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Bądźmy życzliwi i nie zapominajmy tych, co odeszli

W trosce o historyczne
pamiątki Rżyszczewa

ODPUST WE LWOWIE

W odległości 80. km od stolicy Ukrainy, w otoczeniu wysokich i stromych
zboczy prawego brzegu Dniepru, leży miasteczko Rżyszczów
(ukr. Ржищів), które było świadkiem wielu wydarzeń historycznych,
toczących się na tej pradawnej ziemi. Jego dzieje to cząstka historii Ukrainy
sięgająca czasów, gdy osiedlali się tu przedstawiciele kultury trypolskiej
(V tys. lat przed naszą erą) do współczesności; miasta,
które dało światu wiele znakomitych postaci, w tym i Polaków.
O dziejach i życiu współczesnym tego grodu pisaliśmy już niejednokrotnie.

Dnia 13 czerwca 2018 r. we wspomnienie św. Antoniego w parafii lwowskiej na Łyczakowie odbył się tradycyjny odpust ku jego czci.
Opiekę nad kościołem św. Antoniego sprawują franciszkanie. (Patrz str. 4)

Festiwal w regionie czarnomorskim

„Wracamy do korzeni”
W

ramach obchodów stulecia odzyskania
niepodległości
Polski
w Jużnoukraińsku
(mieście w obwodzie
mikoła
jewskim,
usytuowanym
nieopodal
Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej)

D

o dziś wśród jego mieszkańców spotykamy osoby o polskim
rodowodzie, zrzeszone głównie w Kulturalno-Oświatowym
Stowarzyszeniu Polaków, dzięki staraniom których kilka lat temu
został uporządkowany niemały obszar, z obiektami o znaczeniu historycznym.
Ujawnione wtedy nagrobki mecenasów tutejszego kościoła polskich ziemian Zenona i Teresy Hołowińskich (nb. które świętokradczo wykorzystano w fundamentach monumentu Lenina w mieście) zainspirowały też miejscowych Polaków, pod przewodzeniem
prezesa Stowarzyszenia Anatola Jaroszkiewicza oraz koordynatora
przedsięwzięcia, o. Jana Piątkowskiego OP z Fastowa, do uporządkowania placu po ostatecznie zburzonym (już okresie radzieckim
- w 1985 r.) kościele pw. Św. Trójcy (zbudowanym w 1765 r.) i
utworzenia na nim lapidarium z polskich nagrobków, rozrzuconych
wcześniej po okolicznych zaroślach pokrywających dawny - gruntownie zdewastowany - polski cmentarz.
Ciąg dalszy na str. 5

Zdjęcie po wspólnym polsko-ukraińskim koncercie

w dniach 15-16 czerwca odbył się IV Festiwal
Kultury Polskiej pod dewizą: „Wracamy do
korzeni”. Impreza przebiegała na wysokim międzynarodowym poziomie.
Ciąg dalszy na str. 4
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„Kiedy człowiek tonie należy podać mu rękę” -

wywiad z Janiną Zgrzembską – córką Ireny Sendlerowej
2018 – rokiem
Ireny Sendlerowej
- Witam Panią serdecznie,
cieszę się, że znalazła Pani
czas, by porozmawiać o Irenie
Sendlerowej i jej niezwykłych
działaniach w czasie II wojny
światowej.
- Z przyjemnością odpowiem na Pani pytania.
- Dziś Pani Sendlerowa jest
znana i podziwiana, wielokrotnie była nagradzana w różnych
krajach, ale przecież nie zawsze
tak było.
- Nie mogę powiedzieć, że
była nieznana, ale o jej działalności w czasie wojny rzeczywiście wiedziało niewielu. Znana
i podziwiana stała się po wystawieniu 1999 roku najpierw
w USA a potem w Europie sztuki „Życie w słoiku”.
- Napisały ją czternastoletnie uczennice ze stanu Kansas.
- Tak, w 2001 roku miałam
okazję poznać te sympatyczne
dziewczęta.
- Pochodzi Pani z rodziny
o tradycjach społecznikowskich. Pani dziadek Stanisław
Krzyżanowski był lekarzem-społecznikiem. W Otwocku otworzył sanatorium dla chorych
na gruźlicę, propagował zdrowy tryb życia, bezinteresownie
pomagał chorym i potrzebującym, mówiono, że żadnego
pacjenta nie pozostawił bez
pomocy.
- To prawda. Z poświęceniem, bezpłatnie leczył biedotę
polską i żydowską. Szczególnie
aktywnie pracował w czasie
epidemii tyfusu. Wtedy zaraził się tą chorobą od pacjentów
i zmarł.
- Wyznawał zasadę, że
„każdemu tonącemu trzeba podać rękę, nawet jeśli nie umie
się pływać”.
- Mama postępowała podobnie. Zawsze powtarzała, że trzeba żyć po ludzku; kolor skóry,
narodowość czy wyznanie się
nie liczą. Liczy się tylko człowiek.
- W czasie wojny bardzo pomagała Żydom, czy wcześniej
miała kontakty z tym środowiskiem?
Oczywiście,
przecież
pacjentami
doktora Krzyżanowskiego przede
wszystkim była biedota żydowska. Ona wyrosła wśród tych
ludzi, bawiła się z żydowskimi
dziećmi w związku z tym nie
były jej obce ani obyczaje, ani
nędza panująca w żydowskich
domach.

- Przed wojną nie wszyscy
Żydzi mówili po polsku. Czy
Pani Mama znała jidysz?
- Znała, ale słabo.
- Po maturze wyjechała do
Warszawy i rozpoczęła studia.
Na jakim wydziale studiowała?
- Studiowała prawo na
Uniwersytecie Warszawskim,
ale po dwóch latach przeniosła się na Wydział Hu
manistyczny, skończyła polonistykę, pracę magisterską
napisała pod kierunkiem
Wacława Borowego na temat
twórczości wielkiej społeczniczki doby pozytywizmu –
Elizy Orzeszkowej, ale obroniła ją dopiero po wojnie.
- Przed wojną Pani
Irena pracowała w Sekcji
Pomocy Matce i Dziecku przy
Obywatelskim
Komitecie
Pomocy Społecznej. Czym się
wtedy zajmowała?
- Pomagała osobom eksmitowanym z mieszkań, matkom
nieślubnych dzieci, osobom
chorym , niezaradnym. Potem
pracowała w Wydziale Opieki
Społecznej Zarządu Miasta
Warszawy.
- Czy po wybuchu wojny
kontynuowała tę działalność?

pseudonimem. Nazywano ją
siostrą „Jolantą”. Dzięki pomocy dyrektora Miejskich
Zakładów Sanitarnych Juliana
Majewskiego załatwiła dla siebie i koleżanek legalne przepustki do getta.
- Jaki był cel tych „wizyt”?
- Oficjalnie wchodziły one
pod pretekstem kontroli sanitarnych i dezynfekcji, a nieoficjalnie dostarczały odzież,
pieniądze, żywność, lekarstwa
i szczepionki przeciw zbierającemu obfite żniwo tyfusowi plamistemu.
- W getcie Pani Irena nosiła Gwiazdę Dawida? Dlaczego,
przecież nie była Żydówką?
- W ten sposób manifestowała swą solidarność z ludnością żydowską.
- Wcześniej, do 1942 roku
wspomagała głównie osoby dorosłe, dlaczego nagle postanowiła ratować przede wszystkim
dzieci?
- Pewnego dnia była świadkiem wywozu dzieci z Domu
Sierot doktora Korczaka do
Treblinki. Pasywna postawa
mieszkańców getta zrobiła na
niej wstrząsające wrażenie. Po
tym zdarzeniu przysięgła so-

