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Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej

wspaniałą niespodzianką dla zgromadzonych fanów muzyki klasycznej stał się występ gości z polski - znakomitego „Trio Śląskiego”, 
w składzie pianistki - Joanny Domańskiej, klarnecisty - romana widaszka (p) i waltorniarza - Tadeusza Tomaszewskiego.

XVii Festiwal

3 października 1882 roku w dość dużej wsi 
Tymoszówka, w ówczesnym powiecie czeh-
ryńskim, byłej guberni kijowskiej, przyszedł 
na świat Karol Maciej SzyManowSKi -  
wielki humanista o wielostronnych zaintere-
sowaniach, muzyczna twórczość którego to  
z pewnością jedno z najbardziej imponują-
cych osiągnięć na gruncie kultury polskiej  
i ogólnoświatowej.

Jak dzisiaj, 82 lata po śmierci, postrzega-

my dorobek Karola Szymanowskiego? ostatnie 
lata przyniosły istotny wzrost zainteresowa-
nia jego muzyką na całym świecie, aczkolwiek  
w jego małej ojczyźnie, dzięki zapałowi aleksandra 
Polaczoka - prezesa Stowarzyszenia „Polonia” 
im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim, już 
siedemnasty rok z rzędu obchodzony jest uroczy-
ście dzień urodzin patrona organizacji w szero-
kim artystycznym odniesieniu.

Ciąg dalszy na str.  4
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1 0  l a t  z  „ m o n i t o r e m  w o ł y ń s k i m ”  ( s t r .  2 )

„wszyscy jesteście zwycięzcami!”

w tym roku, jedenasty 
już z kolei Festiwal Polskiej 
Piosenki współ czesnej  
w Kijowie zorganizowany 
przez zwią zek Polaków 
na Ukrainie, ruszył 28 
września w auli Kolegium 
Telekomunikacji w Kijo-
wie. w ten sobotni dzień 
zawitało tu wielu chęt-
nych, aby podziwiać i po-
znawać piękno polskiej 
współczesnej twórczości 
piosenkarskiej. 

Ciąg dalszy na str. 5
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Pierwszy numer tego pis-
ma, dostępnego w obwo-

dach wołyńskim, rówieńskim  
i tarnopolskim Ukrainy, uka-
zał się 16 lipca 2009 roku. Dziś 
nakład dwutygodnika sięga  
5 tysięcy egzemplarzy i - jako 
że adresowany jest on do miej-
scowych Polaków i Ukraińców 
zainteresowanych relacjami 
między naszymi narodami - 
ukazuje się w dwóch językach -  
po polsku i po ukraińsku. 

Redaktorem naczelnym 
od dziesięciu już lat jest jeden 
z pionierów dziennikarstwa 
polskiego na Ukrainie - zdol-
ny i wszechstronny Walenty 
Wakoluk.

„Monitor Wołyński” to nie 
tylko ścisłe grono redakcyjne. 
„Monitor” to przede wszyst-
kim ludzie, którzy tworzą to 
pismo” – podkreśliła z-ca red. 
naczelnego Natalia Denysiuk, 
nadmieniając, że gdy kiedyś 
postanowiła policzyć, ile osób 
(nie tylko dziennikarzy) ale 
również członków stowarzyszeń 
polskich, nauczycieli polskiego, 
historyków, etnografów, kra-
joznawców i innych korespon-
dentów, pisało teksty do gazety 
to okazało się, że jest ich ponad 
dwustu.

Gazeta nie tylko relacjonuje 
życie Polaków na Wołyniu, ale 
w publikacjach aktywnie pro-
muje idee integracji europej-
skiej i euroatlantyckiej, postępu 
w dialogu Polska-Ukraina.

W pierwszym dniu zjaz-
du dziennikarze uczestniczyli  
w warsztatach medialnych.   
W przepięknym jesiennym ple-
nerze Robert Krauze z Telewizji 
Republika zapoznał zebranych  
z arkanami doskonalenia 
swoich umiejętności w pracy  
z dronem.

O sposobach wykorzysty-
wania przez media tradycyjne 
współczesnych narzędzi pro-
mowania materiałów, w tym 
sieci społecznościowych,  o roli 
mediów polskich za granicą 
opowiedziała na warsztatach 
dziennikarskich Dorota Kania 
z Gazety Polskiej, natomiast 
na spotkaniu z Piotrem Pałką  
z portalu Kresy24  burzliwie 
omawiano kwestię wykorzy-
stania mediów społecznościo-
wych w procesie komunikacji z  

Jubileusz

10 lat z „Monitorem Wołyńskim”
Do stolicy wołynia 10 października 
przybyli przedstawiciele mediów 
polonijnych Ukrainy, Białorusi 
i Litwy na zjazd, w ramach którego 
Fundacja „wolność i Demokracja” 
przygotowała program 
szkoleniowo-warsztatowy 
oraz uroczyste obchody 10-lecia 
gazety „monitor wołyński”. 

