Rady Rejonowej Olegiem 
Bizunem, który już od wielu 
lat aktywnie współpracuje ze 
Stowarzyszeniem „Aster”.

Inaugurując prezentację 

prezes Feliksa Bielińska opo
wiedziała zebranym o twórczym 
dorobku swego Stowarzyszenia, 
przykładem którego jest rów
nież prezentacja już siódmego 
z rzędu katalogu informacyjne
go z serii „Polacy Nieżyna”, ale 
pierwszego w rodzaju skatalo
gowania danych biograficznych. 
Podkreśliła również: „Jestem 
dumna ze swego narodu, przed
stawiciele którego od dawien 
dawna zajmowali poważne sta
nowiska w instytucjach miasta  
i każdy z nich dbał aby nie spla
mić swego honoru”.

W prezentacji wzięli udział 
naukowcy bezpośrednio za
angażowani w pracach nad tą 
naukową publikacją, w tym: 
Profesor Hryhoryj Samojlenko, 
Maksym Potapenko, Pawło 
Myched i inni. Obecni byli rów
nież przedstawiciele władz lo
kalnych i regionalnych, którzy 
wysoko ocenili aktywną dzia
łalność publiczną nieżyńskiej 

Polonii.  Imponująca była duża 
liczba studentów, przyszłych 
specjalistów, dla których pre
zentowane naukowe opracowa
nie może być przydatne.

W ramach prezentacji prze
widziano szereg imprez towa
rzyszących. Delegacja z Kijowa 
zawitała do Centrum Kultury 
Polskiej, będącym dumą sto
warzyszenia. (Niestety, obecnie 
zaistniała tu przykra sytuacja, 
ponieważ zawisła nad nim groź
ba wysiedlenia z dzierżawio

nego pomieszczenia). Goście 
złożyli także wieniec pod me
morialnym pomnikiem na upo
rządkowanym kilka lat temu 
Cmentarzu Katolickim, oraz 
zawitali do rzymskokatolickie
go kościoła św. Piotra i Pawła, 
który m. in. dzięki staraniom 
Stowarzyszenia „Aster” nie
dawno został odnowiony. Do 
programu wizyty tradycyjnie 
włączono zwiedzanie Muzeum 
Starodruków Biblioteki PUN 
im. M. Gogola, gdzie po salach 
muzeum delegację oprowadził 
dyrektor Ołeksandr Morozow. 

Ciekawym punktem pro
gramu stała się wizyta do nie
żyńskiego Gimnazjum nr 16, 
gdzie funkcjonuje klasa polska, 
w której dzieci uczą się języka 
polskiego jako drugiego obce

go (od 5 klasy można wybrać 
drugi język: polski, francuski 
albo niemiecki, przy czym an
gielski jest tu obowiązkowym 
od 1 klasy).  Dyrektor gimna
zjum Walentyna Gradobyk  
z wielką gościnnością prze
prowadziła wycieczkę po tere
nie gimnazjum (które w te dni 
akurat obchodzi swoje 25lecie) 
prezentując osiągnięcia naby
te w tym okresie. Dzieci klasy 
polskiej przygotowały ciekawy 
program artystyczny, przepla
tając piosenki polskie i ukraiń
skie. W imieniu Ambasady RP 
na Ukrainie RadcaMinister 
Gerard Pokruszyński sprezen

tował dla dzieci klasy polskiej 
telewizor oraz książki i słodycze. 

Tak niezwykle prędko prze
minął ten niezapomniany dzień 
w starodawnym Nieżynie, dzień 
 który stanie się już historią  
i będzie na pewno mile wspo
minany przez uczestników tego 
znamiennego wydarzenia. 

I na zakończenie pozwolę 
sobie przytoczyć słowa pro
fesora Hryhorija Samojlenki, 
który podczas prezentacji po
wiedział: „Rzeczywiście, dzisiaj 
mamy swoiste święto przyjaźni 
dla Polaków i Ukraińców i to, 
że zebraliśmy się tu dzisiaj, jest 
świadectwem poważnej pracy, 
jaką prowadzi nasze polskie sto
warzyszenie”.

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

organizatorzy i uczestnicy tuż po prezentacji katalogu informacyjnego „Polacy nieżyna”

naukowy dorobek wydawniczy Stowarzyszenia Polaków „Aster” w nieżynie

Dyrektor gimnazjum walentyna Gradobyk (L) z wielką serdecznością przeprowadziła wycieczkę po terenie gimnazjum, 
które w te dni akurat obchodzi swoje 25-lecie
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Wśród gości honorowych 
na Dni Kultury Polskiej do 
Żytomierza przybyły delega
cje z Polski: z Województwa 
Śląskiego na czele z wicemar
szałkiem S. Dąbrową, oraz 
miasta Płocka, na czele z se
kretarzem miasta Krzysztofem 
Krakowskim. Obecna była rów
nież p/o Prezydenta Żytomierza 
Lubow Cymbaluk, Konsul RP 
w Winnicy Mikołaj Cholewicz, 
Prezes ŻOZPU Wiktoria 
LaskowskaSzczur. Wśród 
zaproszonych gości przyby
li deputaci Rady Najwyższej  
A. Łabuńska, W. Areszonkow, 
oraz Kapelan Polaków 
Żytomierszczyzny Jarosław Gi
życki TChr.

Program Dni Kultury 
Polskiej obfitował w wiele 

różnorodnych wydarzeń. Już  
w czwartek odbył się pierwszy 
koncert pt. „Wołyńska Ziemia 
– Zjednoczona Europa” przy
gotowany przez dr muzykologii 
Irenę Kopoć. W auli koncerto
wej Średniej Szkoły Muzycznej 
muzycy kijowscy grali utwory 
mało znanego ukraińskiego 
kompozytora Iwana Karabytsa. 
Następnego dnia w tejże Szkole 
Muzycznej zaprezentowana 
została wystawa wycinanek na 
temat: „Ignacy Jan Paderewski: 
Ukraina – Polska – Świat”. 
Jeszcze jedno wydarzenie zwią
zane było ze Szkołą Muzyczną 
w Żytomierzu, mianowicie se
minarium naukowe przygo
towane przez dr Irenę Kopoć 
przy współpracy prof. dra hab. 
Włodzimierza Jerszowa na  
temat: „Literackoartystyczna 
prze st rzeń WołyniaŻytomier
szczyzny: historia i perspekty
wy”. W ramach seminarium 
wygłoszone zostały referaty 
naukowe dotyczące obrazu 
Żytomierszczyzny w twór
czości pamiętnikarskiej po
dróżujących po prawobrzeż
nej Ukrainie angielskich 
pisarzy. Bardzo ciekawy był 
również referat o działalno
ści wielkiej Polki z Wołynia 
Ewy Felińskiej, matki św. 
Zygmunta, arcybiskupa war
szawskiego. 

W piątkowy poranek go
ście udali się do 28 Szkoły 
Średniej na Kroszni (dzielnica 
Żytomierza), aby uczestni
czyć w uroczystości pasowa
nia na ucznia pierwszej klasy 
o polskim profilu nauczania.  
P. dyr. Janina Janczewska bar
dzo gorąco i gościnnie przywi
tała dzieci i rodziców, ucznio
wie zaś przygotowali wspania
ły koncert szkolny specjalnie 

na tą okazję. Delegaci z Płocka 
wręczyli pierwszoklasistom pa
miątkowe upominki. Akcent 
dziecięcy zabrzmiał również 
w Żytomierskiej Obwodowej 
Bibliotece Naukowej, gdzie ucz
niowie Polskiej Szkoły Sobotnio
Niedzielnej razem z teatrem 
dziecięcym „ModernPol”  

(nauczycielka Wiktoria Zuba
riewa) przygotowali przed
stawienie o św. Janie Pawle II 
z okazji otwarcia wystawy pt. 
„Jan Paweł II – Dar Polski dla 
świata”, zorganizowanej przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski 
pod Patronatem Honorowym 
Marszałka Senatu RP Bogdana 
Borusewicza. Wystawa została 
udostępniona dzięki współpra
cy ŻOZPU i KUL, którą zaini
cjowano w 2014 r. 

Głównym wydarzeniem 
VIII Dni Kultury Polskiej  
w Żytomierzu, był, jak co roku 
Międzynarodowy Festiwal Kul
tury Polskiej „Tęcza Polesia”, 
który skupił artystów z kraju 
i zza granicy na scenie byłe
go polskiego teatru, obecnie 
– Filharmonii Obwodowej. 
„Tęcza Polesia” cieszy się 
niezmiennie wielką popu
larnością wśród Polaków na 
Żytomierszczyźnie. Na widowni 
zasiadło prawie tysiąc osób.

Wszyscy entuzjastycznie 
przyjęli podpisanie umów mię
dzy Województwem Śląskim  
i Obwodem Żytomierskim,  
a potem nie żałowali braw dla 
artystów. 

Swój kunszt prezen
towały zespoły z Olewska 
(„Jaskółeczka”), Wołodarska

Wołyńskiego („Kolorowe Pta
szki”), z Winnicy („Ażur”  
i „Srebrne Głosy”), oraz ro
dzime żytomierskie zespoły: 
dziecięce „Dzwoneczki”, Teatr 
„ModernPol”; taneczny zespół 
„Koroliski” oraz polski wokalny 
zespół „Poleskie Sokoły”. Prezes 
Wiktoria LaskowskaSzczur 
złożyła „Poleskim Sokołom” 
gratulacje z okazji jubileu
szu 25lecia działalności arty
stycznej. 

Koncert ubogaciły solowe 
występy Ireny Nawojewej, która 
zaśpiewała pieśni z repertuaru 
Anny German, oraz artystów 
z Polski, Juliana Niemcewicza, 
Jolanty Kremer, Dariusza 
Niebudka, Adama Mazonia, 
śpiewających na co dzień  
w operze i teatrze muzycznym 
na Śląsku. Ich występ był zale
dwie preludium do specjalne
go koncertu „Gwiazdy polskiej 
estrady”, który miał miejsce 
w niedzielę. Międzynarodowy 

Festiwal „Tęcza Polesia” był 
prowadzony w urzekają
cych strojach ludowych przez 
Helenę Staniszewską i Wiktorię 
Wachowską. 