Autorka wywiadu Maria Książek-Zamlewska (P) w rozmowie z Janiną Zgrzembską

- Tak, zaangażowała się też
w działalność konspiracyjną,
pomagała wielu ludziom, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji,
rodzinom uwięzionych i rozstrzelanych, dostarczała odzież,
lekarstwa żywność osobom
ukrywającym się…
- Pomagała tylko Polakom?
- Nie, wspierała wszystkich
potrzebujących. Kiedy Niemcy
w listopadzie 1939 roku wydali
zarządzenie o zakazie udzielania
pomocy Żydom, zaczęła wspierać także mieszkańców warszawskiego getta.
- Chodząc do getta, narażała się przecież na duże niebezpieczeństwo?
- Mama znalazła sposób
na ominięcie tych niemieckich zarządzeń. Działała pod

bie, że odtąd będzie pomagać
inaczej.
- Inaczej, to znaczy jak?
- Rozpoczęła współpracę z Julianem Grobelnym –
„Trojanem” – prezesem Rady
Pomocy Żydom „Żegota” prowadziła Referat Dziecięcy.
Dzięki talentom organizatorskim, sprytowi, wielkiemu zaangażowaniu współpracowniczek-łączniczek i dziesiątek ludzi dobrej woli udało się wyprowadzić
z getta około 2500 dzieci. Warto
dodać, że w ratowaniu jednego
dziecka żydowskiego zwykle
brało udział około 10 osób!
- Jakimi drogami wyprowadzano dzieci?
- Krótko mówiąc różnymi.
Najmniejsze usypiano luminalem i wynoszono w pudełkach,

drewnianych
skrzynkach, nawet workach
i wywożono w karetce
sanitarnej, starsze także
usypiano i dobrze schowane wywożono pierwszym tramwajem wyjeżdżającym z getta, który
prowadził stale ten sam
współpracujący z nimi
kierowca. Kilkulatków
wyprowadzano
przez
sady na Lesznie lub przez
kościół, który miał dwa
wyjścia. Bardzo często
przeprowadzano ich też
kanałami i piwnicami
domów znajdujących się
blisko getta. Najstarsze
wychodziły z tzw. brygadami pracy.
- Gdzie umieszczano ratowane dzieci?
- W wielu różnych miejscach. W jednym domu przechodziły kilkudniową kwarantannę, w innym okres aklimatyzacji do nowych warunków.
W jeszcze innych przygotowywano im nowe dokumenty, jeśli zaszła potrzeba leczono i już
z nową tożsamością umieszczano w „bezpiecznych” miejscach.
- W „bezpiecznych”, to
znaczy, gdzie?
- U osób prywatnych,
w zakładach opiekuńczych
miejskich i prowadzonych
przez siostry zakonne, klasztorach, rodzinach zastępczych,…
Tam adaptowano je do życia
w nowym środowisku, uczono języka polskiego, nierzadko
modlitwy, nowej tożsamości.
Najbezpieczniej było w klasz
torach.
- Kto brał udział w tych
akcjach?
- Wiele osób, które ryzykując własnym życiem i życiem
bliskich odważyły się pomagać
skazanym na zagładę żydowskim dzieciom.
- Irena miała legalne papiery, a mimo to w 1943 roku została aresztowana przez gestapo. Jak do tego doszło?
- Trudno powiedzieć, na
pewno od dawna była obserwowana. Faktem jest, że
w kilkanaście dni po przejęciu
u Referat Dziecięcego do drzwi
jej mieszkania zapukali gestapowcy.
- Z pewnością był to dla niej
szok?
- Nie, spodziewała się tego,
w tym czasie nikt nie był bezpieczny. Takie „naloty” zdarzały
się często.
- Czy bała się wtedy?
- Tak, ale nie o siebie, bała
się, by spis wyprowadzonych

Irena Sendlerowa

z getta dzieci nie wpadł w ręce
hitlerowców.
- Dlaczego był tak cenny?
- Z wielu powodów. Na
tych papierosowych bibułkach,
drobnym pismem zapisywano
stare i nowe imiona, nazwiska i adresy ratowanych dzieci.
Gdyby wpadły w ręce gestapowców ich los byłby przesadzony.
Poza tym tylko Mama znała
dane uratowanych, gdyby zginęła, po wojnie dzieci nie mogłyby wrócić do swych rodzin,
do społeczności żydowskiej.
Nigdy nie poznałyby swojej
prawdziwej tożsamości.
- Czy udało się ukryć ten
spis przed Niemcami?
- Na szczęście tak. Gdy gestapowcy zapukali do mieszkania, znajdowała się tam także
Janina Grabowska. Nim wyważono drzwi, Mama zdążyła rzucić przyjaciółce rulon z nazwiskami, który ona wsunęła pod
pachę.
Niemcy przewrócili dom
„ do góry nogami”. Zrywali
podłogi, rozbili piec, rozerwali
materace, oderwali futryny…
Niczego nie znaleźli.
- A jednak po tej rewizji hitlerowcy aresztowali
Irenę Sendlerową, zawieźli na
Pawiak, gdzie była przesłuchiwana i torturowana.
- Przesłuchiwano ją codziennie. Często torturami
starano się wymusić zeznania.
Bezskutecznie. Po kilku tygodniach skazano ją na śmierć
i zawieziono do siedziby gestapo na alejach Szucha, gdzie miała zostać rozstrzelana.
- Jednak Ios zdecydował
inaczej, nie została rozstrzelana. Jak udało się ją uratować?
Kto tego dokonał?
- To nie los, a łańcuszek ludzi
dobrej woli. Władze „Żegoty”
podjęły decyzję o wydosta-
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niu Sendlerowej z rąk gestapo.
To zadanie powierzono Marii
Palester i jej córce Małgorzacie,
które wręczyły Niemcom olbrzymią łapówkę. Mamę przewieziono z Pawiaka na aleje
Szucha, tam przekupiony oficer
wyprowadził ja pod pretekstem
przeprowadzenia
kolejnych
przesłuchań. Wypychając na
zewnątrz, krzyknął: „Uciekaj
polska świnio, wykupili cię!”
Zanim odeszła kilka razy uderzył ją w twarz. Była wolna, ale
musiała jakoś dotrzeć do domu.
Pomogli dobrzy ludzie, którzy
dali jej odzież i pieniądze na
tramwaj.
- Czy po ocaleniu zakończyła działalność konspiracyjną?
- Nie, choć musiała być bardzo ostrożna, ponieważ szybko
dowiedziano się, że „ rozstrzelana” Irena Sendler żyje. Oficer,
który wziął łapówkę, został wysłany na front wschodni. Niemcy
szukali jej wszędzie. Ukrywała
się. Często zmieniała miejsce
pobytu. Co prawda Trojan dał
jej bardzo dobre dokumenty na
nazwisko Klara Dąbrowska, ale
intensywnie poszukiwana przez
gestapo nigdzie nie mogła czuć
się bezpiecznie.
- A co stało się ze spisem
uratowanych dzieci?
- Po uwolnieniu, wiedząc, że
jest poszukiwana, postanowiła dobrze schować te karteczki.
Po naradach z przyjaciółką Jadwigą Piotrowską, uznały, że
najlepszą kryjówką dla tej niezwykłej kartoteki będzie butelka
po mleku zamykana na kapsel.
Ukryły w niej dane 2500 uratowanych – wyciągniętych z getta
dzieci, a następnie zakopały pod
jabłonką, która rosła niedaleko
domu Jadwigi.
- Jaki był los tych karteczek
i osób tam wpisanych po wojnie?
- W 1945 roku spis został
przekazany
Adolfowi
Bormanowi – przewodniczącemu Żydowskiego Komitetu
Narodowego. Na jego podstawie szukano dzieci na terenie
całej Polski. Niektóre z nich
wróciły do swoich rodzin, inne
pozostały z polskimi „rodzicami”, wielu wyjechało za granicę.
- Wróćmy jednak na chwilę do czasów wojny. W 1944
roku wybuchło powstanie warszawskie, czy Pani Irena brała
w nim udział?
- Tak, pracowała jako pielęgniarka, ratowała małych i dużych powstańców. Znowu groziło jej aresztowanie. Tylko dzięki
przekupionemu żandarmowi
uniknęła obozu w Pruszkowie.
Potem z grupą znajomych przedarła się na Okęcie i tam otworzyła punkt szpitalny…
- Z tego wynika, że Irena
Sendlerowa nie umiała żyć
spokojnie.
- Rzeczywiście. Do ostatnich
dni była bardzo aktywna.