odbiorcami prasy polonijnej.
Zagadnienia związane z za-
grożeniami pracy redakcji,  
w tym z fałszywymi wiadomoś-
ciami oraz działaniami dezin-
formacyjnymi w dzisiejszym 
świecie przybliżył słuchaczom 
Paweł Bobołowicz, dzienni-
karz Radia Wnet i współtwórca  
polskiej odsłony projektu 
StopFake informującego o za-
grożeniach płynących z fake’ów 
oraz dezinformacji. Jego zda-
niem pogoń za sensacją i śle-
py wyścig między redakcjami  
o pierwszeństwo publikacji, 
w sytuacji, gdy jak grzyby po 
deszczu mnożą się fabryki trol-
li i atakują automatyczne boty 

– wszystko to nie pozwala na 
solidną weryfikację informacji, 
jej wiarygodności. Paweł przed-
stawił nam (sprawdzone przez 
niektórych już w dni zjazdu) 
niezwykle użyteczne narzędzia 
do weryfikowania informacji,  
w tym autentyczności zdjęć  
i wideo.

Uroczystości Jubileuszu 
10-lecia Monitora Wołyńskiego, 
zaszczycili swoją obecnością 
Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Adam Kwiat-
kowski ,  Ambasador  RP  
w Kijowie Bartosz Cichocki, 
Konsul Generalny RP w Łucku 
Wiesław Mazur, przedstawiciele 
władz miejskich i obwodowych.

Przedstawiciele Prezydenta 
RP, dyplomaci polscy na 
Ukrainie i dziennikarze w dru-
gim dniu zjazdu wyjechali do 
Kowla, gdzie uczestniczyli  
w mszy świętej w kościele  
pw. Świętej Anny. Dziękczynną 
mszę świętą w podziękowaniu 
tym, którzy złożyli ofiarę na rzecz 
niepodległości Polski odprawił 
ksiądz Ołeksandr Łukaszczuk. 
Po zakończeniu nabożeństwa 
minister Adam Kwiatkowski  

w imieniu Prezydenta RP poda-
rował kowelskiej parafii kielich 
liturgiczny.

Następnie delegacja złożyła 
wieńce i pomodliła się na cmen-
tarzu wojskowym „Na górce, 

gdzie spoczywa 1800 żołnierzy 
różnych narodowości, więk-
szość z których zginęła podczas 
I wojny światowej. 

Są tu groby 300 Polaków, za-
równo żołnierzy I i II Brygady 
Legionów, jak też i tych, którzy 
polegli w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej. Cmentarzem 
opiekują się obecnie harcerze  
z Kostiuchnówki. Potem na ko-
welskim cmentarzu komunal-
nym uczczono pamięć żołnierzy 

Wojska Polskiego, policjantów  
i harcerzy, którzy zginęli  
w latach 1915–1920.

Po powrocie do Łucka,  
w drugiej połowie dnia, odbyły 
się główne uroczystości z okazji 
Jubileuszu 10-lecia Monitora 
Wołyńskiego. W zacisznej ro-
dzinnej atmosferze sali konfe-
rencyjnej gospodarze pokrót-
ce przedstawili ciekawe etapy  
w rozwoju pisma, podzielili się 
zamiarami na przyszłość, przy-
jęli słowa uznania i upominki 
od swoich kolegów po fachu.

Adam Kwiatkowski prze-
kazał pozdrowienia od prezy-
denta Andrzeja Dudy wszyst-
kim uczestniczącym w zjeździe 
przedstawicielom polskich me-
diów na Wschodzie. Podkreślił, 
że Monitor Wołyński jest swo-
istym fenomenem, który łą-
czy nie tylko Polaków, ale też 
Ukraińców, w poszukiwaniu 
prawdy i w budowaniu na tej 
prawdzie przyszłości. 

Za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego walentemu 
wakolukowi oraz natalii Denysiuk wręczono Złote Krzyże Zasługi

wszystkie przedsięwzięcia zjazdu otoczyli fachową i czułą opieką jego główni 
organizatorzy: robert czyżewski (p), Anna Śmigielska, walenty wakoluk

Złożeniem wieńców, modlitwą i chwilą milczenia uczczono pamięć poległych polaków w szeregu miejsc ich pochówku
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To jest coś, co powinniśmy 
podkreślać, bo chcemy na praw-
dzie budować nasze dobre rela-
cje z Ukrainą, ale też z innymi 
państwami, z którymi sąsiaduje-
my – zaznaczył.

Sekretarz Stanu w Kan ce-
larii Prezydenta RP Adam 
Kwiatkowski wręczył Walen-
temu Wakolukowi oraz Natalii 
Denysiuk Złote Krzyże Zasługi. 
Odznaczenia Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy przyznano im za zasługi 
w działalności na rzecz śro-
dowiska polonijnego oraz za 
popularyzację polskiej kultury  
i historii.

Następnie dawni i obec-
ni pracownicy Monitora 

Wołyńskiego otrzymali dy-
plomy od prezesa Fundacji 
Wolność i Demokracja Roberta 
Czyżewskiego i prezesa Fundacji 
Solidarności Międzynarodowej 
Rafała Dzięciołowskiego. Peł-
niący obowiązki mera Hryhorij 
Pustowit przekazał na ręce re-
daktora naczelnego Monitora 
Wołyńskiego podziękowanie 
dla redakcji za to wszystko,  
co zrobiła dla promowania 
historii oraz teraźniejszości 
Ukrainy, Polski, za to wszyst-
ko, co jest pomostem łączącym  
nasze kraje.