W niedzielę z okazji Dni 
Polskiej Kultury została od
prawiona uroczysta Msza 
święta w katedrze św. Zofii, 

podczas której Polacy zanosi
li modły o pokój na Ukrainie. 
Mszę św. celebrował i oko
licznościową homilię wygłosił 
ks. Jarosław Giżycki, Kapelan 
Polaków na Żytomierszczyźnie. 
Po Mszy św. w wykonaniu 
Zespołu Kameralnego im.  
F. Dobrzyńskiego miał miej
sce wspaniały koncert muzy

VIII DnI kULTURY PoLSkIeJ w ŻYToMIeRzU

nad Polesiem znów tęcza

 Pasowanie na ucznia polskiej klasy

ki klasycznej epoki baroku.  
W czcigodnych murach za
brzmiały utwory Vivaldiego, 
Bacha, Corelli. Mottem prze
wodnim koncertu było również 
wołanie z głębi serca skierowa
ne ku niebu: „Boże, obdarz nas 
pokojem!” Koncert był prowa
dzony przez dr Irenę Kopoć, 
która jest jednocześnie kierow
nikiem artystycznym Zespołu 
Kameralnego. 

VIII Dni Kultury Polskiej 
na Żytomierszczyźnie zostały 
uwieńczone koncertem w wyko
naniu gwiazd polskiej estrady ze 
Śląska. Publiczność – jak zawsze 
– dopisała, całkowicie wypeł
niając widownię Żytomierskiej 
Filharmonii. Ze sceny brzmiały 
arie operowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem twórczości 
Paderewskiego. Po raz pierwszy 
w Żytomierzu wykonane zosta
ły fragmenty opery „Manru”, 
skomponowanej przez wielkie

go Rodaka. Oprócz tego artyści 
zachwycili słuchaczy porywają
cymi melodiami z innych oper  
i operetek, a także polskich  
piosenek estradowych. 

Na zakończenie kon
certu Wiktoria Laskowska 
Szczur, Prezes Żytomierskiego 
Obwodowego Związku Polaków 
na Ukrainie razem z p.o. 

Prezydent Miasta Żytomierz 
Lubow Cymbaluk skierowały 
do Gości z Polski i wszyst
kich uczestników Dni Kultury 
Polskiej szczególne słowa 
wdzięczności. Po krótkim 
podsumowaniu Dni Kultury 
Polskiej zostały ogłoszone za 
zamknięte. 

Dni Kultury Polskiej na 
Żytomierszczyźnie należą nie
wątpliwie do najważniejszych 
wydarzeń w życiu kultural
nym i społecznym Polaków 
na Ukrainie. Rozmach i po
ziom artystyczny robią zawsze 
wielkie wrażenie i dowodzą, 
jak żywa jest tkanka polska na 
Ukrainie.

Wiktoria 
LASKOWSKA-SZCZuR, 

ks. Jarosław GIżYCKI TChr

Moment podpisania umowy o współpracy między województwem Śląskim 
i obwodem Żytomierskim

na festiwalowej scenie Lubow cymbaluk, wiktoria Laskowska-Szczur i uczestnicy koncertu

Ciąg dalszy ze str. 1
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Dotyczyła ona jednej  
z niezwykle bolesnych 

form represji, prowadzonych 
na Ukrainie w okresie rządów 
totalitarnych  deportacji lud
ności polskiego pochodzenia 
w głąb ZSRS, na Syberię i do 
Kazachstanu.

Przedsięwzięcie zgromadzi
ło sporą grupę osób nieobo
jętnych wobec historii ukraiń
skich Polaków, jak też bieżących 
wydarzeń politycznych. We 
wprowadzeniu do tematu, płk 
w st. sp. resortu sprawiedliwo
ści Andrij Amons przypomniał 
zebranym historię bezkarnych 
działań wielkiego systemu 
zbrodniczego, w końcu lat 30.

Do 1939 roku szczytowa 
fala stalinowskich represji, któ
ra wypadła na lata 193738 nie 
dotyczyła Ukrainy Zachodniej, 
jednak w roku 1939, kiedy  
w ciągu dwóch tygodni Armia 
Czerwona zajęła jej terytorium, 
od pierwszego dnia znaczna 
część mieszkańców poddana 
została represjom.

Sformowano specjalne gru
py NKWD, których zadaniem 

było sporządzanie list „niewia
rygodnych”, jak wówczas ko
dowano: elementu niepewnego 
politycznie, czyli najczęściej 
„bogu ducha winnych” cywi
li podlegających represjom. 
Reżym stalinowski przystąpił 
do realizacji akcji, sprawdzo
nych, co do swej skuteczności, 
w latach poprzednich.  

Wszystko rozpoczęło się 
od tego, że w niewoli znalazło 
się ponad 240 tysięcy polskich 
jeńców wojennych. Znaczna 
część z nich została po pew
nym czasie zwolniona, jednak 
korpus oficerski, liczący osta
tecznie około 40 tysięcy jeńców 
(dokładnych danych nie ma) 

pozostawał w radzieckim sy
stemie łagrów. Liczba ta wzro
sła po anektowaniu krajów 
bałtyckich, gdzie znalazło się 
wcześniej wielu polskich woj
skowych. Część polskich jeń
ców znajdującą się w obozach 
starobielskim, ostaszkowskim 
oraz kozielskim wymordowano 
wiosną 1940 roku.

Ale na tym machina represji 
nie zatrzymała się. Jej tryby roz
postarły się na ludność cywilną, 
zagarniając ofiary masowych 
deportacji.

Pierwsza fala deportacji na 
Ukrainie Zachodniej ruszyła  
10 lutego 1940 roku i objęła 
głównie ludność miejscową 
Polacy stanowili w tym kon
tyngencie 70% wszystkich 
wywożonych, którymi byli, 
przede wszystkim, tzw. „osad
nicy wojskowi”, lecz też średni 
i niżsi urzędnicy państwowi, 
służba leśna oraz pracownicy 
PKP.

W czasie drugiej deportacji 
(13 kwietnia 1940) wysiedle
niu podlegały rodziny wrogów 
ustroju. 80% całości transpor
tów stanowił tu odsetek ko
biet i dzieci. Ludność tę osa
dzono głównie w Północnym 
Kazachstanie.

Trzecia deportacja (maj
lipiec 1940) objęła głównie 
uchodźców z Polski przybyłych 
w czasie działań wojennych 

na tereny, które znalazły się  
potem pod okupacją radzie
cką.  Większość w niej stanowi
li Żydzi (do 80%), Białorusini  
i Ukraińcy.

Ludność ze środowisk inte
ligenckich i pozostałe rodziny 
osób aresztowanych w czasie 
drugiego roku okupacji, podda
na została wywózce w czwartej 
fazie deportacji (majczerwiec 
1941). 

Andrij Amons, w swoim 
wystąpieniu, opowiedział też o 
losach swojej rodziny wywiezio
nej nad Morze Białe, w okolice 
subarktycznego Archangielska.

Następnie wspomnieniami 
dotyczącymi losów deporta

cji bliskich im osób podzielili 
się: Irena Gołybard, Stanisław 
Panteluk, Ludmiła Lemieszko, 
Stanisław Ponomarenko, Woło
dymyr Pawłowski, Aleksander 
Długosz i Jarosław Sawenko.

Każda z ich relacji mogłaby 
stać się ciekawym wątkiem dla 
napisania książki, czy też scena
riusza dramatycznego filmu.

Moderator spotkania, za
stępca dyrektora ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej 
Ołeksandr Zinczenko podsu
mowując wystąpienia powie
dział:

„Dziękując wszystkim za 
możliwość zapoznania się z lo
sami waszych rodzin podkre
ślę wyraźnie, że takiej wymia
ny informacji bardzo nam na 
Ukrainie nie wystarcza.

Ostatnio uczestniczę w ba
daniach poświęconych temu, 
w jaki sposób ludzie odbierają 
informację o przeszłości i ja
kiej informacji ufają. I właśnie 
świadczenia bezpośrednich 
świadków wydarzeń są odbiera
ne jak najbardziej wiarygodne. 
Stąd też tego rodzaju informa
cja przez długi czas był zabro
nioną, zarówno na Ukrainie, jak 
i w innych republikach Związku 
Radzieckiego. 

Skutkiem tego ta więź poko
leń, ten naturalny stały łańcuch 
rodzinny został rozerwany. 
Dlatego też przedsięwzięcia tego 
rodzaju jak wasze, są rzeczą nie

zmiernie cenną, gdyż sprzyjają 
odnowieniu spajającego ogniwa 
czasów”.

***
Podczas konferencji członek 

Kolegium Redakcyjnego „DK” 
Eugeniusz Gołybard ogłosił 

apel Ukraińca z USA Iwana 
Burtyka (90 lat) Honorowego 
Prezydenta UCCA, dzięki któ
remu powstało w Kazachstanie 
muzeum wszystkich represjo
nowanych w łagrach GUŁAGU 
obwodu Karagandy, gdzie cier

nie zapomnimy! O deportacjach raz jeszcze
Trzecia zamykająca część 
konferencji zatytułowanej: 
„wspólna przeszłość. Ukraińcy 
i Polacy jako ofiary terroru 
komunistycznego” zorganizowana 
20 października br. przez 
kijowskie Polskie Stowarzyszenie 
kulturalno-oświatowego 
przebiegała w czytelni Biblioteki 
im. A. Mickiewicza w kijowie.

„Pewnej jesiennej nocy pod dom dziadka podjechał „czarny kruk” (samochód nkwD) 
i nie zważając na lament rodziny wyrwano go z łóżka i zabrano w nieznane. Dopiero po 
77 latach dowiedziałem się, że został rozstrzelany, jako „polski szpieg”, prowadzący 
antyradziecką agitację” – zwierzył się wspomnieniami Stanisław Ponomarenko

niezwykle emocjonalnym było wystąpienie nowo przyjętego do grona kPSko 
Jarosława Sawenki

Moderator konferencji ołeksandr zinczenko (c), ekspert płk Andrij Amons (L)
i autor niniejszej relacji red. Stanisław Panteluk

pieli Ukraińcy i Polacy, wysied
leni tam z rodzinnych miejsc.

А отже:
Управа Ради Оборони 

і Допомоги Українцям 
Українського Конгресового 
Комітету Америки звер
тається до світового ук
раїнства, щоб особи, або їх 
родини, які були засудженні, 
або особи які були насильно 
виселені на примусові праці, 
або карались у в’язницях, 
повинні висилати інформації 
про тих осіб. 