- Za swą działalność w czasie wojny otrzymała wiele odznaczeń, orderów i medali.
- Tak, w 1965 otrzymała Medal Sprawiedliwy wśród
Narodów
Świata,
potem
w latach 1963-2003 przyznano
Jej wiele polskich odznaczeń
państwowych. Napisano o niej
książki, w Izraelu i w Polsce,
wydano znaczki pocztowe
z Jej podobizną, Jej imię nosi
też wyhodowany w Holandii
tulipan…
- Tych odznaczeń i wyróżnień było bardzo dużo, które
z nich ceniła najwyżej?
- List od papieża Jana Pawła
II z gratulacjami z okazji przyznania Nagrody imienia Jana
Karskiego „ Za Odwagę i Serce”
oraz przyznany Jej przez dzieci
Order Uśmiechu.
- Czy po wojnie Pani Irena
interesowała się losami tych,
których uratowała?
- Tak, choć nie ze wszystkimi
miała kontakt. Cieszyła się z ich
sukcesów, przeżywała porażki.
Prawdę mówiąc wielu uratowanych nie wiedziało, że siostra
Jolanta to Irena Sendlerowa.
- Pogrzeb Pani Ireny był nie
tylko uroczystością rodzinną?
- Zmarła 12 czerwca 2008
roku w Warszawie w wieku 98 lat. Została pochowana
w grobie rodzinnym na Starych
Powązkach w Warszawie na katolickim cmentarzu, na którym
przejmująco zabrzmiał kadisz
w wykonaniu rabina. Obok rodziny, znajomych, członków
różnych organizacji, wzięły
w nim udział także uratowane
przez nią „dzieci” - wtedy starsze już osoby. Jeden z uratowanych – prof. Michał Głowiński
powiedział: „Ratowała nas, ludzi
skazanych na śmierć w komorze
gazowej. Będzie żyć wiecznie za
sprawą potomstwa tych, którym
pomogła”.
- Pani Janino, zdaniem wielu Irena Sendlerowa była ciepłą, skromną, bardzo odważną
osobą, która nigdy nie zabiegała o popularność. Stała się
sławna dzięki amerykańskim
uczennicom, które napisały
o niej sztukę. Czy to nie paradoks? Osoba, która w czasie
wojny ratowała dzieci, po 60.
latach stała się sławna i doceniona właśnie dzięki dzieciom,
które w prosty sposób opowiedziały o jej dokonaniach.
- Tak, to paradoks, ale takie paradoksy się zdarzają.
Wielu uważa, że była bohaterką, ale ona tego słowa nie lubiła. Zawsze powtarzała, że przez
całe życie robiła tylko to, co każdy przyzwoity człowiek zrobić
powinien.
- Bardzo dziękuję Pani za
rozmowę.
Rozmowę przeprowadziła
Maria KSIĄŻEKZAMLEWSKA
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Obrady Zarządu Głównego ZPU

a wstępie Prezes ZPU
zreferował bieżący stan
spraw w organizacji.
Poinformował o zrealizowanych i zaplanowanych jeszcze
w tym roku przedsięwzięciach,
w tym ważnych imprezach jubi-

uwzględnieniu zaistniałych realnych możliwości, podjęto decyzję o organizacji jednodniowego
Forum z tematyką poświęconą
tym dwóm jubileuszom:
1. Postanowiono stworzyć
Komitet Organizacyjny na czele z Lesią Jermak dla przeprowadzenia Festiwalu Zespołów
Amatorskich
podstawowych
organizacji ZPU w składzie kijowskich przedstawicieli z możliwością zaangażowania innych
podmiotów. Propozycje uczestnictwa w Festiwalu będą rozesłane do naszych organizacji do
dnia 5 lipca br.
2. Na propozycję Natalii
Szumlańskiej dotyczącą przebiegu i formatu konferencji

i trzecim tygodniu każdego miesiąca. W wystąpieniach podkreślano doraźną potrzebę zaostrzenie wymagań dotyczących
podniesienia odpowiedzialności
osób opiniujących status aplikantów Karty Polaka. Poruszono
też kwestie związane z działalnością organizacji polskich,
funkcjonujących na tymczasowo
okupowanym obszarze Ukrainy,
w szczególności sprawę zgłoszonych z tych regionów wniosków o przyznanie Karty Polaka.
Przeważyła opinia, aby dokładniej zbadać ich obecny status
prawny i intencje w ich bieżącej
działalności.
W sprawach organizacyjnych:

leuszowych z okazji 30-lecia ZPU
i 100. rocznicy Niepodległości
Polski.
Omawiając
uwarunkowania dotyczące dwóch ostatnich
przedsięwzięć zaznaczył, iż
w sytuacji, kiedy (jak dotychczas)
brak jest scentralizowanego dofi-

naukowej nadsyłanie materiałów
zamknąć datą 15 sierpnia 2018
roku. Materiały wystąpień i referatów Komitet prosi nadsyłać do
dnia 27 września 2018 roku.
Dyskutowano o potrzebie
istnienia i efektywności działania Komisji pod przewodnict

nansowania tych imprez, dla ich
realizacji pożądane jest poszukiwanie sponsorów. Przypomniał
też, że zgodnie z obowiązującym
Statutem członkowie organizacji
zrzeszonych w ZPU zobowiązani
są spłacać składki członkowskie
w oparciu o postanowienia przyjęte przez organizacje lokalne.
W tym temacie, przy

wem Prezesa ZPU, rozpatrującej opinie kandydatów ubiegających się o zaświadczenie
od ZPU na otrzymanie Karty
Polaka. Postanowiono kontynuować pracę tej Komisji w
rozszerzonym składzie (członkowie Prezydium ZPU), zaś
jej posiedzenia przeprowadzać
we wtorki i piątki w pierwszym

- omawiano zasady i procedurę uhonorowania zasłużonych
działaczy ruchu polskimi i ukraińskimi odznaczeniami;
- rozpatrzono pozytywnie wnioski i przyjęto w skład
Związku Polaków na Ukrainie
dwie
organizacje:
Związek
Polaków w Krzywym Rogu (prezes Andżelika Bondarenko)
i „Dom Polonii na Wschodzie”
w Charkowie (prezes Aleksander
Jan Giedroyć);
- nastąpiły zmiany w składzie
Zarządu Głównego ZPU: z funkcji członka Zarządu Głównego
odwołano Włodzimierza Mi
dzia
nowskiego w związku ze
złożoną przez niego rezygnacją;
- Wiktorię Laskowską-Szczur
odwołano z funkcji członka
Zarządu Głównego za systematyczne nieuczestniczenie w jego
posiedzeniach oraz nieprzepisowe zachowanie naruszające
dobre imię ZPU;
W
skład
Zarządu
Głównego ZPU dokooptowano:
Łarysę Bułanową, Rostysława
Raczyńskiego i Włodzimierza
Szczepaniaka.