A potem hucznie było na 
sali bankietowej wspaniałego  
i gościnnego hotelu Sribni 
Leleki. Gratulacje, toasty, 
uściski w oprawie muzycznej  
ludowej kapeli.

Nazajutrz, już przy peł-
nej powadze, w Katedrze pw. 
Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła w Łucku odbyła się msza 
święta w intencji mediów pol-
skich, po której przedstawiciele 
mediów polonijnych z Białorusi, 
Litwy i Ukrainy złożyli wieńce 
przy ścianie Łuckiego Więzienia 
i na Memoriale Żołnierzy ATO.

Raz jeszcze gratulujemy 
naszym kolegom z Wołynia i 
życzymy udziesięciokrotnie-
nia ich szlachetnej działalności,  
a przeto rychłego jubileuszu 
pod dewizą „Sto lat Monitora.

Stanisław PANTELUK
(Zdjęcia: A. Płaksina)

na jednym z zajęć paweł Bobołowicz 
współtwórca polskiej odsłony 
projektu StopFake udostępnił nam 
niezwykle użyteczne narzędzia do 
weryfikowania informacji

Celem okazania po-
mocy powszechnemu 

rozwojowi mediów polonij-
nych w dniach 26-29 wrześ-
nia „Wspólnota Polska” znów 
zebrała działających na całym 
świecie dziennikarzy polonij-
nych, w krakowskim Domu 
Polonii na II Światowe Forum 
Mediów Polonijnych, aby 
wreszcie znaleźć odpowiedź 
na pytanie: jaka jest nasza, 
dziennikarska rola w zbliżeniu 
Polaków, rozsianych przez los 
po całym świecie? 

II Światowe Forum Me-
diów Polonijnych - to konty-
nuacja zainicjowanych przez 
Zrzeszenie Organizacji Po-
lonijnych w Szwecji w 2014 
roku Europejskich Forów 
Mediów Polonijnych, które  
w tym roku rozpoczęło się przed-
stawieniem jego organizatorów: 
Dariusza Piotra Bonisławskiego 
- Prezesa Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, Teresy 
Sygnarek - Prezesa Zrzesze-
nia Organizacji Polonijnych  
w Szwecji oraz Tadeusza Adama 
Pilata - Prezydenta Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych. 
Uroczystość prowadziła Zenka 
Bańkowska - dyrektor pro-
gramowy Stowarzyszenia 
„Wspól nota Polska”. W czę-
ści uroczystej odczytany zo-
stał list Marszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej Sta-
nisława Karczewskiego, skiero-
wany do uczestników Forum. 
Marszałek Karczewski podkre-
ślił znaczenie kampanii spo-
łecznej „Jest nas 60 milionów” 
i wyraził nadzieję, że dzienni-
karze polonijni włączą się do  
jej realizacji.

Dzięki udanej organizacji 
Forum uczestnicy mieli wystar-
czającą ilość czasu nie tylko na 
opanowanie zaproponowanych 
materiałów szkoleniowych, lecz 
i na nawiązanie trwałych relacji 
między mediami polonijnymi 
a polskimi - dzięki spotkaniom 
formatu B2B, jak też na przy-
datne merytorycznie rozmowy 
przy filiżance kawy w przerwach 
między warsztatami. 

W tym roku Ukrainę re-
prezentowała znaczna liczba 
środków medialnych. Oprócz  

Krakowskie spotkanie 
medialne

MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – 
„ŁĄCZY NAS POLSKA”

nie ulega wątpliwości, że rola 
środków społecznego przekazu 
we współczesnym świecie stale 
rośnie. prasa, która zresztą już 
w znacznym stopniu przestała być 
„drukowaną”, a rozpowszechniana 
jest za pośrednictwem internetu 
i nie tylko, a obok niej telewizja 
i radio odgrywają coraz większą 
rolę w przestrzeni informacyjnej 
społeczeństwa.

redakcji naszej gazety do pra-
starej stolicy Polski przyje-
chali redaktorzy „Kuriera Ga-
licyjskiego”, „Polskiego Ra-
dia Lwów”, „Radia Lwów Na 
Lwowskiej Fali”, „Studia Po-
lonii Szczepaniak”, „Tęczy 
Żytomierszczyzny”, „TV Polacy 
Żytomierszczyzny”. 

Program obfitował w war-
sztaty o różnorodnym zakresie 
tematycznym - od prawa do  

fotografii. W jednym z dni 
Forum dla podniesienia efek-
tywności poziomu edukacji  
w odpowiedniej dziedzinie po-
dzielono wszystkich uczestni-
ków na grupy, według rodzaju 
działalności, jako że w Forum 
brali udział dziennikarze praso-

Uroczyste otwarcie obrad Forum ii Światowego Forum mediów polonijnych

 prezentacja „DK” na sesji 
dziennikarskiej 

wi, radiowi i telewizyjni repre-
zentujący różne pokolenia.