Потрібно: 
фотознімок даної особи, 

чи осіб, дату народження, 
місцевість, де був засуджений 
і на скільки літ, де відбував 
свій вирок та чи ще живий. Як 
хтось має інші сувеніри з того 
часу, як числа в’язня та одяг 
чи  інші речі, листи, – є дуже 
бажаним. 

Поштова адреса Музею:
Республіка Казахстан, 
Карагандинська обл.
п. Долинка 101 604, 
вул. Шкільна 39  Музей.
Директору Музею.

Informacja własna

o skomplikowanych perypetiach życiowych swojego dziadka witolda Michelsona opowiedziała Irena Golibardowa
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Szewczenko – poeta i tłumacz polskiej poezjina Parnasie

Ciąg dalszy ze str. 1

Poezja ukraińska wyrasta z trady
cji twórczości ludowej, chociaż nie jest, 
oczywiście, zamknięta na różnorod
ne nurty współczesnej sztuki słowa. Jej 
najbardziej własną cechą jest natural
na melodyjność, a nawet śpiewność, 
czego mistrzem u nas był starszy od  
ukraińskiego poety o ponad półwie
cze Julian Tuwim.  Z tym, że autor nie
śmiertelnych – by sięgnąć do między
wojennej polszczyzny – szlagierów, jak 
„Co nam zostało z tych lat” czy „Miłość 
ci wszystko wybaczy”, wyraźnie roz
dzielał te rodzaje twórczości.  Stanisław 
Szewczenko natomiast nie pisząc słów 
piosenek, na Ukrainie rozbrzmiewa 
z estrad i rozgłośni radiowych. Ale, 
przyznajmy, naprawdę niewiele trze
ba, by wiersz zatytułowany „Na płót
nach lata” stał się piosenką; granica 
między recytacją a śpiewem wydaje się  
w tym przypadku niemal nieuchwytna:

Jeszcze pełne plaże, migotliwe bary,
Ale wiatr jesienny morskie fale zmiata.
Już na płótnach lata przekwitają barwy,
Przekwitają barwy już na płótnach lata.
[...]

Jeszcze krymska jesień ciągle 
                     wiosną dyszy,
Bzy znowu zakwitły, choć w nas – 
                     żółkną liście.
Przytulimy słońce… 
              W bezszelestnej ciszy
Wypłowieją twarze zanim 
                  zima przyjdzie.

Lecz w cieniu platanów zadrżą 
                      nasze wargi,
Skrzydłami motyli 
            na nieznanych kwiatach!
Już na płótnach lata przekwitają barwy,
Przekwitają barwy już na płótnach lata.

I – co chciałbym podkreślić – owa 
śpiewność nie zawsze zanika nawet  
w poetyce vers libre, czyli wiersza wolne
go, jak w liryku „Wspominać”:

Usiąść 
blisko kominka 
który tli się 
zaledwie
niby oliwy do ognia
dolać 
smutku kropelkę
Węgielki 
w mroku się świecą
jak manicure 
ukochanej
żarem swym
podtrzymują
moją niezgasłą pamięć

Szewczenko, choćby jako tłumacz, 
porusza się wśród różnorodnych nur
tów poetyckich, o czym świadczy prze
de wszystkim obszerna antologia poezji 
polskiej XX stulecia „Dlatego że są” , 
gromadząca wiersze ponad stu autorów, 
od urodzonego w roku 1911 Czesława 
Miłosza po młodszą od naszego Noblisty 
o 77 lat (!), kilkunastoletnią wówczas 
Sylwię Wilczewską. Jeżeli dodamy, że 
w kręgu zainteresowań tłumacza zna

leźli się z jednej strony najwybitniejsi 
przedstawiciele nurtu religijnego – Karol 
Wojtyła i ks. Jan Twardowski, z dru
giej zaś poezji lingwistycznej – Miron 
Białoszewski, Stanisław Srokowski, 
Stanisław Barańczak, to nie będziemy 
mieć wątpliwości co do rozległości jego 
warsztatu translatorskiego. Trudno wy
rokować w jakim stopniu wpłynęło to na 
własną twórczość poety, na pewno jed
nak skłoniło autora do refleksji na temat 
uprawianej sztuki, co wydają się potwier
dzać liczne wiersze autotematyczne:

Wciąż coraz więcej ptaków bez głosu,
Może nie piją porannej rosy?
Czy też z jesieni pierwszym powiewem
Ktoś rzucił sieci na ptasie śpiewy?

Kiedyś chodziłem do leśnej szkoły,
Z pieśni słowika miłość poznałem.
[...]

W polskiej poezji – powtórzmy – jest to 
nuta od dawna nieobecna, można powie
dzieć, wręcz „Lenartowiczowska”. Ukraiński 
autor nie ukrywa, że źródłem jego liryki jest 
„pieśń słowika”, w ogóle przyroda, a więc – 
nawiązując do patrona nagrody – tradycja, 
którą u nas wyznacza Franciszek Karpiński. 
Szewczenko – jak z kolei pierwszy laureat 
nagrody, ks. Jan Twardowski – jest prze
konany, że w tym zapomnianym na po
zór języku wciąż można wyrażać nie tylko 
piękno świata stworzonego czy najbardziej 
osobiste uczucia, ale i ważne problemy 
współczesne, co napisał z ogromną prostotą  
w jednym z wierszy:

Nasza epoka zwichnięta,
poeci obcy się stali,
lecz krzyżowymi rymami
wciąż uświęcają jej ściany.

Kiedy to będzie – dziś nie wiem,
jednak odnajdę się w czasie,
bo oprócz słowa nic nie mam
przyszłym czasom na zasiew.

   
Zwraca uwagę agrarna metaforyka 

poetyckiego przesłania, bliska wspo
mnianemu Franciszkowi Karpińskiemu. 
U nas zbyt łatwo chyba zgodziliśmy się, 
że czas podobnych odwołań minął bez
powrotnie. Autor tych słów nie ma wąt
pliwości, co jest fundamentem uprawia
nej przez niego sztuki: 

[...]
Bezskrzydłe słowa spod piór wychodzą,
Są tylko ptaków braćmi po piórze.

Wszystko przeminie tak jak stulecia,
W których już skrzypią bramy nienowe.
Gdy nas gałązka prawdy oplecie,
Skrzydła wyrosną znów naszym słowom.

Wśród zmienności wszystkiego, co 
nas otacza, są prawdy fundamentalnie, 
niezmienne. Trzeba umieć je dostrzec. 
Jest to w istocie najważniejsze powołanie 
poezji. Anna Kamieńska, poetka i wybit
na eseistka, w książce „Na progu słowa” 
napisała:„Natura prawdy poetyckiej wy
daje się prosta. Najtrwalszymi odkryciami 
poetów są prawdy podstawowe, wartości 
pierwsze i niemal oczywiste. Poezja nie 
gardzi też oczywistością i jej się nie boi.  
A tylko, jak pragnęła Simone Weil, docie
ra do coraz głębszych pokładów prawd 
powszechnych i oczywistych, usiłuje je 
coraz pełniej rozumieć przez egzystencję, 
przez własny los.” 

Dlatego, by raz jeszcze odwołać się 
do tej autorki, poezja to „zwykła droga 
ludzkiego życia. [...] Ważna jest praw
da. Własna prawda. Ale na czym polega 
prawda w poezji? [...] przypomina po
znanie religijne. I tak jest wpisane w na
sze wiersze, jak doświadczenie życia wpi
suje się w rysy twarzy i zmarszczki rąk.”  

     
 ***
Stanisław Szewczenko urodził się 

23 maja 1947 roku we wsi Grabów koło 

Czernihowa (Wschodnia Ukraina), gdzie 
spędził dzieciństwo i wczesną młodość. 
Ojca prawie nie znał, gdyż zmarł wkrótce 
po przyjściu syna na świat. Wychowywał 
się pod opieką matkinauczycielki oraz 
dziadka Iwana Szewczenki. Po latach 
obojga utrwalił w swojej poezji; matkę 
w tym zwiewnym, „Jesieninowskim”  
liryku:  

Jeszcze przed piątą zbudź mnie, matko, 
nim stado wznieci kurz na drogach, 
gdy malwy rosą myją płatki 
i spływa z nich najczystsza woda. 

O piątej bocian wzniósł się w górę, 
skrzydłami rozbił nieba błękit; 
niby koszulka dziecka, z której 
wyrosłem nawet nie wiem kiedy.

Bardzo ważną postacią we wczesnym 
okresie był dziadek, zastępujący jedno
cześnie przyszłemu poecie także ojca.  
Ile mu zawdzięcza, ujawniają wiersze 
przywołujące czas dzieciństwa, jak ten za
tytułowany „W gwiazdozbiorze Pasiek”:  

 
Z siatką na głowie – niby zjawa z bajki, 
maleńki chłopiec, jak groszek zielony, 
pierwszy raz z ula wyciągałem ramki; 
dziadek z kadzidłem czuwał pochylony. 

I żadna pszczoła mnie nie ukarała, 
tylko krążyły, barwiąc świat złociście, 
anioł na skrzypkach grał, 
                   a ja słuchałem, 
pszczele skrzydełka szumiały jak liście. 

Do tamtych czasów powracam 
                       w pamięci, 
gdy moja ręka, staranna choć mała, 
aż cztery ramki z miodem wolno kręci 
w wirówce, z której żmijka wyciekała. 

I płynął zapach, leciutki jak płatek, 
słodki, kuszący, uderzał do głowy, 
w trawę opadał jak mgła, 
                    sycił kwiaty... 
miodowy wietrzyk, 
                wietrzyk miodowy. 

Takiej błogości więcej nie zaznałem, 
ten raj na ziemi pamiętam szczęśliwy, 
[...]

Jubileuszowy wieczór twórczy Stanisława Szewczenki w Domu Pisarzy Ukrainy

Pogadankę, poświęconą twórczości czesława Miłosza, prowadzi Stanisław Szewczenko

Ciąg dalszy na str. 12-13
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Jednoznaczne metafory i obrazy poe
tyckie: „raj na ziemi”, „żadna pszczoła 
mnie nie ukarała”, „anioł na skrzypkach 
grał, a ja słuchałem”, mówią wszystko  
o tamtych latach, sierocych przecież, ale 
ędzonych na wsi, w otoczeniu przyrody, 
wśród kochających osób, jedynych i nie
zapomnianych – „Takiej błogości więcej 
nie zaznałem...”  