Nasze sprawy
W dniu 23 czerwca br. w siedzibie
ZPU w Kijowie (ul. I. Franki 40 B)
odbyło kolejne posiedzenie
Zarządu Głównego Związku
Polaków na Ukrainie pod
przewodnictwem prezesa
Antoniego Stefanowicza.
Zgodnie z porządkiem dnia
omówiono szereg ważnych
zagadnień.

N

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)
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Festiwal w regionie czarnomorskim

Ciąg dalszy ze str. 1

„Wracamy do korzeni”
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ODPUST WE LWOWIE
Wiara
Ciąg dalszy ze str. 1

Uczestniczyli w niej goście z Polski - odbywający tournee po
Ukrainie w ramach projektu „100-lecie niepodległości – polska muzyka za granicą” Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława
Moniuszki w Radomsku.
Pozdrowienia z okazji święta wygłosili Konsul Generalny RP
w Odessie Dariusz Szewczyk i Prezes Związku Polaków na Ukrainie
Antoni Stefanowicz.
Na zaproszenie organizatorów festiwalu - Polskiego
Stowarzyszenia „Polonia” prowadzonego przez prezes Innę
Kosenko oraz proboszcza Kościoła Parafialnego św. Antoniego
z Padwy Karola Karwowskiego z Chersonia przybyli soliści śpiewaczego zespołu folklorystycznego „Przyjaźń” – działającego przy
Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” w Chersoniu Walentyna Piddubna i Wasyl Zacharski. W ciągu dwóch dni w radosnej i przyjaznej atmosferze uczestnicy Festiwalu, prezesi i członkowie reprezentowanych Stowarzyszeń mieli możliwość wykazania
swego dorobku artystycznego, jak też prezentacji swoich wyrobów
na równolegle zorganizowanym kiermaszu.
Festiwal „Wracamy do korzeni” zaciera granice między pokoleniami i jest to dobrą okazją, aby sięgnąć do źródeł, kultury i tradycji
swego narodu.
Walentyna PIDDUBNA , Tetiana STARYNSZCZAK

Odnowioną
figurę
św.
Antoniego Padewskiego poświęcił lwowski biskup Edward
Kawa, który przewodniczył
Mszy św.
Po poświęceniu lilii, ulicami wokół kościoła przeszła
procesja oraz tradycyjnie rozdano Chleb św. Antoniego bułeczki.
W uroczystościach wzięło udział wielu czcicieli św.
Antoniego, ok. 3000 osób, w
tym księża, zakonnicy, konsul
generalny RP we Lwowie Rafał
Wolski i przedstawiciele władz
miasta.
Odpust, oprócz rzymskich
katolików, zgromadził tak-

że grekokatolików, a nawet
prawosławnych. Bp Edward
Kawa wygłosił homilię po

polsku i powtórzył po ukraińsku.
Antoni WINIARSKI

З історії магнатських родів
Нещодавно в невеличкому
містечку Клевань, що на
Рівненщині, відбулася
незвична подія, пов’язана
зі знаменитим князівським
родом Чорторийських
(Чарторийських).

П

ерша письмова згад
ка про волинське
містечко, засноване пред
ставником знаменитого ли
товсько-польського роду
Михайлом
Чорторийським,
датована 1458 роком. Магнати
розбудували в Клевані справж
нє родове гніздо – звели
замок над Стублою, костел,
православну церкву тощо.
Саме з костелу і почалася торік
ця історія.
Під час розкопок, які
провадились при дослідженні
крипт під Благовіщенським
костелом, археологи вия
вили давні поховання. За
фрагментами одягу можна
визначити, що це погребіння
представників знаті і духо
венства. Будівничим першого
(ще дерев’яного) храму був
князь Юрій Чорторийський,
а його син – Дмитро-Юрій 1630 р. надав кошти на зведення
на тому ж місці мурованого

Князі Чорторийські в Україні
костелу Благовіщення Прес
вятої Діви Марії, святого
Станіслава, єпископа і му
че
ника, святого Юрія і свя
тої Анни. За традицією
у підземеллях храмів ховали
їх ктиторів, членів знатних
родин і священнослужителів.
Цікаво, що тлінки одного
з померлих (а віднайдено було
рештки 18 осіб), покоїлись
у дубовій колоді. Такий тип
поховання характерний для
більш раннього часу, тож
є припущення, що тут був
похований сам фундатор

храму. Більш точну відповість
дасть наука після проведен
ня відповідних досліджень,
в тому числі і ДНК-аналізу.
Рід Чорторийських, на
відміну від багатьох, не
вигаснув і зберігся до наших
днів. Представники волинської
гілки роду мешкають не тільки
у Польщі. Саме член розлогої
родини з Австралії збирається
оплатити проведення генного
аналізу.
На церемонію перепо
хо
вання приїхали 25 членів родини
з Польщі (див. світлину).

Завдяки шлюбним зв’яз
кам серед них було троє
представників роду Радзивілів.
Найстаршою була княгиня
Барбара
Чорто
рийська
–
енергійна, освічена жінка,
доктор
біохімії.
Впадало
в око, що ця літня пані
є прекрасним організатором,
до якого з великою повагою
прислухаються молодші члени
фамілії.
Представниками Генераль
ного консульства Республіки
Польща в Луцьку були віцеконсул Павел Овад та віце-

консул Анна Бабяк-Овад.
Євхаристію та поминальне
богослужіння звершив Ор
динарій Луцький єпископ
Віталій Скомаровський.
Серед присутніх, окрім
представників
католицької
громади і мешканців містечка,
було
чимало
науковців
з Луцька, Рівного, Києва,
Острога та ін., журналістів,
представників
українських
телеканалів.
Автору в складі редак
ційної
групи
київського
видавництва
«Балтія-Друк»
вдалося поспілкуватися з па
ні Барбарою і домовитися
про розлоге інтерв’ю для
наступного видання із серії
«Еліта», присвяченого історії
роду князів Чорторийських
(«Балтія-Друк»
випустила
чотири томи з цієї серії – «Князі
Радзивіли», «Князі Острозькі»,
«Князі Вишневецькі» і «Князі
Олельковичі-Слуцькі»,
го
тується до друку книжка «Князі
Сангушки»). Таким чином
наша спільна історія поступово
відкриває
свої
таємниці
перед широ
кою аудиторією
українських читачів.
Юлія ФЕРЕНЦЕВА
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W trosce o historyczne pamiątki Rżyszczewa

Bądźmy życzliwi
i nie zapominajmy
tych, co odeszli

kańcom
Rżyszczewa,
którzy opiekują się i
czuwają nad tym obiektem
przypominając
słowa Józefa Piłsuds
kiego - głównego twórcy
II Rzeczypospolitej „Kto
nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości, ten
nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani
prawa do przyszłości”.
Prezes KOSP w
Rży
szczowie Anatol Ja
roszkiewicz przygotował ciekawy program
pobytu i oprowadził
czcigodnych gości po
zabytkowej części mia-