Spotkaniom towarzyszyła 
żywa dyskusja i atmosfera wza-
jemnego zrozumienia. Dużo 

rozmawialiśmy ze sobą. W fina-
le Forum tworzyliśmy już wiel-
ką międzynarodową rodzinę 
dziennikarską. Przekonaliśmy 
się naocznie, że dziennikarze 
na całym świecie mają podob-
ną pracę i przestrzegają te same 
etyczne zasady i że stoi przed 
nami wielkie zadanie polegające 
na upowszechnianiu i respek-
towaniu wartości fundamental-
nych dla wszystkich ludzi.

Natomiast szczerość, goś-
cinność, atmosfera życzliwości 
i otwartości ze strony organiza-
torów, wszystko to zasługuje na 
przeogromne podziękowanie i 
utwierdza nas w przekonaniu, 
że w następnym roku znów 
POŁĄCZY NAS POLSKA!

Margarita PRUS 
Zdjęcia: PAISpotkaniom towarzyszyła żywa dyskusja i atmosfera wzajemnego zrozumienia.
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W przededniu urodzin  
w sali Szkoły Muzycznej miasta 
zainaugurowano XVII Festiwal 
pt. „Jesień z muzyką Karola 
Szymanowskiego”. Wspaniałą 
niespodzianką dla zgromadzo-
nych tu fanów muzyki klasycz-
nej stał się występ gości z Polski 
- znakomitego „Trio Śląskiego”, 
w składzie pianistki - Joanny 
Domańskiej, klarnecisty - Ro-
mana Widaszka i waltorniarza 
- Tadeusza Tomaszewskiego.  
W ich przepięknym wykonaniu 
wysłuchaliśmy utworów polskich 
kompozytorów XX-XXI wieku, 
w tym - J. Świdera, F. Lessela,  
K. Pendereckiego. Wykonanie 
„Trio Titanic” Mikołaja 
Góreckiego (juniora) - ocenione 
burzliwymi owacjami - było punk-
tem kulminacyjnym koncertu.

Trio Śląskie założone jesz-
cze w 2001 roku tworzą muzycy 
związani z Akademią Muzyczną w 
Katowicach i Narodową Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia. 
Prowadzą oni aktywną działal-
ność artystyczną oraz indywidual-
nie udzielają się w innych forma-
cjach kameralnych.

Dzień wcześniej (1 paździer-
nika), w ramach festiwalu Kijów 
Music Fest, polskich artystów, 
wraz z Narodowym Zespołem 
Solistów Kijowska Kamerata 
pod batutą Walerija Matiuchina 
oklaskiwali kijowianie na kon-
cercie pt. „Muzyczny dialog: 
Ukraina-Polska” w Małej Sali 
Akademii Muzycznej. „Trio 
Śląskie” wykonało dwa utwo-
ry: Trio Concerto - Mikołaja 
Góreckiego i Ukiyo-e No 4 - 

Marcela Chyrzyńskiego. Obie 
kompozycje przeznaczone były 
na klarnet, waltornię, fortepian  
i orkiestrę smyczkową.

W festiwalowych imprezach 
uczestniczyli aktywnie członko-
wie i sympatycy Stowarzyszenia, 
nauczyciele języka polskiego, 
duchowieństwo. Ambasadę RP 
w Kijowie reprezentowali rad-
ca Jacek Gocłowski i konsul 
Przemysław Pierz.

W dzień urodzin 3 paź-
dziernika uczestnicy obcho-
dów zawitali do rodzinnej wsi 
Szymanowskiego - Tymoszówki, 
gdzie entuzjastycznie spotykali 
ich uczniowie tutejszej szko-
ły noszącej imię kompozyto-

ra, opiekujący się jego muze-
um, jak też do pobliskiej wsi 
Kamienka, gdzie odbyła się pre-
zentacja książek „Szymanowscy, 
Blumenfeldowie, Nejgauzowie: 
rodziny muzyczne na styku kul-
tur” i etno muzycznego zbioru  
„Czumackie pieśni”.

Antologia: „Szymanowscy, 
Blumenfeldowie, Nejgauzowie: 
rodziny muzyczne na styku 
kultur” to pierwszy ukraiń-
ski na dużą skalę zbiór badań 
i materiałów o powiązanych  