Tamtym doznaniom poeta zawdzię
cza ogromną wrażliwość, umiłowanie 
ojczystej przyrody i przekonanie, że ład 
w niej panujący jest jedynym wzorem 
godnym naśladowania. W naturalny też 
sposób pozostał człowiekiem religijnym, 
otwartym na tajemnicę i chętnie sięgają
cym za – w dosłownym i metaforycznym 
sensie pojmowaną – linię horyzontu.

Swój światopogląd budował na prze
konaniu o harmonijnej równowadze 
między światem doświadczanym za po
mocą zmysłów a transcendencją, co zna
komicie wyraził w innym – powiedział
bym – pogłębionym poetyckim zapisie 
powrotu na wieś do domu dziadka:

Gdzie stała kądziel – pusto teraz,
pamięć jedynie przędzie myśli, 
jak pajęczynę, co się zbiera 
pod belką, tkana w martwej ciszy. 

W okienku śliwa się odbiła 
czy może okno w jej owocach. 
Smugi na szybie przyprószyło 
słońce, rzucając garście złota. 

W drgających pyłkach wraca przeszłe 
i widzę wszystko jak na jawie, 
gdy, mały chłopiec, tutaj wszedłem, 
ostrożnie siadłem gdzieś na ławie. 
[...]

I rozwija autor przed nami, niby  
film wyświetlany na ekranie białego płót
na, miniony czas i rzeczywistość, z której 
wprawdzie wyrósł, ale nigdy jej nie zapo
mniał; której nie zatarły ani studenckie 
lata w stolicy, ani późniejsze doświad
czenia życiowe:

[...]
Jak łza wezbrana, co na wietrze 
nie spada, ale drży niepewnie, 
świeci rozpięte na powietrzu
płótno utkane, białe, zwiewne. 

Chciałbym je z bliska dotknąć dłonią... 
Lecz sam nie jestem, chociaż pusto. 
Z ikony oczy Boga płoną, 
Na stole kurz i zimne łóżko. 

Gałązka zastukała w szybę, 
wiatr listeczkami jej potrącał: 
„Dni kiedyś były tu szczęśliwe, 
noce rozjaśniał blask miesiąca. 
[...]

Kto to? Nie widzę wszak nikogo, 
a tak bym podziękował chętnie. 
Czuję na sobie oczy Boga 
i drzwi do sieni niedomknięte. 
[...]

Naprawdę, jest tu coś z poezji wspo
mnianego na początku tego szkicu 
Stanisława Balińskiego, który ostatni  
u nas potrafił wskrzeszać zapoznaną 

przeszłość „ogrodów romantycznych”, 
starych dworków, czegoś ledwie prze
czuwanego, a przecież realnego, miejsc, 
w których człowiek może „poczuć się 
bliższym siebie”. Poeta słyszy głosy, które 
szepczą o minionym, o świecie jak z pięk
nych baśni opowiadanych w dzieciństwie 
przez dziadka. Wszystko to dzieje się  
w namacalnie odczuwanej obecności 
Boga, konkretnie – płonących z ikony 
Bożych oczu. W pustym domu pozo
stała święta ikona! Jej nikt nie ważył 
się wynieść. Dopóki ona tam jest, trwa 
dom, nawet opuszczony. I Ktoś nad nim  
czuwa...

Poeta, jak wielu przed nim i po nim, 
w pewnym momencie wyruszył w nie
znane, ale nigdy nie zapomniał – po
wtórzmy – o „płonących z ikony oczach 
Boga”. Ukształtowana wówczas wizja 
świata i idące za nią przekonania okazały 
się na tyle mocne, że nie zdołała ich na
ruszyć indoktrynacja, jakiej poddawano 
młodzież w Związku Sowieckim w szkole 
i organizacjach młodzieżowych.

Nie bez znaczenia były zapewne stu
dia matematyczne, które ukończył na 
Uniwersytecie Kijowskim. Matematyka  
z natury rzeczy nie jest podatna na wszel
kiego rodzaju ideologię. Ponadto nic 
tak jak ta dyscyplina nie kształtuje wy
obraźni; oczywiście pod warunkiem, że 
nie jest to – by powtórzyć za Platonem 
– matematyka „łokcia i wagi”, lecz ta, 
słusznie nazywana wyższą, operująca po
jęciem przestrzeni i granicy. Umysł ma
tematyczny w istocie jest zaprzeczeniem  
bodaj wszystkiego, co stworzył system 
sowiecki. 

Po otrzymaniu dyplomu przyszły 
poeta rozpoczął pracę naukową w wy
uczonej specjalności. Zrezygnował z niej 
jednak i rozpoczął współpracę z kine
matografią ukraińską pisząc scenariusze 
filmów popularnonaukowych i doku
mentalnych, by ostatecznie poświęcić się 
poezji, której nigdy nie zarzucił.

Niestety, musiały upłynąć lata zanim 
jego wiersze mogły pojawić się w druku. 
Na przeszkodzie stanęła niesłychanie 
zbiurokratyzowana machina życia kul
turalnego w byłym ZSRS. Jedyną w zasa
dzie przepustką do literatury była przy
należność do kół młodych przy związku 
pisarzy, opieka „zasłużonych” literatów, 
wreszcie moskiewski Instytut Literacki 
im. Maksyma Gorkiego.

Ale i na tym nie kończyła się dro
ga na ówczesny Parnas. Od pisarzy, 
zwłaszcza od poetów, oczekiwano sto
sownych deklaracji, utworów jedno
znacznie sławiących „postępowy” ustrój, 
jego twórców i „epokowe” wydarzenia.  
Bez takiego „wierszapociągu” trudno 
było myśleć o wydaniu zbiorku po etyc
kiego.                                                                                                                                                                                                    

Dlatego dopiero w roku 1986, już  
w zmienionych warunkach gorba
czowowskiej „pierestrojki” i „głasno
sti”, ukazał się jego debiutancki tomik 
„Środek rzeki”, kiedy autor – używając 
znanego u nas określenia – dawno prze
stał być „pięknym, dwudziestoletnim”. 
W kilka lat później poeta wydał tom 
„Wiara i zwątpienie”, świetnie przy
jęty zarówno przez czytelników, jak i 
krytykę. Panuje przekonanie, że skalę  

talentu autora ujawnia właśnie drugi 
tom. Nierzadko bowiem zawiera jedynie 
„remanenty” poetyckie, wiersze, jakie 
nie weszły do debiutanckiego zbiorku. 
W tym przypadku był to tom niebywale 
wzbogacający profil artystyczny autora. 

„Wiara i zwątpienie” to prawdziwa 
księga poezji, ukazująca twórcę nie tyl
ko w pełni dojrzałego, ale i zanurzone
go we własnym czasie. Nie tyle wszakże 
w sensie publicystycznym, lecz znacznie 
głębszym, pozwalającym odczytywać 
znaczenia dostępne jedynie poznaniu 
poetyckiemu: 

Martwi wstydu nie mają…
                          Słowo o pułku Igora

Trwają zniszczone przez słoty
Cerkwie ze strąconymi krzyżami…
Spustoszone świątynie przyrody,
A winni, jak zawsze, nieznani.

Wypominkami bory wzbierają…
Chemiczny deszcz nas nie dziwi.
Było już – martwi wstydu nie mają,
A teraz – żywi!

   
 ***
Od czasu przyjazdów do Polski 

Stanisław Szewczenko zaczął tłumaczyć 
naszą poezję, a w jego wierszach coraz 
częściej pojawiała się polska tematyka. 
Pierwszy z takich utworów poświęcił au
tor białostockiemu poecie Wiesławowi 
Kazaneckiemu, którego wprawdzie nie 
zdążył poznać, ale od początku uważał 
go za wyjątkowo bliskiego sobie autora 
najwyższej rangi. Nie jest tych wierszy 
zbyt wiele, jednak bodaj każdy zasługuje 
na skupiona lekturę i głębsze zaintereso
wanie, jak choćby „Święto poezji”:

W gogolińskim kościele 
w różnych językach
rozbrzmiewały wiersze.
Poezja – 
Bożym darem przecież. 
Na ołtarz padały 
promienie czystych słów.
Organy powtarzały
jak echo:  
Jeden jest Bóg
Jeden jest Bóg

Czytanie wierszy w kościele, popu
larne u nas zwłaszcza w latach stanu 
wojennego, w tym przypadku nabie
ra innego charakteru. W każdym razie 
pod piórem ukraińskiego poety, który 
doskonale odczytał uniwersalny sens 
tego zdarzenia, przywodzącego na myśl 
fragment „Dziejów Apostolskich” mó
wiący o „Zesłaniu Ducha Świętego” 
(Dz, 2 113). Poezja, mimo że czytana 
„w różnych językach”, w istocie – jako 
„Boży dar” – jest naszą wspólną mową. 
To szczególne miejsce sprawia zaś, że 
słowa stają się czyste, a nawet opromie
nione, i takie padają na ołtarz, miejsce, 
na którym chleb i wino stają się Ciałem 
i Krwią Zbawiciela. Wtórują im organy, 
powtarzając „jak echo”: „Jeden jest Bóg 
/ Jeden jest Bóg”. Świątynia i wypowia
dane w niej – powtórzmy – „czyste sło
wa” sprawiły, że powstała ewangeliczna 
wręcz wspólnota zebranych. Czytając  

ów wiersz mamy wrażenie, że uczestni
czymy w czymś niezwykłym, w miste
rium sięgającym sacrum.  

Utwór w sposób doskonały łączy 
problematykę religijną z polskimi mo
tywami. W czasie pobytu poety na sta
żu w Uniwersytecie Jagiellońskim po
wstał bliski omawianemu wiersz „Dzień 
Zmarłych w Krakowie”:

Idę aleją kasztanów, 
liście płoną pożegnaniem, 
i świecami, i lampkami, 
całym smutkiem przemijania. 

Jak pątniczy szlak w Kijowie
na Wawelu dzień żałobny. 
Wiatr angielskie niesie słowa 
pośród szeptów polskich modlitw. 

Idą do Bożego Domu, 
do królewskich idą progów.
Ja – do krypty Mickiewicza 
i do Słowackiego grobu. 
[...]

Poeta, zauważmy, nie mając  
w Krakowie grobów bliskich zmar
łych, idzie do krypty Mickiewicza  
i Słowackiego, by pomodlić się za ich du
sze. Sięgając zaś szerzej do jego twórczo
ści, znajdziemy w niej również teksty ba
dawcze związane zwłaszcza(chociaż nie 
tylko) z naszymi poetami wywodzącymi 
się z ziem niegdyś należących do Polski, 
a obecnie znajdujących się w granicach 
Ukrainy. 