Ciąg dalszy ze str. 1
Uroczystego
poświęcenia
Memoriału Rżyszczowskiego
Kościoła św. Trójcy dokonano
29 sierpnia 2015 roku, podczas
uroczystej Mszy świętej, celebrowanej przez śp. abp. Piotra
Malczuka.
24 czerwca br. na zaproszenie prezesa KulturalnoOświatowego Stowarzyszenia
Polaków
w
Rżyszczowie
(radnego Rady Miasta) Ana
tola Jaroszkiewicza do przesławnego miasta nad Dnieprem
zawitała delegacja ze stolicy na czele z kierowni
kiem Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Kijowie
Tomaszem Dederko z małżonką, prezesem Kijowskiego
Polskiego Kulturalno-Oświa
towego Stowarzyszenia im.
A. Mickiewicza w Kijowie
Ireną Gilową i redaktorami
„Dziennika Kijowskiego”.
W podniosłej atmosferze,
przy krzyżu, na odnowionym
placu, dokonano ceremonii
wciągnięcia na maszty flag
państwowych Polski i Ukrainy.
Radca T. Dederko, zwracając się do zebranych na uroczystości, podziękował miesz-

steczka, dzięki czemu zwiedzili oni Regionalne Muzeum
Archeologiczno-Krajoznawcze
i zawitali też na periodycznie
porządkowaną parcelę dawnego
cmentarza polskiego.
Jej obecny stan po długich
latach plądrowania, dewastacji
i zapuszczenia nie pozwala na jaką
bądź gruntowną renowację, stąd
też dziś dominuje idea utworzenia lapidarium - tj. zgromadzenia
ocalałych nagrobków we frontalnej części cmentarza, wokół
tablicy pamiątkowej. Gospodarze
i goście oświadczyli, iż poczynią
wszelkie starania celem realizacji
tego projektu.
Stanisław PANTELUK

Ludmiła Karpenko (L) - dyrektor Regionalnego Muzeum ArcheologicznoKrajoznawczego wręczyła Radcy Tomaszowi Dederko materiały informacyjne
z historii Rżyszczewa

Агенство Працевлаштування The Perfect Match
пропонує роботу в Польщі - ЄС для громадян
України, Росії, Білорусі, Молдавії і Грузії на посадах:

•
•
•
•

Робітник на виробництві (різні професії)
Чорнороб (різноробочий)
Автомеханік
Менеджер з працевлаштування у Польщі в офісі у м. Познань 

(володіння українською / російською /
бажано англійською мовами)

Резюме або звернення просимо надсилати
на електронну адресу:

info@tpmwork.com
Контакти:
телефон +48

61 820 55 50

www.tpmwork.com
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ODRODZIĆ TEATR POLSKI W KIJOWIE!
Czy to jest realne?
„W wielu polskich rodzinach
Kijowa nieraz miałem okazję
słyszeć nostalgiczne opowieści
starych mieszkańców miasta
o tym, że przed II wojną światową
w mieście był polski teatr.
Moja babcia też wielokrotnie
przypominała sobie o nim.
Od niej dowiedziałem się, na
przykład, że teatr znajdował się
przy ulicy Prorizna
(wówczas ul. Swierdłowa),
w tym budynku, gdzie w czasach
mojego dzieciństwa było kino
„Komsomolec Ukrainy”. Pamiętam,
że opowiadając podkreślała,
że widownia tego teatru zawsze
była pełna, a na premiery bilety
zawczasu wyprzedane…”

Echa historii
Cytuje ten akapit z artykułu
Stanisława Calika „Melpomena
pod
czerwonym
nadzorem” opublikowanego jeszcze w numerze 7 „Dziennika
Kijowskiego” z niebliskiego już
nam 2016 roku. Wgryzł mi się
w pamięć ten artykuł, ponieważ
takie wspomnienia starszych
kijowian też często słyszałem
w tym i od krewnych.
Ze wspomnianego artykułu dowiadujemy się o historii
teatru polskiego z lat 20-30-ch
ubiegłego wieku, który funkcjonował w ramach eksperymentów radzieckich w kwestii narodowościowej, w tym z Polakami
na Kresach. Wiemy jak tragicznie to się dla Polaków skończyło. Nie uniknął tego i ich teatr
oraz jego działacze, tacy jak polski dramaturg, poeta, publicysta, reżyser, działacz polityczny
i kulturalno-oświatowy Witold
Wandurski(1891-1934).
Był to szkolny kolega Juliana
Tuwima, urodzony w dawnym województwie kieleckim,
dzieciństwo spędził w Łodzi.
W latach 1916-1919 studiował
prawo w Rosji. Prowadził amatorski teatr w Charkowie. Po
powrocie do Polski współorganizował w 1923 roku łódzki teatr „Scena Robotnicza”, którego
w latach 1925-1927 był także
inscenizatorem i kierownikiem.
Jako członek Komunistycznej
Partii Polski został aresztowany
w 1928 roku za działalność polityczną. Po uwolnieniu od 1929
roku przebywał w ZSRR, gdzie i
przewodził Teatrowi Polskiemu
w Kijowie.
W 1933 roku został aresztowany pod fałszywymi zarzutami politycznymi i rozstrzelany.
Pośmiertnie zrehabilitowano
go w 1956 roku. Dlaczego tak
szczegółowo o nim wspominam, toż teatr istniał i po jego
odejściu?

Po pierwsze, ponieważ jemu należy
szczególna, można
powiedzieć, pierwsza rola w organizacji i stanowieniu
tego teatru, jako
zespołu profesjonalnego. Do niego teatr
istniał, jako raczej
studio amatorskie.
A po drugie traf
chciał, że o Witoldzie
Wandurskim, nazwisko którego zapamiętałem zobaczyłem
niedawno
w jednym z grudniowych numerów
„Gazety Wyborczej”
w artykule dla obywateli ukraińskich
pod zrozumiałym
tytułem „Brunatna
dekomunizacja”(!).
Z tego artykułu
dowiadujemy się, że
na liście ulic do zdekomunizowania, którą ogłosił wojewoda łódzki Zbigniew
Rau znalazła się jak pisze gazeta
„ul. Witolda Wandurskiego,
komunizującego poety i dramaturga, fałszywie oskarżonego
o szpiegostwo i rozstrzelanego
w ZSRR w roku 1934”.
Brunatność w artykule polegała na tym, że wojewoda łódzki chciał, aby patronem tej ulicy
zamiast Wandurskiego został
jeden z czołowych przedwojennych antysemitów niejaki
Kazimierz Kowalski. Był ten
Kowalski rozstrzelany przez
Niemców w czasie okupacji,
ponieważ, chociaż wcześniej
z uznaniem wypowiadał się o
rządach nazistów, nie zgrał się we
współpracy z nimi jak to bywało
u takich ludzi w tamtych czasach.
Po publikacjach „Wyborczej”
wojewoda zmienił zdanie, co
do patronatu Kowalskiego lecz
imię Wandurskiego nie powrócił tej ulicy… Cóż w Polsce też są
problemy z oddzieleniem much
od kotlet…

Widmo teatru
Przyznam się, po tym głębszym poznaniu historii kijowskiego teatru polskiego, losów
wielokrotnie represjonowanego
Witolda Wandurskiego, prawie obsesyjnie zacząłem myśleć
- marzyć o odrodzeniu raczej
o zmartwychwstaniu polskiego
teatru w Kijowie.
Tym bardziej, jak mi się wydaje, widmo teatru polskiego
w Kijowie krąży tu od dawna.
Temat teatru polskiego nawiasem mówiąc w kijowskim piśmie polskim jak i innych mediach polskich Ukrainy pojawia
się z różnych powodów.