„Jesień z muzyką Karola Szymanowskiego” w Krop y wnycKim
XVii Festiwal

Ciąg dalszy ze str. 1

Pierwszym sztandaro-
wym przedsięwzięciem 

tego dnia było - w 120 rocznicę 
urodzin - uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej znanego 
pisarza i dramaturga, Polaka z 
pochodzenia, który nigdy nie 
wyparł się swoich polskich ko-
rzeni - Jerzego Oleszy. Tablica 
przy ulicy Szewczenki 22 świad-
czy o tym, że w tym miejscu 
przyszedł na świat i mieszkał 
niezwykły pisarz, którego naj-
bardziej popularnym dziełem 
jest baśń fantastyczna  „Trzech 
grubasów” (1928). Po zakoń-
czeniu uroczystości, zwień-
czonej złożeniem kwiatów 
pod tablicą pamiątkową przez 

władze miasta, organizatorów 
i zaproszonych gości, wszyscy 
zainteresowani udali się w miej-
sce, gdzie (równie uroczyście) 
została odsłonięta druga tabli-
ca pamiątkowa (w 80. rocznicę 
agresji niemieckiej i sowieckiej), 
poświęcona polskim oficerom, 

absolwentom Elizawetgradzkiej 
Szkoły Kawalerii, uczestnikom 
I i II wojny światowej - ofia-
rom totalitaryzmu. Na tabli-
cy (u zbiegu ulic Dworcowej 
i Neuhausa) widnieją portre-
ty pułkownika Włodzimierza 
Dunina - Żuchowskiego i 

majora Grzegorza Doliwy - 
Dobrowolskiego.

Organizatorem obu - jak-
że podniosłych - uroczy-
stości było Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich im. 
Karola Szymanowskiego na cze-
le z panami Witalijem Plińskim i 

polacy Ukrainy

NIECH NIE GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKADzień 2 października 2019 r., 
kiedy w mieście Kropywnycki 
zainaugurowano XVii Festiwal 
pt. „Jesień z muzyką Karola 
Szymanowskiego” zapisze się 
w historii jeszcze dwoma bardzo 
ważnymi wydarzeniami.

z Ukrainą ścieżkach życia  
i twórczości muzyków znanych 
na całym świecie. Do druku 
przygotowany został we współ-
pracy z pozarządową organiza-
cją społeczną Stowarzyszenie 
Polaków „Polonia” im. K. Szy-
manowskiego, Kro pyw nyckie 
Muzeum Kultury Muzycznej 
im. K. Szymanow skiego  
i Instytut Studiów Artystycz-
nych, Folkloru i Etnologii. im.  
M. Rylskiego Narodowej 

Aleksandrem Sikorskim, zaś re-
alizacja projektów była współfi-
nansowana przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP w ra-
mach konkursu „Współpraca 
z polskimi organizacjami oraz 
Polakami za granicą w 2019 r.” 

Swoją obecnością zaszczy-
cili nas dyplomaci z Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w 
Kijowie konsul Jacek Gocłowski 
oraz konsul Przemysław Pierz, Uroczysty moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej znanego pisarza i dramaturga  - Jerzego oleszy

Akademii Nauk Ukrainy, przy 
udziale wiodących zagranicznych 
znawców tej tematyki. Zbiór 
zawiera ponad 40 obszernych 
artykułów i materiałów (około 
660 stron), w tym ponad 10 ar-
tykułów autorów zagranicznych, 
które zostały podane w orygi-
nalnych językach i przekładzie 
na język ukraiński. Współautor  
i redaktor zbioru, który podjął się 
dzieła kompilacji tekstów litera-
ckich różnych autorów i z róż-
nych źródeł Aleksander Polaczok  
w ramach festiwalowych przed-
sięwzięć prezentował antolo-
gię publiczności w Kijowie, 
Kamience i Czerkasach.

W ramach Festiwalu  
w Kropywnyckim odsłonięto 
też tablice poświęcone Polakom, 
których życiorysy powiązane 
są z tym miastem – Jerzemu 
Oleszy i męczennikom totalita-
ryzmu Włodzimierzowi Du nin-
Zuchowskiemu i Grzegorzowi 
D o l i w a - D o b r o w o l s k i e m u ,  
o czym do kładniej można do-
wiedzieć się z relacji Haliny 
Zeniuk (poniżej).

Stanisław PANTELUK
Zdjęcia: A. PŁAKSINA
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Festiwal Polskiej 
Piosenki Współczesnej

w ramach festiwalu Kijów music Fest, polskich artystów, wraz z narodowym Zespołem 
Solistów Kijowska Kamerata pod batutą walerija matiuchina oklaskiwali kijowianie na 
koncercie pt. „muzyczny dialog: Ukraina-polska” w małej Sali Akademii muzycznej. 

duchowni katoliccy tutejszej pa-
rafii Ducha Świętego i inni.

Wieczorem, miały miej-
sce jeszcze dwa bardzo istot-
ne wydarzenia. Były nimi: 
wręczenie Kart Polaka kil-
ku członkom Stowarzyszenia 
„Polonia” oraz oficjalne otwar-
cie Festiwalu „Jesień z Muzyką 
Karola Szymanowskiego”, 
którego inicjatorem oraz 
dyrektorem od 1992 roku 
jest Aleksander Polaczok 

- prezes Stowarzyszenia 
Polaków „Polonia” oraz 
dyrektor Muzeum im. 
Karola Szymanowskiego w 
Kropywnyckim.

Za dofinansowanie imprezy 
organizatorzy pragną serdecz-
nie podziękować   Polskiemu 
Instytutowi w Kijowie.