    
***
W tej, z konieczności, skrótowej pre

zentacji dokonań Stanisława Szewczenki 
na osobne omówienie zasługują jego 
zainteresowania osobą i dziełem Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II, które zaowo
cowały przekładem niemal pełnej twór
czości Ojca Świętego na język ukraiński. 
Poeta już na początku swoich prac prze
kładowych z języka polskiego zaintereso
wał się poezją Karola Wojtyły, zwłaszcza 
poematem mistycznym „Pieśń o Bogu 
ukrytym”. 

W roku 1991 gościł w Białymstoku 
tuż przed przyjazdem papieża. Atmosfera 
oczekiwania, dekoracje, okolicznościowe 
wydawnictwa, rozmowy, wszystko to 
niebywale poruszyło jego emocje, czemu 
dał wyraz w opublikowanym w białosto
ckiej prasie szkicu „Fascynująca postać 
Jana Pawła II”. Pisał w nim:

 „W czasach imperium sowieckiego 
jeżeli pisano u nas o rzymskich papie
żach, to wyłącznie źle. Wiele takich arty
kułów ukazywało się w prasie na terenie 
byłego ZSRS. Czytając je, zastanawiałem 
się, co takiego mogli zrobić ci ludzie, że 
wywołują w naszych partyjnych kręgach 
tyle niechęci. Nie kierowali przecież pań
stwem w potocznym tego słowa znacze
niu, a zajmowali się sprawami Kościoła 
i przypominali ludziom, że powinni żyć 
według określonych zasad religijnych. 

Dopiero po wyborze Jana Pawła II 
sytuacja ta uległa zmianie. Nie było życz
liwości, ale też nie obwiniano go o różne 
złe rzeczy, jak wcześniejszych papieży. 
To, że Ojciec Święty był Słowianinem 
i sprawował władzę w całym Kościele 
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Zachodnim, działało nawet na ludzi zu
pełnie areligijnych. 

Ale dopiero od zamachu na Placu 
św. Piotra możemy mówić o prawdziwej 
odmianie stosunku do papieża. Po raz 
pierwszy pojawiły się w publikacjach wy
razy solidarności i współczucia dla czło
wieka, którego dotknęła ślepa nienawiść. 
Nikt nie odważył się na słowa dystansu 
do tej tragedii. Przeciwnie, podkreślano 
niezwykłą postawę Jana Pawła II, jego 
wielkoduszność. Niewielu potrafiłoby 
wybaczyć własnemu niemal zabójcy,  
a papież od razu to uczynił. Wtedy chyba 
można było odczuć nawet sympatię do 
mało u nas znanego Ojca Świętego. 

Przez te wszystkie lata oglądałem po
stać Jana Pawła II z perspektywy państwa 
sowieckiego. Nie wyjeżdżałem wówczas  
z Ukrainy, nie miałem dostępu do innych 
źródeł niż nasze, poddane totalitarnej 
kontroli. Ale twarz tego nieznanego mi 
człowieka wyrażała dobro, miała w so
bie coś, o co u nas tak trudno – szczerość  
i życzliwość dla wszystkich. [...]

W ostatnich dniach maja 1991 roku 
przyjechałem na zaproszenie Waldemara 
Smaszcza do Białegostoku. Wszyscy wte
dy żyli oczekiwaniem na Ojca Świętego. 
Nie można było nie zauważyć, jak wiel
kie poruszenie w Polakach wywoływało 
to wydarzenie. 

Ludzie rozmawiali o tym, cieszyli się 
i nie kryli swojej radości. Ja zaś nawet 
mimowolnie odnosiłem to do naszych 
realiów i musiałem stwierdzić, że mimo 
dokonujących się przemian, taka atmo
sfera byłaby u nas niemożliwa.

W Polsce dekorowano nie tylko ulice, 
miejsca, gdzie miał przejeżdżać papież  
i odprawiać Msze św., ale domy i miesz
kania. W oknach widziałem portrety Jana 
Pawła II, święte obrazy, chorągiewki.  
W księgarniach i kioskach było wie
le publikacji związanych z papieżem. 
Ukazała się książka o młodzieńczych 
latach Karola Wojtyły, a nawet oma
wiająca jego hobby. Pisano, że lubił grać  
w piłkę, że wakacje spędzał ze studen
tami na kajakach i bardzo lubił jazdę na  
nartach. 

Nigdy nie czytałem nic podobnego 
o zwierzchnikach cerkwi prawosławnej. 
Nikt nawet nie myślał o nich w takich 
świeckich kategoriach, jakby w ogóle nie 
mieli życia prywatnego. 

Teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego 
Jan Paweł II spotyka się z taka miłością 
wśród młodzieży, która z radością tłum
nie przybywała na spotkania z nim. Był 

jednocześnie autorytetem i kimś bardzo 
bliskim. Takie pogodzenie dwóch na  
pozór wykluczających się sytuacji czyni
ło z niego postać naprawdę fascynująca, 
niepowtarzalną.”

Poezje Jana Pawła II znalazły się we 
wspomnianej tu antologii „Dlatego że 
są”, której pierwsze wydanie ukazało się 
w roku 1996. Szewczenko na tym nie po
przestał i przystąpił do wytężonej pracy 
przekładowej, zachęcony możliwością 
wydania książki w związku z planowaną 
pielgrzymką Ojca Świętego na Ukrainę. 
Uzyskał ponadto stypendium Kasy im. 
Mianowskiego na przyjazd do Polski, 
dzięki czemu mogliśmy bezpośrednio 
współpracować przy tym przedsięwzię
ciu wymagającym różnorodnych odwo
łań teologicznych, filozoficznych i histo
rycznych.

Ostateczny wynik okazał się wręcz 
imponujący. Tom objął wybór najwcześ
niejszych utworów: wiersz „Nad twoją 
mogiłą” oraz fragment cyklu „Sonety”; 
całość „Pieśni o Bogu ukrytym”; poe
maty „Matka”, „Myśl jest przestrzenią 
dziwną”, „Kamieniołom” oraz fragmen
ty „Profili Cyrenejczyka i Kościoła”; 
fragmenty „Wigilii wielkanocnej 1966” 
oraz w całości: „Myśląc Ojczyzna”...  
i „Stanisław”.

W słowie „Od tłumacza” Stanisław 
Szewczenko pisał m.in.:

„Z poezją obecnego Ojca Świętego 
zetknąłem się w czasie moich prac trans
latorskich. Na początku lat dziewięć
dziesiątych przygotowywałem antologię 
współczesnej poezji polskiej. Obok na
zwisk tak znanych, jak Czesław Miłosz, 
laureat Literackiej Nagrody Nobla, 
Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert czy 
Wisława Szymborska – wówczas jeszcze 
nie noblistka, przyjaciele wskazali mi ks. 
Jana Twardowskiego, którego liryka zro
biła na mnie ogromne wrażenie swoją 
prostotą i metafizyczną głębią zarazem. 
Kapłan piszący wiersze – z perspektywy 
literatury ukraińskiej było to coś niezwy
kłego! Okazało się jednak, że w Polsce 
wielu księży łączy powołanie do służby 
Bogu z twórczością poetycką; wśród nich 
jest nawet... zwierzchnik Kościoła katoli
ckiego, który od wczesnej młodości pisał 
wiersze i dramaty.

Osoba Jana Pawła II od dawna przy
ciągała moją uwagę, ale przez długi czas 
niewiele o nim wiedziałem. [...] 

Starając się jak najwięcej o dowiedzieć 
o tym niezwykłym człowieku, dotarłem, 
oczywiście, do jego poezji. Zacząłem czy
tać wiersze, które okazały się i trudne, i 
odmienne od znanej mi twórczości in
nych polskich autorów. 

Nie zrezygnowałem jednak z lektu
ry, a nawet podjąłem próby przekładu. 
Poezja przecież ukazuje człowieka od 
strony niedostępnej innemu pozna
niu. Byłem przekonany, że poprzez 
wiersze dowiem się czegoś istotnego  
o autorze”.

I to właśnie przedsięwzięcie transla
torskie sprawiło, że ukraiński poeta otrzy
mał nagrodę Franciszka Karpińskiego 
jako jedyny dotąd pisarz zagraniczny.       

  Waldemar SMASZCZ

Od redakcji:

Wszystkie cytowane tu wiersze 
Stanisława Szewczenki podane są w tłu-
maczeniu Waldemara Smaszcza

Autor artykułu waldemar SMASzcz -
polski historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz W 1917 roku przerwał studia  

i wyjechał do Warszawy, gdzie 
zaciągnął się ochotniczo do wojska. Był 
kawalerzystą, walczył z  bolszewikami 
w 1920 roku. 

Po wojnie znalazł się bez środków ży
cia, bo wspomniany majątek znalazł się 
poza polskimi granicami. Natura obda
rzyła go łatwością pisania. Pracował jako 
zecer, później jako korektor, z czasem za
czął pisywać krótkie wiadomości do pro
rządowego dziennika „Rzeczpospolita”,  
o orientacji szlacheckoziemiańskiej, re
prezentującego Chrześcijańską Demo
krację. Pewnego dnia los zdarzył, że jeden 
z jego redakcyjnych kolegów nie oddał 
na czas felietonu. Dołęga napisał artykuł 
w jego zastępstwie. Podpisał się „c.hr.
zan”, czyli „chrzan”. Felieton się spo
dobał i autor zaczął pisywać regularnie 
do dziennika. W 1925 r. otrzymał stałe 
miejsce w redakcji dziennika Publikuje 
liczne felietony. Krytykował Józefa 
Piłsudskiego, a  zwłaszcza jego przewrót 
majowy. W 1927 roku został uprowadzo
ny przez osobników uzbrojonych w pałki, 
wywieziony do jednej z podwarszawskich 
wsi i brutalnie pobity. Wrzucony do dołu  
na bezludziu cudem ocalał. 

Parę lat później, zerwał z dziennikar
stwem i rozpoczął swoją działalność pisar
ską. Stał się autorem 16 powieści, w tym 
„Znachora” (1937), „Kariery Nikodema 
Dyzmy”(1932), „Ostatniej brygady”, 
„Doktora Murka” i  „Pamiętnika pani 
Hanki” (1939). Powieści te, napisane 
przystępnym i  barwnym językiem, były 
pełne sensacji i  szybkich zwrotów ak
cji, a  przy tym zawierały trafną krytykę 
współczesnego świata, zwłaszcza elit poli
tycznych. Dlatego też cieszyły się ogrom
nym powodzeniem i przynosiły pisarzowi 
duże dochody. Kilka z tych powieści do
czekało się też ekranizacji filmowych, co 
jeszcze bardziej przyczyniało się do jego 
popularności. 