rence nieopodal jej
teatru przy ulicy
Honczara 33. Pani
Marta, młoda kobieta o czarującej
powiedziałbym piafowskiej sylwetce,
z energicznym, żywym zachowaniem,
przenikliwym spojrzeniem, inteligencją od razu sprawiła niezapomniane
wrażenie.
„Mam
prawie
29 lat– opowiada
o sobie – Idea, marzenie być aktorką jak by zarodziło
się u mnie jeszcze
w dzieciństwie, mój
brat jest aktorem
w Warszawie. To
marzenie rozwijało się, kultywowało.
przypadByły gmach teatru polskiego w Kijowie Cudem,
przy ulicy Prorizna 17 kiem dostałam się
Z pompą odznaczono niena międzynarododawno 60 lat Polskiego Teatru wy warsztat teatralny, byli tam
Ludowego we Lwowie, który Polacy, Ukraińcy i Niemcy. Tam
okazał się wśród pięciu tego- też się zakochałam. Przez tą mirocznych laureatów nagrody łość do chłopaka, do mężczyzny
„Kustosz Pamięci Narodowej” przyjechałam do Kijowa. Do tej
przyznawanej przez Instytut pory nie za bardzo rozumiałam,
Pamięci Narodowej. O tym co to jest Ukraina. Przyjechałam
teatrze nie przestaje huczeć do Kijowa i się zakochałam się
„Kurier Galicyjski”. W nu- w Kijowie. Postanowiłam, że
merze 3 „DK” tego roku czy- tutaj będę się uczyć, będę pracotam o wydaniu przy wsparciu wać, będę rozwijać się i tak już
Instytutu Polskiego w Kijowie siedem lat, z których 4 lata to
zbioru polskich sztuk dla dzieci nauka w kijowskim uniwersyte„А може ні…”. Prezentacje cie teatralnym…”.
Kiedy dzielę się ideą odksiążki z wyreżyserowanymi
polskiego
teatru
scenami ze sztuk odbyły się rodzenia
przy aprobacie zainteresowa- w Kijowie słyszę na początku:
nych podczas festiwali sztuki „Nie wiedziałam, że to jest poteatralnej w roku ubiegłym na trzebne” - ale już niedługo później w rozmowie przyznaje się
– „pojawiła się myśl, że ja tu nie
jestem jedna i do tej pory pewna idea mnie nurtuje i myślę, że
w pewnym okresie czasu ją zrealizuję. Wypuściliśmy tom polskiej antologii dramaturgii dziecięcej. Miałam ogromną chęć
zrobić wieczór polskiej poezji
śpiewanej dla Polaków. A może
od tego i zacząć tu odrodzenie
polskiego teatru?” – pyta.
Dalej rozmowa toczyła się
Marta Kossakowska
już na jednej fali. Rozmawiamy
Zakarpaciu - w lipcu i w Kijowie o uruchomieniu na razie ama– we wrześniu. Uczestniczyła w torskiego studia, jak to się kietym przedsięwzięciu, jako ini- dyś zaczęło z polskim teatrem
cjatorka projektu wydania tej ludowym we Lwowie, kiedy
książki Polka z Torunia, aktor- lwowianin, wykładowca języka
ka Ukraińskiego Małego Teatru polskiego, świadek życia Lwowa
Dramatycznego w Kijowie ab artystycznego w latach 1900solwentka Kijowskiego Na 1939 Piotr Hausvater zorgarodowego Uniwersytetu Teatru, nizował w 1957 roku pierwszą
Kino i Telewizji im. Karpenki- trupę składającą się z absolwenKarego Marta Kossakowska. tów polskich szkół.
W Kijowie szkół nie mamy,
Skontaktowałem z nią żeby poale
mamy klasy polskie, Dom
rozmawiać na temat kijowskoPolski, ośrodki polskie. Marta
-teatralny.
Spotkaliśmy się w kawia- zgłasza się prowadzić takie

studio. Kiedy omawiamy niektóre szczegóły dalszych poczynań Marta rozpala się: „Jeżeli
będziemy robić coś globalnie,
a jak inaczej (Sic!), to trzeba załączyć ośrodki kultury Ukrainy”
i Polski – dodaję…
Na zakończenie tego pierwszego, spodziewam się nie ostatniego spotkania Marta daje mi
poczytać kilka nowych numerów „Teatru”, polskiego czasopisma teatralnego, prezentuje
z podpisem wspomnianą wyżej
„А може ні…”. Spieszy się zabrać dziecko ze żłobka, pyta czy
nie wiem, czy jest jakiś żłobek
w Kijowie z językiem polskim…
Cóż naturalnie, że na początku mamy tylko słowo o teatrze
polskim w Kijowie, ideę do realizacji. Ale widmo tego zamiaru
na pewno krąży i czeka. Czeka

Witold Wandurski (1891-1934)

na podchwycenie przez kijowską polską wspólnotę, przez
ciała organizacyjne polskie, myślę też - przez Instytut Polski
w Kijowie.
I kto wie, może niebawem
zapoznawanie
publiczności
z teatralnej sceny kijowskiej
z klasyką polską: Mickiewiczem,
Słowackim, Krasińskim, Fredrą,
Wyspiańskim jak też ze współczesną sztuką: Mrożkiem,
Różewiczem, Gombrowiczem
i innymi stanie się faktem dokonanym. Przy czym jak w języku
oryginału tak i w innych językach Ukrainy.
Przypomnę, że 72% Polaków
Ukrainy w ostatnim spisie ludności uznali na przykład język ukraiński swoim językiem
ojczystym. Czyli teatr polski
(polski według repertuaru teatralnego, jak to widzę) może być
zorientowany, jak na Polaków
tak i na wieloetnicznego, wielojęzycznego widza ukraińskiego. Stworzenie takiej platformy
kultury w największym megalopolisie Ukrainy w zasadzie
nie wydaje się, aż tak trudnym,
budzi jednocześnie nadzieję na
oczekiwany efekt, korzystny dla
żywiołu polskiego.
Borys DRAGIN
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kała na peronie. Najkrótszą drogą
przeprowadziła mnie przez wielopoziomowy labirynt dworca
i pomogła zorientować się z załatwieniem biletu do Katowic. Karta
Polaka wywołała porozumiewawczy uśmiech kasjerki i zmniej
szenie wartości biletu o 37%.

690 hrn. Jednak dla dokładniejszego porównania należy
uwzględnić poziom płac w obu
krajach (średnia w Polsce –
4900 zł, na Ukrainie – 8800 hrn)
oraz strukturę koszyków spożywczych. I oto co okazało się
tamtego dnia w moim koszyku

prezent. A tymczasem media
w Polsce udają się do ostrzejszych porównań: „Na co stać
Polaka, a na co Niemca? Siła nabywcza średniej płacy w Polsce
na tle krajów Zachodu” (artykuł
zamieścił Busines Insider).
Na przykład, za swoją miesięczną pensję (netto na rękę)
Polak może kupić 6090 jajek,
wtedy jak Niemiec – 17460,
odpowiednio: mleka, litrów –
1521 / 3388, masła, paczek 200
gr – 726 / 1891, filet z kurczaka,
kg – 233 / 412, benzyna, litrów –
750 / 1706, piwo – 1400 / 3492,
biletów do kina – 126 / 227, etc.
Teraz już rozumiecie, dlaczego Polacy udają się po zarobki na Zachód? Odpowiednio
mamy skutki: stanem na koniec
czerwca 2018 roku w polskim
przemyśle, sektorze agrarnym
i usługowym brakuje prawie
39% pracowników.
Nieco zmniejszają ostrość
problemu sezonowi zarobkiewi-