Halina ZIENIUK
(Nauczyciel skierowany na 

Ukrainę przez ORPEG) 
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w Kijowskiej Akademii muzycznej podczas prezentacji antologii: 
„Szymanowscy, Blumenfeldowie, nejgauzowie: rodziny muzyczne na styku 
kultur” naprzemiennie brzmiała informacja o wydaniu i muzyka omawianych 
kompozytorów

w szkole noszącej imię Szymanowskiego, w rodzinnej wsi kompozytora – 
Tymoszówce, Aleksander polaczok wręczył Antologię Giennadijowi Liniewiczowi 
(p) - prezesowi polskiego centrum Kulturowego im. K. Szymanowskiego 
w czerkasach

Tegoroczni uczestnicy 
Fes tiwalu, a było to 12 wyko-
nawców, przyjechali z róż-
nych miejscowości Ukrainy: 
z Sambora, Białej Cerkwi, 
Kropywnyckiego, Tarnopola, 
Zaporoża, Żytomierza i, oczy-
wiście, z Kijowa. Konkursiści 
zaprezentowali swój warsztat 
artystyczny, zapoznając wi-
dzów z twórczością współczes-
nych autorów polskich w trzech 
grupach wiekowych: dziecię-
ca, młodzieżowa i dorosła oraz  
w dwóch nominacjach „solista” 
i „chór”.

Oceniało uczestników, 
ich zdolności wokalne, języ-
kowe, stosowność dobranego 
repertuaru, walory artystycz-
ne jury w składzie: kierowni-
ka Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Kijowie Doroty 
Dmuchowskiej, radcy WK 
Jacka Gocłowskiego, prezesa 
Związku Polaków na Ukrainie 
Antoniego Stefanowicza, dy-
rygenta Narodowej Orkiestry 
Ukrainy Wiktorii Żadko, or-
ganizatora projektu „Rodzina 
Polonijna. Ważny jest człowiek” 
Lidii Skubisz, redaktora naczel-
nego „Dziennika Kijowskiego” 
Stanisława Panteluka. I trzeba 
przyznać, że ostateczny werdykt 
dla jury był niełatwym zada-
niem, ponieważ poziom talentu 
i kunsztu artystów tegorocznej 
edycji Festiwalu był nadzwyczaj 
wysoki.

Inaugurując występy prezes 
ZPU Antoni Stefanowicz uwy-
datnił, że Festiwal był zapocząt-
kowany 15 lat temu, ale z braku 
finansowania na kilka lat został 
przerwany. Prezes podziękował 
też wszystkim gościom i uczest-
nikom z poza stolicy za gromad-
ne przybycie na imprezę.

Słuchając piosenek w wy-
konaniu uczestników Festiwalu 
można było zapoznać się z do-
robkiem twórczości polskich 
autorów i kompozytorów ta-
kich jak: Natalia Nykiel, Majka 
Jeżowska, Edyta Górniak, 
Janusz Kondratowicz, Wojciech 
Bellon, Zenon Martyniuk, 
Natalia Miżygórska i inni. 
Uczestnicy konkursu wykaza-
li wysoki poziom artystyczny, 
prezentując publiczności pol-
skie piosenki we własnej aran-
żacji.

Gościem imprezy był Zespół 
Pieśni i Tańca „Polanie znad 
Dniepru”, który zaprezentował 
efekt czterodniowej pracy z mło-
dzieżą z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Radawczyku  
z Polski, z którymi w ramach 
projektu MEN „Ważny jest 

człowiek! Teatr i taniec dla 
Ireny” prowadził warsztaty  
taneczne. Była to druga część 
projektu, która w tym roku  
odbyła się w Kijowie.

Podsumowując wyniki Fes-
tiwalu kierownik Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP  
w Kijowie Dorota Dmuchowska 
zaznaczyła: „Jury miało bardzo 
trudne zadanie, żeby spośród 
państwa wyłonić zwycięzców. 
Ale wszyscy jesteście zwycięzca-
mi! Gratuluję ogromnym talen-
tom, które dzisiaj nam zapre-
zentowaliście!”.

Jury wyznaczyło jednak naj-
lepszych, wśród których znaleźli 
się: 1 miejsce w grupie najmłod-
szych podzielili Juliana Kutowa 
z Sambora za wykonanie pieśni 
„To nie ja” i chór „Lastiwka” za 
wykonanie pieśni „Kapelusze 
mają duszę”. W grupie młodzie-
żowej 1 miejsce zajęła Maria 
Polaczok z Kropywnyckiego z 
piosenką „Chodzą ulicami lu-
dzie” zaś w grupie dorosłych 
maksymalne punkty i 1 miej-
sce uzyskała Natalia Izotowa z 
Tarnopola za wykonanie pieśni 
„Wolność”.

Należy podkreślić, że tak 
wysoki poziom imprezy stał 
się możliwy dzięki niekwestio-
nowanemu talentowi reżysera 
projektu Lesi Jermak – dyrek-
tora Polskiej Szkoły Sobotniej 
i kierownika artystycznego ze-

społu „Polanie znad Dniepru”.
Wszyscy uczestnicy i finaliści 
otrzymali dyplomy i upomin-
ki. Popis każdego z konkurso-
wiczów jest ważnym, a każde 
z przygotowanych wystąpień 
może być w przyszłości za-
proponowane i wykorzysta-
ne w różnorodnych koncer-
tach, zarówno na Ukrainie, jak  
i w Polsce.