Z  chwilą wybuchu II wojny świato
wej znów został żołnierzem. Otrzymał 
rangę kapralapodchorążego. Wraz 
z  wycofującym się wojskiem polskim 
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Są trzy rzeczy wieczne: wieczne pióro, wieczna miłość i wieczna ondulacja. 
Najtrwalsze z tego wszystkiego jest wieczne pióro.

T.D.M.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Jednym z najpopularniejszych pisarzy 
okresu międzywojennego był Tadeusz 
DołĘGA-MoSTowIcz. Urodził się on w 1898 
roku w majątku ziemskim okuniewo (dziś: 
Białoruś). Był synem zamożnego prawnika 
Stefana i Stanisławy z Popowiczów. 
Dzieciństwo spędził w rodzinnym dworku. 
nauki pobierał w wilnie, a następnie 
studiował na wydziale Prawa Uniwersytetu 
w kijowie, gdzie był też członkiem Polskiej 
organizacji wojskowej.

znalazł się w  pogranicznych Kutach nad 
Czeremoszem. Gdy rząd polski wraz pre
zydentem Ignacym Mościckim przekro
czył most, udając się przez Rumunię do 
Francji, to on pozostał po polskiej stronie, 
angażując się w prace porządkowe. 

Przez pierwsze dni panował tutaj 
względny spokój. Zamęt wywołały do
piero czołgi radzieckie, które 20 wrześ
nia wjechały do miasta, blokując dal
szą przeprawę przez Czeremosz. Oto 
relacja naocznego świadka, Mirosława  
J. Wiechowskiego:

„Do miejscowości Kuty, położonej 
przy granicy polskorumuńskiej, wkro
czyli Sowieci: najpierw czołgi, później pie
chota. Przywitali ich kwiatami żydowscy 
i ukraińscy »milicjanci«, czyli lokalne szu
mowiny, które uzyskały broń z grabieży na 
uchodzących do Rumunii Polakach. Żydzi 
mieli na rękawach opaski ma się rozumieć 
czerwone, a  Ukraińcy niebieskożółte. 
Niektórzy »milicjanci« powłazili na czoł
gi i ściskali się z czołgistami. Natychmiast 
też oznajmili Sowietom, że przed chwilą, 
w kierunku granicy z Rumunią, odjechał 
polski ciężarowy samochód wojskowy. 
Jeden z  czołgów ruszył w  pościg  a  nie 
mogąc dogonić samochodu ostrzelał go 
z broni maszynowej. 

Zabity został kwatermistrz polskiej 
jednostki wojskowej, stacjonującej już 
w  Rumunii, której wiózł on zakupione 
w Kutach produkty żywnościowe. Owym 
kwatermistrzem był Tadeusz Dołęga
Mostowicz, chluba polskiej literatury”. 

Nie było to więc samobójstwo, jak 
próbowały to twierdzić po wojnie osoby 
niechętne pisarzowi. Jego ciało zosta
ło pochowane w  grobowcu ormiańskiej 
rodziny Ohanowiczów na miejscowym 
cmentarzu, a  w 1978 roku ekshumo
wano je, by pochować na Powązkach 
w Warszawie. 

Po wojnie nastąpiły kolejne ekraniza
cje jego powieści. Powstały wówczas takie 
znane dzieła filmowe jak serial „Kariera 
Nikodema Dyzmy”, w  którym rolę ty
tułową znakomicie zagrał, wręcz na na
grodę Oskara, Roman Wilhelmi, a  także 
film „Znachor” z  doskonałymi kreacja
mi Anny Dymnej i Jerzego Bińczyckiego 
oraz serial „Doktor Murek” z  Jerzym 
Zelnikiem w roli tytułowej.

T.I.Z.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz (przydomek 
„Dołęga”, wzięty z rodowego herbu matki, 
przybrał w latach dwudziestych)

Aktorzy Grażyna Barszczewska 
i Roman wilhelmi w scenie z filmu „kariera 
nikodema Dyzmy”
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Dzisiejsza Puszcza Biało
wieska, to kompleks leśny o ob
szarze 150 tys. ha położony po 
obydwu stronach granicy Polski 
i Białorusi. Część zachodnia, 
znajdująca się w Polsce, zajmu
je 62,5 tys. ha; część wschod
nia, znajdująca się na Białorusi, 
zajmuje 87,5 tys. ha i tworzy 
Park Narodowy „Белавеская 
пушча”.

Będąc w Puszczy doznamy 
prawdziwej podróży w czasie. 
Tylko tutaj możemy zobaczyć 
jak wyglądała przyroda środ
kowej Europy wieki temu.  
W Puszczy Białowieskiej żyją 
żubry, a poza nimi 50 gatunków 
ssaków, około 200. gatunków 
ptaków i 1000 gatunków owa
dów.  Prawie 40% powierzchni 
leśnej pokrywają drzewostany 
w wieku ponad 80 lat. Średni 
wiek drzewostanów wynosi 
73 lata w części zagospoda

rowanej i 130 lat w Obszarze 
Ochrony Ścisłej Białowieskiego 
Parku Narodowego. Najstarsze 
z dębów, rosnących w Puszczy 
Białowieskiej pamiętają króla 
Władysława Jagiełłę. Już dzisiaj 
białowieskie dęby są rekordzi
stami w wysokości i szeroko
ści pni, a podejmowane przez 
Polskę działania, zaowocują 
dalszym wzrostem tych maje
statycznych drzew. Niektóre 

dęby mają swoich patronów. 
Rośnie w puszczy dąb miłośni
ków Puszczy Białowieskiej oraz 
dąb obrońców Doliny Rospudy.

Białowieski Park Narodowy 
to obszar cennej przyrody chro
niony z największym zaangażo
waniem, jako jeden z siedmiu 
na świecie i trzech w Europie 
obiektów dziedzictwa świato
wego, leżący po obu stronach 
granicy państwowej.

Szczęśliwy bieg historii, 
ochrona Puszczy jako terenu po
lowań królewskich, a w XIX w. 
Carskich, sprawił, że podlegała 
ona specjalnej ochronie  m.in. 
nie objęła jej kolonizacja, to zna
czy karczowanie lasu i zamiana 
ich na tereny osadnicze i rolne.

Centralny fragment Puszczy 
jest najlepiej zachowanym natu
ralnym lasem liściastym i mie
szanym na Niżu Europejskim. 

Największą powierzchnię zaj
mują lasy grądowe z dębem  
i grabem. Na terenach okre
sowo zalewanych rosną olsy  
i łęgi, natomiast w suche miejsca 
są siedliskiem boru sosnowe
go, świerkowego i mieszanego.  
Z tego szczególnie cenne są  
w pełni wykształcone grądy.

Charakterystyczną cechą 
Puszczy Białowieskiej jest duża 
ilość tak zwanego „martwego 
drewna”, stanowiącego w ob
szarze ochrony ścisłej martwą 
biomasę (25% masy wszystkich 
drzew). Martwe drewno staje 
się przytulnym domem dla nie
zliczonej ilości gatunków grzy
bów, pleśni, bakterii i owadów. 
Wiele z nich to gatunki zagro
żone wyginięciem. Ciągłość wa
runków ekologicznych sprawia, 
że można tu spotkać prawie 200 
gatunków grzybów nadrzew
nych, nie występujących na  
terenie Polski nigdzie indziej.

W krajobrazie Puszczy zde
cydowanie przeważają lasy, zaj
mując około 96% jej powierzch
ni. Resztę stanowią pola, łąki, 
drogi, nieużytki, wody płynące 
i stojące. W ostatnim dziesię
cioleciu powierzchnia terenów 
nieleśnych bardzo szybko się 
kurczy, gdyż las w sposób na
turalny powraca na opuszczone 
pola i łąki.

Symbolem Puszczy Bia
łowieskiej jest  żubr. To właś
nie w tym parku ocalono od 
wyginięcia ten gatunek. W 
XVIII wieku żubry zostały 
niemal co do ostatniej sztuki 
wystrzelane podczas polowań 
ówczesnych władców i przez 
kłusowników. Zagłada przy
szła tuż po I Wojnie Światowej.  
W 1919 zabity został ostatni żubr  
w Puszczy. Do Białowieży ściąg
nięto osobniki z ogrodów zoo
logicznych i początkowo hodo
wano je jak krowy na osobnym 
dziedzińcu. Dopiero wiele lat 
po wojnie, w roku 1952 pierw
sze okazy zostały wypuszczone 
na wolność. Obecnie na terenie 

Prastara, nieporównywalna, 
wspaniała Skarb ludzkości - 

ostoja przyrody!

Unikalny mieszkaniec kniei – grzyb czarka szkarłatna

Polski żyje około 500 żubrów  
a na Białorusi około 300  
zwierząt. Na całym świecie jest 
tylko 3000 egzemplarzy, a każdy 
z nich miał przodków pocho
dzących z Białowieży.

Spośród roślin Puszczy 
Białowieskiej najliczniejszą 

grupą są rośliny naczyniowe  
jest ich nieco ponad tysiąc ga
tunków. W tym są to paprocie, 
widłaki, skrzypy i ponad 200 
gatunków  mchy. Wiele gatun
ków mszaków i porostów, które  
w przeszłości były najprawdo
podobniej szeroko rozprzestrze
nione można dziś spotkać tylko 
tam, gdzie las zachował swoją 
pierwotność, a układ warunków 
przyrodniczych i gospodarka 
ludzka (a raczej jej brak) umoż
liwiły ich przetrwanie.

Obszar Parku interesują
cy jest również pod względem 
historycznym i kulturowym. 
Jednym z obiektów Parku jest 
Park Pałacowy o powierzchni 
ok. 50 ha. Został on założony 

obelisk z 1752 roku

na przełomie XIX i XX wie
ku w otoczeniu wznoszonego  
w latach 1889 – 1894 pałacu  
carskiego.

Park w stylu angielskim, na
zywanym też krajobrazowym, 
zaprojektował znany polski pro
jektant – Walery Kronenberg. 
Na jego terenie mieści się 
m.in. najstarszy budynek  
w Białowieży   – drewniany 
dworek z 1845 r. oraz najstarszy 
zabytek w Białowieży – obelisk  
z piaskowca, upamiętniają
cy polowanie Augusta III Sasa  
w 1752 r. 