Godzinę czekając na pociąg, załatwiłem sobie w salonie
Orange odnowienie łączności
komórkowej na polską kartę,
zadowoliłem się śniadaniem
w non-stop kawiarni, zbadałem serwis na sali odpoczynku,
obserwowałem zachowanie
„koników” dworcowych.
Trzy i pół godziny w komfortowym Intercity przeleciały
bardzo szybko, jak i sam pociąg. W salonie cicho, wielu
pasażerów dłubie sobie w gadżetach, żadnych reklam, tylko
w odpowiednich momentach
radio ogłasza przybliżający się
przystanek. Przy każdym krześle – wtyczki dla doładowania i,
oczywiście, Wi-Fi.
Z barku w sąsiednim wagonie pani w fartuszku prowadzi
wózek: „Kawa, herbata, napoje,
smakołyki!” Konduktor dwa
razy sprawdzał bilety, a kto nie
miał – kupowali. Całkiem wg
Maryli Rodowicz: „Wsiąść do
pociągu byle jakiego, nie dbać
o bagaż, nie dbać o bilet...” Przy
tym, wielu z pasażerów pokazywało nie bilety, lecz zdjęcia w
smartfonach. Papierowy obieg
informacyjny ogólnie staje się
co raz mniejszy. Ale w tanim
hotelu przy ul. Klimczoka w
Katowicach otrzymałem paragon na papierku, jaki zaświadczył spłatę 116 zł za dwie doby
w jednopokojowym bez łazienki. Po ulokowaniu się, udałem
się po zakupy do pobliskiej
„Biedronki”.
Przy
porównaniu
cen
w Polsce i Ukrainie można
z grubsza orientować się na
kurs walutowy. W kantorach
Katowic za 100 hrn (UAH) dają
13 zł, a 100 zł można kupić za

w „Biedronce”: masło, paczka
200 gr – 6,88 zł, serek z brzoskwinią, 200 gr – 1,88 zł, wafle
orzechowe, 500 gr – 4,99 zł,
sok pomarańczowy 100%, litr –
3,49 zł, czekolada Wawel, 100
gr – 2,19 zł, woda Pol-Plus niegazowana, 0,5 l – 0,5 zł, ogórki,
0,5 kg – 1,5 zł, jabłka, 1 kg –
3,49 zł (a dla tych, kto ma Kartę
„Biedronki” – 2,49 zł).
Proponuję czytelnikom samodzielnie porównać ceny
polskie i ukraińskie, oczywiście uwzględniając różnicę dochodów i kursu walut. A do
tego jeszcze wrachować należy
wskaźniki jakości produktów,
gwarantowane przez ściśle kontrolowane standardy polskie
i tradycje solidnej pracy.
Jaskrawym (i naprawdę
pysznym) przykładem solidnej
pracy i wysokiej jakości produktu jest Chleb wieloziarnowy, Złoty Łan, 400 gr – 2,65 zł;
przywiozłem do Kijowa jako

cze z Ukrainy na czas letni. Ale
pomoc na zbieraniu truskawek,
malin czy nawet jabłek – to tylko mała cząstka całej sprawy.
A Jak na to reagują obywatele Ukrainy? Całkiem logicznie:
jadą do Polski, żeby skorzystać
z dobrej okazji. Tym bardziej, że
nie tylko w internecie, a nawet
na słupach naprzeciwko hotelu,
gdzie mieszkałem, zawieszono takie oto ( i podobne) oferty pracy w Polsce, Czechach,
Słowacji:
Firmy własnym kosztem załatwiają wszystkie formalności,
nadają bezpłatne zamieszkanie,
gwarantują 16-30 zł za godzinę
przy trwałości pracy 210-220
godzin na miesiąc. Często nie
potrzebują nawet kwalifikacji. Obiecują na miejscu pracy
kurs nauki wg konkretnej specjalizacji.
Natomiast wyraźnie wymagają dobrej kondycji fizycznej,
jako zdolności do produktywnej

Reportażowo

W

sobotę rano dowiedziałem się, że muszę niezwłocznie stawić się
w poniedziałek w Katowicach
„w pewnej sprawie rodzinnej”
– jak czasami ogłaszają w Radiu
lub kapłani na początku Mszy.
Nie ma problemu. Już prawie
sto razy, bez większych przygód,
pociągami i autokarami pokonywałem tę drogę w kierunku południowym na odcinku
Kijów-Wrocław. Aż tu okazało
się, że ani na „Pendolino” do
Przemyśla, ani na autokary biletów na dziś już nie ma.
„Bezwiz!” – powiedziała
pani w okienku, – „Zostało tylko sześć biletów na pociąg do
Warszawy”. Nie ma rady, muszę jechać prawie w przeciwnym
kierunku.
Wagon sypialny przepełniony, ale cicho. Jadą ludzie biznesu,
studenci, całe rodziny z dziećmi. Ukrainka Alina, po zaliczeniu egzaminów kolejnego roku
na zaocznym w uniwersytecie
pedagogicznym, powraca do
stałej pracy w „MacDonaldzie”.
Mówi, że swoją pracę lubi i nie
nudzi się. W Toruniu mieszkają
razem z mężem, przyjechali kilka lat temu, z radością pokazała
Kartę stałego pobytu. Studiując
ukraińską filologię i literaturę
w Kijowie, ma nadzieję wykładać w Polsce.
I ma rację, ponieważ popyt
na język ukraiński w Polsce
stale rośnie. Na przykład, we
Wrocławiu, wg danych miejscowego kuratorium, w roku
szkolnym 2017-2018 uczyło się
ponad 30 000 dzieci ukraińskich
rodziców, pracujących w tym
mieście. Język ukraiński jest
wykładany w Polsce na kilku
uniwersytetach, na rozmaitych
kursach lokalnych, w szkołach,
tam, gdzie są większe skupiska
Ukraińców.
Według Spisu Powszechnego
2011 roku, ze 38511,8 tys. obywateli RP, jako Ukraińcy identyfikowało się 51,0 tys. osób
(0,13%). Sytuację zmienił jeden
milion Ukraińców, którzy przybyli do Polski w ciągu lat 20132018 i oficjalnie pracują. Władze
krajowe i lokalne akceptują tę
nową strukturę ludności.
Widać to chociażby na szyldach i tablicach informacyjnych
w języku ukraińskim, w rosnącej sympatii zwykłych ludzi,
w zachowaniu kasjerek na
dworcach, życzliwie wyjaśniających szczegóły podróży
dla przybyszów ze Wschodu.
A wyjaśniać naprawdę jest co,
bo obfitość informacji, jaka ławiną spada na głowę po wyjściu
z wagonu, czasem stawia jeszcze
więcej pytań.
Miło uśmiechnięta Anto
nina z Kijowa, mieszkająca
w Warszawie od kilku lat, już cze-
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pracy po 8 godzin 6 dni w tygodniu, oraz... pewnej nadziei na
udział Ukraińców w poprawie
demograficznej sytuacji w niektórych krajach UE.
I co charakterystyczne, że
ogłoszenia są podawane w języku ukraińskim. Zeskanowałem
i taki dość typowy przykład:

prośbę skomentować sytuację,
powiedział:
„Widocznie na Ukrainie
teraz są takie same trendy, jak
w Polsce na początku lat 1990ch, kiedy jeździliśmy na zarobki
do Niemiec. Żeby tylko ludzie,
ubiegający o lepsze warunki
i zarobek, nie zapomnieli o swojej indywidualności i tożsamości
narodowej wtedy, jak zarobią. Ja
zostawiłem pracę w Niemczech
wtedy, jak już mając dobre pieniądze i wsparcie pracodawcy,
uświadomiłem sobie, że mogę
stracić mój świat wewnętrzny,
jeżeli nadal zostanę w obcym
kraju.
Teraz takie niebezpieczeństwo czyha na Ukraińców,
ponieważ na dzisiejszym tle
wszechogarniającej unifikacji
wszystkiego, Ukraińcy ryzykują stracić własne ego, swoją
osobliwość i pomyślność. Każdy
homo sapiens, szanujący swój
intelekt, nie musi być tylko roboczym wołem. Można jakiś
czas ciężko pracować dla szlachetnego udoskonalenia swego
życia, ale nie można żyć tylko
dla pracy niewolniczej.
Cieszę się, że w mojej pracy
wydawniczej mam możliwość
obcowania z najbardziej twórczymi i ciekawymi osobistościami. I to jest ważne, bo naprawdę doskonali rozum, wzbogaca
serce, upiększa i wzmacnia sens
życia”.
Polacy wyraźnie upiększyli swoje życie i w tej sprawie
potrafią pomóc Ukraińcom.
Oczywiście, jeżeli Ukraińcy
chcą pracować dla jego szlachetnego doskonalenia i pogłębienia
jego sensu.
Eugeniusz GOŁYBARD

Пропоную роботу
на штукатурній машині,
а також шпаклювання
і малювання.
Оплата 800 - 2000 $.
Офіційне працевлаштування.
Деталі за телефоном …...
(надано польський номер
мобільного)
Від 07:00 до 21:00 відповім
на всі запитання.

Zwiększający się popyt na
siłę roboczą w krajach Zachodu,
a więc i aktywizacja migracji zarobkowej ze Wschodu jest faktem oczywistym. Odpowiednia
dynamika zmusza także inaczej
odbierać emocje patriotyczne.
Dyrektor wydawnictwa
KOS, Andrzej Wójcik, na moją

Krótki wypad do Polski
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RYSOWNICY POLSCY

WIERSZ KLASYKA

Ze słownika staropolskiego

***
Już o nic nie zapytam
Nigdy więcej
Tylko, co mam robić,
Kto mi powie,
Żeby powstrzymać ręce
Które mi się same
wyrywają do niej…
Edward STACHURA

Gzło – koszula.
Kępa – wyspa.
Bydlić – mieszkać.
Dziamdzia – rozlazły
w mowie.
Pozapamiętywać –
pozapominać.
Opleśniak – stary skąpiec.
Bakałarz – nauczyciel.

ŁAMANIEC JĘZYKOWY:
Nie pieprz wieprza pieprzem, Pietrze,
bo bez pieprzu wieprz jest lepszy!
I ORTOGRAFICZNY:

Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży.

USŁYSZANE
 Żona wciąż się żali, że nie kupuję jej kwiatów... Szczerze
mówiąc to ja nawet nie wiedziałem, że moja żona sprzedaje
jakieś kwiaty.
 Przez pierwsze trzy dni małżeństwa byłem przekonany,
że mam najlepszą teściową na świecie. A to i mecz razem
obejrzeliśmy, o samochodach pogadaliśmy, nawet na ryby ze
mną poszła. No i wreszcie wytrzeźwiałem po weselu, patrzę
na teściową, a to teść.
 Jak w najgrzeczniejszy sposób dać do zrozumienia
pracownikowi,
że
właśnie
został
zwolniony?
- Panie Kowalski, naprawdę nie wiemy, jak poradzimy
sobie bez pana, ale od przyszłego poniedziałku będziemy
próbować.

 Szczęśliwe małżeństwo to takie, w którym
mąż rozumie każde słowo, którego żona…
nie wypowiedziała.



KUCHNIA POLSKA

Piłkarz odpowiada przed
komisją dyscyplinarną:
- Dlaczego kopnął pan
rywala?
- To pomyłka! Słowo
honoru! Myślałem, że to
sędzia.
***
Mąż do żony:
- Kochanie, może
wybralibyśmy się na
romantyczny spacer?
Żona:
- A nie mogłeś sobie kupić
tego piwa wracając
z pracy?!
***
- Jasiu, czemu śpisz
podczas lekcji?
- Nie śpię.
- To powtórz moje
ostatnie zdanie.
- Czemu śpisz podczas
lekcji?
***
Mówi żona do męża
informatyka:
- Poznajesz człowieka na
fotografii?
- Tak.
- OK, dzisiaj o szesnastej
odbierzesz go
z przedszkola.

Tradycyjny polski CHŁODNIK

***
Adam i Ewa spacerują
po raju:
- Adam, kochasz mnie?pyta Ewa.
- A co tu robić...
***
Telefon w hotelowej
recepcji:
- Dzień dobry, dzwonię
z pokoju 303.
Moglibyście przysłać
kogoś z obsługi?
Kłócę się właśnie z żoną
i zagroziła, że wyskoczy
przez okno.
- Przepraszam, ale
to państwa prywatny
problem.
- Tak, zgoda, ale to
cholerne okno się nie
otwiera, a to już wasz
problem.
***
- Wpadnij kiedyś do mnie,
mam nowego psa.
- A nie pogryzie mnie?
- Właśnie chciałem to
sprawdzić.
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SKŁADNIKI
Pęczek botwinki, 3 buraki, 5 młodych ziemniaków,
1 marchewka, 1 kostka rosołowa (бульйонний кубик), 500 ml
wody, 2 listki laurowe, 1 ogórek
zielony, pęczek rzodkiewek, natka
pietruszki, jajko na twardo, natka
koperku, szczypiorek, 1 litr kefiru,
sól i pieprz do smaku.
PRZYGOTOWANIE
Do garnka wlewamy 500
ml wody a do niej kostkę rosołową, umyte i obrane buraki wraz z ziemniakami młodymi, marchewką oraz umytą botwinkę (posiekaną). Gotujemy pod przykryciem do
momentu zmiękczenia buraczków. Gdy już będą miękkie
wywar z warzywami odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Marchewkę kroimy w talarki, ziemniaki w kostkę
a buraczki ucieramy na tarce o dużych oczkach. Dodajemy
z powrotem do wywaru.
Teraz myjemy ogórek i rzodkiewkę. Ogórek obieramy.
Rzodkiewki i ogórek kroimy w cieniutkie plasterki. Umyty
koperek i pietruszkę siekamy. Dodajemy wszystko do garnka,
zalewamy kefirem. Doprawiamy solą i pieprzem. Do smaku
dodajemy jajko na twardo szczypiorek i ogórek kiszony.
UWAGA: Zupa przed podaniem powinna odstać kilka
godzin w lodówce. SMACZNEGO!

Naj, naj, naj...
Siklawa - najwyższy wodospad w Polsce
Największy i najwyższy wodospad w Polsce znajduje się
w Tatrach. To Siklawa, spływająca z progu oddzielającego Dolinę
Pięciu Stawów Polskich od Doliny Roztoki.
Wodospad ma blisko 70 metrów wysokości, czyli tyle, ile
około 20-piętrowy blok. Piękne górskie otoczenie i rozbite potężnym upadkiem wody kropelki tworzące czasem tajemniczą
mgiełkę. W zależności od poziomu wody w Wielkim Stawie
woda w Siklawie spada w postaci 2 do 4 strug.
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