Festiwal odbył się dzię-
ki wsparciu finansowemu 
Ambasady RP na Ukrainie i ze 
środków finansowych otrzyma-
nych od Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

Ciąg dalszy ze str. 1

Kierownik wK Ambasady rp w Kijowie Dorota Dmuchowska i prezes ZpU 
Antoni Stefanowicz zainaugurowali festiwalowe zmagania

Finalistka Festiwalu w kategorii 
młodzieżowej maria polaczok z 
Kropywnyckiego piosenką „chodzą 
ulicami ludzie” podbiła serca widzów

Zwyciężczynie w kategorii dziecięcej Juliana Kutowa i w kategorii dorosłych 
natalia izotowa
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Piaskówka od dawna była 
miejscem zamieszkania 

Ukraińców i Polaków. W latach 
30-40 XX wieku ponad 30% po-
pulacji stanowili tu Polacy. Do 
dziś wiele rodzin kultywuje kul-
turowe i zwyczajowe tradycje 
narodu polskiego. 

Zaistnienie polskiej klasy 
daje możliwość nauki języka 
zarówno uczniom z rodzin pol-
skich, jak i ukraińskich. Na uro-

czyste otwarcie klasy polskiej 
zawitało wielu honorowych 
gości: Kierownik Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w 
Kijowie - Dorota Dmuchowska, 
Radca WK przy Ambasadzie RP 
w Kijowie Jacek Gocłowski, a 
także delegacja z Polski na czele 
z sekretarzem Gminy Miedzno 
- Agnieszką Związek, w skład 
której weszli: pełnomocnik 
wójta ds. bezpieczeństwa - 

Edukacja Klasa polska w piaskówceważne wydarzenie miało miejsce 
w piaskowskiej Gromadzie 
Terytorialnej. Dzięki wspólnym 
wysiłkom wójta Gromady Anatolia 
rudniczenki, ośrodka polskiego 
w piaskówce, kierowanego przez 
irynę Horecką, Związku polaków 
obwodu Borodziańskiego, wydziału 
oświaty w piaskówce, udało się 
zrealizować wspaniały pomysł 
stworzenia polskiej klasy w Liceum 
piaskowskim.

otwarcie polskiej klasy 
zaszczyciła swoją obecnością 
kierownik wydziału Konsularnego 
Ambasady rp w Kijowie 
Dorota Dmuchowska

Leszek Idasz, przewodniczący 
Rady Gminy - Zdzisław Bęben, 
dyrektor Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego - Dariusz Bed-
narski.

W uroczystości uczestniczyli 
także przedstawiciele władz re-
jonu borodziańskiego: przewod-
niczący Rady Rejonu Georgij 
Jerko, kierownik Borodziań-
skiej Administracji Państwowej 
i, oczywiście, kierownictwo 

Gromady na czele z przewodni-
czącym Zjednoczonej Groma-
dy Terytorialnej Anatolijem 
Rud niczenkiem, kierownik 
Departamentu Oświaty Ok-
sana Nowikowa i dyrekto-
rzy lokalnych szkół. Przybyli 
też goście z Kijowa dyrektor 
Kijowskiego Regionalnego 
Oddziału Wszechukraińskiej 
Asocjacji Organów Samorządu 
Lokalnego „Asocjacji Miast 
Ukrainy” Harry Martin.

W ubiegłym roku podpisa-
no memorandum o współpracy 
gminy Miedzno i Zjednoczonej 
Gromady Terytorialnej   Pias-
kówka. W ramach umowy pol-
scy partnerzy, w miarę moż-
liwości, włączyli się do starań 
sprzyjających stworzeniu nale-
żytych warunków do nauki ję-
zyka polskiego w Piaskówce.

Otwarcie polskiej klasy po-
przedził wspaniały koncert ucz-
niów Piaskowskiego Liceum 
zorganizowany przez Polski 
Ośrodek Związku Polaków  
w Piaskowce. W ciepłej rodzin-
nej atmosferze deklamowano po 
polsku wiersze, a w finale dzieci 
zaśpiewały piosenkę „Wszyscy 
Polacy to jedna rodzina”. 

Arseniusz MILEWSKI

ście z zapałem popularyzując 
polską kulturę.

Drugi etap – stanowił kon-
cert, połączony z warsztatami 
tanecznymi, gdzie każdy chętny 
mógł spróbować wyciąć hołub-
ca i dołączyć się do akcji.

Po koncercie większość  

warsztaty taneczne

Akcja „Wytnij Hołubca” 
z okazji Dnia Tańca 

Ludowego odbyła się w Kijowie 
6 października w dwóch eta-
pach. Podczas pierwszego etapu 
Zespół Pieśni i Tańca „Polanie 
znad Dniepru” wraz z jego mi-
łośnikami przeszli barwnym ko-
rowodem przez centrum miasta 
ze śpiewem, tańcem w przepięk-
nych polskich strojach i oczywi-

kijowskich polskich organiza-
cji wzięli udział w Festiwalu 
„Pierogi Fest”. Każda organiza-
cja przygotowała własne stoi-
sko, gdzie zaprezentowała swoje 
specjały. Także dla wszystkich 
chętnych proponowano specjal-
ne warsztaty z lepienia piero-

gów, podczas których uczestni-
czący w nich mogli się zapoznać 
z 10. sposobami ich lepienia. 