Oprac. A.KOSOWSKI

PS 
CIeKaWoStKa

Z polskim, białowieskim 
żubrem nieodłącznie związa-
na jest „Żubrówka”, znana 
również jako „Bison Vodka”, 
„Зубровка”, „Wisentvodka”, 
„Zubrivka” lub „Grasovka”. 
Jest to spirytus z żyta wymie-
szany z wywarem z turówki 
wonnej, która preferuje te same 
siedliska co żubry. 

Każda oryginalna butel-
ka „Żubrówki” zawiera jed-
no źdźbło tej rośliny, a jest to 
na pewno trawka pochodzą-
ca ze śródleśnych łąk Puszczy 
Białowieskiej.

Białowieski jeleń

Puszcza Białowieska, wpisana na 
listę UneSco w 1979 r. (część 
białoruska w 1992 r.) jako obiekt 
transgraniczny polsko-białoruski, 
to las prastary, jej serce liczy 
ponad 500 lat. Jest to więc 
najstarszy z istniejących w Polsce 
23 parków narodowych. 

Żubry białowieskie. krowa ze ssącym mleko cielakiem 
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Rozmowa z dyrektorem  Liceum 
ewą PeTRYkIewIcz

Zakończenie z nr  506

- Jaka jest specyfika Waszego 
Liceum?

 Realizujemy w naszej 
szkole podstawę programową 
z wymaganych przedmiotów. 
Nasi uczniowie przyjeżdżają tu, 
mając słabą znajomość języka 
polskiego. Przede wszystkim 
musimy im zapewnić bardzo 
dużą liczbę rozmaicie realizo
wanych godzin języka polskie
go. Szczególnie trudny jest ję
zyk polski dla uczniów z Gruzji. 
Polska gramatyka, składnia  
i słownictwo sprawiają im dużą 
trudność. W nauczaniu języka 
polskiego pomagają też zajęcia 
dodatkowe, takie jak np. koło 
teatralne czy koło dziennikar
skie.  Nasza młodzież jest bardzo 
uzdolniona artystycznie, nawet 
ci, którzy wybierają sobie kie
runki ścisłe. 

Kładziemy też nacisk na 
program wyrównawczy z róż
nych przedmiotów, zwłaszcza  
z historii Polski, której nie znają. 
A do matury musimy ich przy
gotować z historii całościowo, 
poczynając od początków pań
stwa polskiego. 

Zależy nam, aby budzić  
w nich patriotyzm. Polskę znają 
tylko ze wspomnień dziadków 
lub pradziadków. Staramy się 
więc, aby nasi uczniowie „na
uczyli się” Polski, poznali ją  
i pokochali. Taka jest nasza 
misja: wspomagać i kształcić 
Polaków ze Wschodu.

- Jak można trafić do wasze-
go Liceum?

  Do naszej szkoły można się 
dostać, wysyłając zgłoszenie do 
sekretariatu szkoły droga mailo
wą. Można wejść na internetową 
stronę szkoły (http://liceumpo
lonijne.edu.pl/) gdzie jest m.in. 
zakładka o rekrutacji dla cudzo
ziemców. I tam są wymienione 
dokumenty, jakie trzeba wypeł
nić. Ważna jest też rekomen
dacja od miejscowego księdza 
proboszcza, prezesa organizacji 
polonijnej czy dyrektora szkoły, 
ewentualnie z konsulatu. Istotne 
jest, czy kandydat, kandydat
ka ma Kartę Polaka. Zdarza się 
również, że podejmuje u nas 
naukę młodsze rodzeństwo na
szych absolwentów lub młodzież 
z tej samej miejscowości.

- Jakie przygotowanie  
i kompetencje wychowawcze po-
siada Wasza kadra nauczyciel-
ska?

 Nasza kadra to dobrzy, 
profesjonalnie przygotowa
ni nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, skutecznie uczą
cy. Posiadają też zdecydowane 

poglądy, jeśli chodzi o kształ
cenie i wychowywanie patrio
tyczne młodzieży  w oparciu 
o wartości chrześcijańskie i ka
tolickie. W internacie również 
pracują oddani wychowawcy. 
Zwłaszcza oni muszą być dys
pozycyjni, bo w internacie dy
żur trwa non stop – i w święta  
i w niedzielę. 

- Jakie kierunki studiów wy-
bierają Wasi absolwenci i jak 
sobie na nich radzą?

 Nasi absolwenci wybierają 
sobie przede wszystkim studia na 
SGGW, SGH, na Politechnice, 
na Uniwersytecie Warszawskim 
lub w innych miastach np. 
w Krakowie, Poznaniu czy 
Wrocławiu. Są to studia m.in. 
inżynieryjne, informatyczne, 
ekonomiczne, a także biologia, 
biotechnologia, prawo, stosun
ki międzynarodowe, medycyna, 
kulturoznawstwo, psychologia 
itd. Wszyscy chcą tu potem zo
stać i nie wracać już na Wschód. 
Szybko też, po skończeniu szkół, 
podejmują pracę. 

Nasza szkoła stwarza tym 
młodym ludziom dogodne wa
runki, by się szybko zintegrowali 
z polskim społeczeństwem i czu
li się, jak u siebie.

 - Kto Wam pomaga, kto 
Was finansuje?

 Przez całą dekadę naszej 
działalności nie doczekaliśmy się 
żadnego systemowego wspar
cia. Szkoła i internat otrzymują 
wprawdzie subwencję MEN, ale 
jest ona niewystarczająca. Może 
być wydatkowana na określone 
przepisami potrzeby. I tak np. 
nie może być wydana na wyży
wienie, bo w innych internatach 
w Polsce za posiłki płacą rodzice. 
Takich jednak pieniędzy rodzice 
naszych dzieci ze Wschodu nie 
mają i nie zapłacą, bo większo
ści z nich na to nie stać. Kraków 
przykładowo jest w stanie doto
wać z budżetu miejskiego spro
wadzanie ze Wschodu i utrzy
manie w internatach uczniów 
szkół zawodowych, a Warszawa 
nie była tym nigdy zaintereso
wana.  Był czas, kiedy Senat RP 
wspierał szkołę i pokrywał pra
wie w 100% wyżywienie ucz
niów. Tak było do 2011 roku. 
Od kiedy zadania finansowania 
Polonii przejęło MSZ dostajemy 
tylko 1/4 tej kwoty.

 - Kto jeszcze pomaga Wam 
finansowo?

 W 2012 roku powołali
śmy przy szkole Fundację „Dla 
Polonii”, w bardzo trudnym dla 
szkoły okresie, kiedy Senat nie 
mógł już wspierać takiej dzia
łalności, a MSZ dopiero ustalał 
kryteria i sposoby podziału środ
ków. Przez cały rok utrzymywa
liśmy szkołę tylko z subwencji 

MEN (absolutnie niewystarcza
jącej) i z wpłat darczyńców na 
konto Fundacji w ramach Akcji 
„Witajcie w Domu”. Tę akcję za
inicjowała Fundacja, gdyż po to 
została powołana, aby wspierać 
szkołę i utrzymanie oraz kształ
cenie uczniów ze Wschodu. Ten 
cel ma zapisany w statucie. 

Utrzymać naszych uczniów 
możemy w wielkim stopniu 
dzięki pomocy dobroczyńców, 
szczególnie tych, którzy objęli 
mecenat nad wybranymi ucz
niami. Założeniem idei mece
natu są systematyczne wpłaty 
dowolnej konkretnej kwoty na 
kształcenie i utrzymanie wy
branego ucznia. Nasi darczyńcy 
biorą pod opiekę konkretnego 
ucznia np. dlatego, że ich ro
dzina pochodzi z Drohobycza 
na Ukrainie – a nasz uczeń też 
stamtąd pochodzi. Albo dlatego, 
że pracują w branży medycznej, 
a nasz uczeń chce studiować 
medycynę. Takie są mniej zwy
kle kryteria wyboru podopiecz
nego. Mecenas decyduje się na 
jakąś konkretną sumę i zobo
wiązuje się do jej systematycz
nej wpłaty przez pewien okres. 
Bez tej pomocy szkole byłoby 
trudno funkcjonować i trwać 
– chyba, że w przyszłości znaj
dzie się jakieś nowe rozwiązanie  
systemowe. 

Obecnie Fundacja „Dla 
Polonii” startuje w konkursach 
grantowych MSZ. W tym roku 
otrzymała grant w wysokości 
100 tys. zł, co starczyło na pół
tora miesiąca wyżywienia ponad 
100 uczniów.  Pozostałe środki 
musimy pozyskać z innych źró
deł, przede wszystkim w ramach 
mecenatu i od dobroczyńców 
– ludzi wielkiego serca i dobrej 
woli. W nowym roku szkolnym 
będzie ok. 110 uczniów polskie
go pochodzenia z ośmiu kra
jów: Armenii, Białorusi, Gruzji, 
Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, 
Ukrainy i Uzbekistanu. 

Więc przed nami kolejny 
rok wyzwań i walki o zapew
nienie uczniom szansy na na
ukę w naszej szkole i w Polsce. 
Rozwiązaniem problemów  
z utrzymaniem uczniów była
by własna siedziba dla szkoły 
z własną stołówką i kuchnią. 
Fundacja podjęła intensywne 
działania w tym kierunku.

Polacy ze Wschodu mo
gą być najlepsi na kryzys. 
Szczególnie w obecnej sytuacji, 
kiedy tyle osób wyjechało za 
granice w celach zarobkowych  
i do Polski już nie wróci, bo ich 
dzieci zaczynają chodzić tam do 
szkoły. Koniecznym więc wy
daje się zaproszenie do Polski 
ludzi z krajów byłego ZSRR, któ
rzy przyznają się do polskości  

i chcieliby tu wrócić. To jest 
wielka szansa dla Polski.

- Jakie koszty utrzymania 
uczniów ponosi Wasze Liceum?

 Największy z nich to wyna
jem pomieszczeń, bo nie mamy 
własnej siedziby. To są napraw
dę duże kwoty. I druga pozycja 
to wyżywienie  przy dziennej 
stawce na jednego ucznia 20 
zł.  Jedzenie dostarcza nam fir
ma cateringowa, gdyż nie mamy 
możliwości prowadzenia włas
nej kuchni. Na jednego ucznia 
potrzebujemy miesięcznie około  
1 tysiąca zł: 600 zł na jedzenie  
i 400 zł to koszty utrzymania  
w internacie, zajęcia wyrównawcze.

 - Czego więc, poza zdro-
wiem i kasą, można Państwu 
życzyć…?

 … rozwiązania problemu 
z własną siedzibą dla szkoły. Po 
wielu nieudanych poszukiwa
niach odpowiedniego obiek
tu, doszliśmy do wniosku, że 
łatwiej nam będzie starać się  
o działkę i wybudować szko
łę z internatem. Utwierdziły 
mnie w tym przekonaniu sło
wa św. Maksymiliana Kolbego 
wypowiedziane do współbraci: 
„Ponieważ niczego nie mamy, 
dlatego zaczynamy budować”.

 - Co jeszcze?
 Pamiętamy też ciągle  

o życzeniu Ojca Świętego Jana 
Pawła II, aby dbać o Polaków 
na Wschodzie. On sam bar
dzo o nich pamiętał. W swoich 
licznych wystąpieniach mocno 
akcentował dziedzictwo kul
turowe, które nas z nimi łączy. 
Ze względu też na nie, chce
my wyrazić naszą solidarność 
z rodakami i ich potomkami, 
którzy zostali tam wywiezieni. 
Oni chyba w najlepszych snach 
nie mogli sobie wyobrazić, że 
ich wnuki przyjadą do Polski 
i że będą się tu uczyć, a potem  
studiować i mieszkać. 

To przede wszystkim  
z nimi, z naszymi rodakami zza 
wschodniej granicy, powinni
śmy być najpierw solidarni. Dziś 
najbardziej naszej pomocy po
trzebują rodacy z Ukrainy oraz 
Polacy z Kazachstanu, którzy nie 
mają wielkich szans na szybki 
powrót do ojczyzny. I tu właś
nie potrzebne jest wsparciem 
systemowe. To jest wyraz naszej 
solidarności, do której jesteśmy 
w pierwszej kolejności wezwani. 
Dopiero potem możemy zająć 
się innymi uchodźcami. Jeżeli ze 
swoimi rodakami nie będziemy 
solidarni, to będzie bardzo źle  
o nas świadczyć.

Rozmawiał 
Leszek WĄTRÓBSKI

O LICEUM POLONIJNYM 
św. Stanisława kostki w warszawie 

Konto Fundacji:
FUNDACJA „DLA POLONII”, 
ul. Wałuszewska 48, 03-005 Warszawa
Bank PEKAO S. A. ul. Jasna 1, 
Warszawa
IBAN PL 86 1240 6175 1111 0010 
4598 7860 (konto złotуwkowe)
SWIFT: PKOPPLPW
Konto dolarowe: Nr 89 1240 6175 
1787 0010 5894 0269
IBAN PL
SWIFT: PKOPPLPW

Naukowy informator 
„Groby sportowców 

na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie” jest pierwszą próbą 
usystematyzowania informacji 
na temat sportowców pochowa
nych na tej słynnej nekropolii 
Lwowa.

Publikacja powstała przy 
współpracy Lwowskiego Pań
stwowego Uniwersytetu Kultury 
Fizycznej i pracowników cmen
tarza. Zawiera ona opis grobów 
154 sportowców (75 ukraiń
skich i 79 polskich). 

Informację dotycząca spor
towców polskich podano w ję
zyku polskim.

Dla ułatwienia korzystania 
z opisu autorzy załączyli doń 
schematyczną mapę i indeks 
nazwisk pochowanych oraz 230 
ilustracji.

Książkę nabyć we Lwowie. 
Dla uzyskania informacji pro
simy dzwonić pod numer we 
Lwowie – 0679409325 (w języku 
ukraińskim). 

Spójrzmy wstecz 

ku czci 
sportowców

КУПОН
БЕЗКОШТОВНОГО 

ОГОЛОШЕННЯ
(не більше 20 слів)

Мова оголошення:
(підкреслити) польська, 
українська, російська.
Приклейте купон на Ваше 
оголошення та надішліть за 
адресою:
01033, Україна, Київ, 
вул. Саксаганського, 40/85А

„Dziennik Kijowski”



“Dziennik Kijowski”
można zaprenumerować 

na poczcie!!!
індекс передплати 

3 0 6 7 8 . 
УКРПОШТА.

oraz przez Internet: 
www.presa.ua

w rozdziale 
„передплата он-лайн”
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Idzie mały Jaś z mamą 
i zobaczył łysego:  
- Mamo, mamo, ten pan 
jest łysy!  
- Cicho, bo usłyszy!  
- To ten pan nie wie, że jest 
łysy?

* * *
Jakie były ostatnie słowa 
Majakowskiego, zanim 
popełnił samobójstwo? 
- ...? 
- Towarzysze, nie 
strzelajcie!

* * *
Po operacji lekarz do 
pacjenta:  
- Niech się pan nie martwi, 
za dwa tygodnie tak czy 
inaczej nie będzie pana już 
w szpitalu.

* * *
W parku na ławeczce 
rozmawia ze sobą dwóch 
starszych panów:  
- Jakie hobby miał pan 
w młodości?  
- Kobiety oraz polowanie.  
- A na co pan polował?  
- Na kobiety!

* * *
Dzierżyński telefonuje do 
Lenina. 
- Włodzimierzu Iliczu, 
kiedy rozstrzeliwać, po 
obiedzie czy przed? 
- Koniecznie przed 
obiadem! A obiady 
oddajcie dzieciom. Dzieci 
robotników głodują!

* * *
- Baco, macie takiego 
małego pieska i wieszacie 
na furtce napis „UWAGA 
PIES!!”? 
- A bo mi go już 3 razy 
zdeptali...

* * *
Spadający jak kamień 
spadochroniarz krzyczy 
do mijanego w powietrzu 
kolegi:  
- Mój się nie otworzył! 
Szczęście, że to tylko 
ćwiczenia!

* * *
Zebranie partyjne. Wstaje 
aktywista.
-Nazywam się Walczak.
- Walczyłem, walczę i będę 
walczyć!
Nagle zrywa się drugi:
-Nazywam się Pieprz…
- Siadajcie, towarzyszu, 
siadajcie.

W latach 40.  XX wieku zlokalizowany był tutaj  tajny, hitle
rowski poligon doświadczalny, w którym testowano wyrzutnie 
i pociski rakietowe („Córka Renu” i „Posłaniec Renu” – V4). 
Podobno tuż przed wycofaniem się niemieckich naukowców 
gotowa do startu była rakieta o podobnych rozmiarach i para
metrach do tajemniczej V2.

Z dawnej bazy pozostało niewiele, bo wycofujące się 
wojska niemieckie, w obawie przed Armią Czerwoną, 
wysadziły wszystkie konstrukcje oraz wywiozły gruz.  
W latach 60. tu właśnie przeprowadzane były udane  ekspery
menty z rakietami meteorologicznymi „METEOR” oraz tu też 
skonstruowano mobilną wyrzutnię, mogącą posłużyć do wynie
sienia na orbitę pierwszego polskiego satelity.

Po podjęciu decyzji o zakończeniu produkcji rakiet meteoro
logicznych, stację w Łebie zdemontowano, a prawie całą wyrzut
nię sprzedano na złom.

Dzisiaj na terenie Muzeum możemy zobaczyć uproszczoną replikę rakiety V2, 
której rozmiary w zestawieniu z halą montażową w tle robią wrażenie 
na każdym odwiedzającym

W a r T O  Z W i E D Z i Ć

Muzeum Wyrzutnia rakiet (rąbka koło Łeby)

 Półmiski metalowe nie przykrywaj aluminiową folią, 
ponieważ uaktywniają się wtedy pewne związki chemiczne, 
pod wpływem których potrawy nabierają metalicznego smaku.
 Rozkładaj co parę miesięcy świeże liście laurowe w szafach 
– mole je ominą. Karaluchów pozbędziesz się rozkładając 
skórki świeżego ogórka.
 Pod wpływem ciepła kryształowe naczynia tracą połysk, 
dlatego myj je wyłącznie w zimnej wodzie.

P O r a D Y  S P O D  L a D Y

Przez 17 lat najwyższą 
budowlą postawioną przez 
człowieka był polski maszt 
radiowy zbudowany w po
bliżu miejscowości Gąbin. 
Maszt miał 646 metrów wy
so ko ści. Nie ste ty, w roku 
1991 zawalił się. Wy so kość 
jego pobił dopiero bu do wa
ny w latach 20042009 Burdż 
Halifa, mający 824 m wy so
ko ści.

naj.. naj… naj…

 Gdy chcemy zawołać kogoś po imieniu, możemy użyć 
nie tylko form wołacza (Katarzyno!, Magdaleno!, Dominiko!, 
Karino!, Pawle!), ale też mianownika (Katarzyna!, 
Magdalena!, Dominika!, Karina!, Paweł!)? W niektórych 
regionach te drugie formy brzmią dużo bardziej naturalnie.
 W 3. osobie l.mn. czasownik śmieć (ten od śmiałości) 

ma dwie oboczne formy: śmieją i śmią? Np. Dziewczęta nie 
śmieją (lub nie śmią) się tego domagać.
 Możemy pojechać do Suwałk; nie do Suwałków i nie 

do Suwałek?

Polski maszt radiowy

Logika zaprowadzi cię od punktu A do punktu B.
Wyobraźnia może zaprowadzić cię wszędzie.

Albert EINSTEIN
Porażka jest po prostu szansą, żeby spróbować jeszcze raz, 
tym razem bardziej inteligentnie.

Henry FORD
Krytykuj przyjaciela w cztery oczy, a chwal przy świadkach.

Leonardo da VINCI
Ludzie nie dlatego przestają się bawić, gdyż się starzeją, lecz 
starzeją się, bo przestają się bawić.

Mark TWAIN

C z y  w i e s z ,  ż e …

M Y S L i  L U D Z i  W i E L k i C H

Z  z e s z y t ó w  s z k o l n y c h

 Krowa to zwierzę roślinobójcze.
 Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji.
 Juliusz Słowacki napisał dużo wieszczy.

Najpopularniejszym pieniądzem w średniowiecznej 
Polsce był „grosz”.

Grosz praski był bity w wiel kich ilo ściach w cze skiej 
Kutnej Horze dzięki za sob nym ko pal niom srebra. W XIV  
w. opa no wał rynek pie nięż ny Śląska, Polski i Ma zow sza. 

W XV w. zdo mi no wał również Litwę, Bia ło ruś  i Ukra inę.

O  g r O S Z U