Do akcji, którą już po raz 
piąty w Kijowie kontynuuje 
ZPIT „Polanie znad Dniepru” 
dołączyły się stowarzyszenia re-
prezentujące Związek Polaków 
na Ukrainie: Polska Szkoła 
Sobotnia w Kijowie, Kijowska 
Polska Młodzieżowa Asocjacja 
„Młodzi i Kreatywni”, „Dom 
Polonia” w Kijowie, KNKSP 
„Zgoda”, „Spółka Białego Orła”. 

Informacja własna

„Wytnij Hołubca”

Dla wszystkich chętnych proponowano specjalne warsztaty z lepienia pierogów

W momencie wejścia na przyjęcie lub bankiet zaczynają nas obowiązy-
wać konkretne zasady savoir vivre’u. Począwszy od tych przy powitalnym 
kieliszku szampana poprzez etykietę szwedzkiego stołu, na kosztowaniu 
deseru kończąc. Reguły te jednak często są łamane. Nawet jeśli jesteśmy na 
szkoleniu lub konferencji, a nie na eleganckiej kolacji, to wypada je znać. Gafa 
może przecież zepsuć nasz wizerunek.Pierwszą zasadą jest to, że kieliszek 
trzymamy w lewej dłoni, ponieważ prawą będziemy się witać. Bardzo ważna 
zasada - kieliszek trzymamy za nóżkę. Zawsze, bez wyjątku.Po części formal-
nej spotkania następuje zwykle przerwa, podczas której serwuje się posiłki  
w formie szwedzkiego stołu. Warto znać obowiązujące nas wtedy zasady.

Szwedzki stół - jak się ustawić?
Nawet jeśli czujemy się bardzo głodni, stajemy na końcu kolejki i cierp-

liwie czekamy. Jedzenia nie powinno dla nikogo zabraknąć, gdyż kelnerzy 
obecni na sali dbają o regularne donoszenie potraw. Na pewno w bardzo 
złym tonie będzie wyścig do bufetu czy wejście bez kolejki. Postarajmy się 
poczekać te dodatkowe kilka minut, aż przyjdzie nasza kolej. Jeśli czekamy, 
aż dołączy do nas jeszcze ktoś znajomy, nie będzie nietaktem, gdy ta osoba 
stanie przed nami. Unikajmy jednak sytuacji, w których takich osób będzie 
więcej. Grupowe rezerwacje są w bardzo złym tonie.

Gdy już dojdziemy do stołu z potrawami, weźmy tylko te naczynia  
i sztućce, z których zamierzamy skorzystać. Serwetkę należy umieścić pod 
talerzem. Warto mieć na uwadze, że podczas spożywania posiłków na 
stojąco, należy wybrać tylko takie potrawy, które nie sprawią problemów 
podczas jedzenia. Unikniemy nie tylko niezręcznego momentu przy zna-
jomych lub klientach, ale także ewentualnego ryzyka poplamienia ubrania 
swojego lub osoby stojącej obok. Zwłaszcza, że nie zawsze znajdziemy wol-
ne miejsce przy stoliku.

Ile nakładamy na talerz?
Jeśli chodzi o kwestię wielkości porcji, w dobrym tonie będzie nałoże-

nie sobie niewielkiej ilości jedzenia i udanie się po ewentualną dokładkę. 
Wypełnienie talerza po brzegi i zjedzenie jedynie połowy porcji to salonowe 
faux pas. Jeżeli coś nam wyjątkowo posmakowało i zechcemy dołożyć kolej-
ną porcję, weźmy czysty talerz, a ten, na którym jedliśmy, oddajmy kelnero-
wi. Tak nakazuje etykieta. Nie trzeba dodawać, że to samo tyczy się sztućców.

Deser jako słodkie zakończenie
Nie należy również nakładać na ten sam talerz ciepłych potraw np. ło-

sosia i deseru. Najpierw zjedzmy jeden posiłek, a następnie deser, nakłada-
jąc go na oddzielny, przeznaczony do tego talerzyk. Jeśli nie mamy ochoty 
na obiad, nie będzie w złym tonie, jeśli skosztujemy jedynie deseru. Tutaj 
też warto pamiętać o podłożeniu serwetki pod talerzyk, zwłaszcza, że nigdy 
nie wiemy, kiedy ktoś do nas podejdzie, aby się przywitać. Nasze dłonie 
powinny być zawsze czyste.

Szczypta dobrych manier

rEGUŁy nA BAnKiEciE 
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Sport i historia

Dzwon zawisł na wieży 
kościoła katolickiego 

w Chersoniu, tablicę natomiast 
wmurowano w ścianę świąty-
ni. W ten oto sposób oddano 
cześć generałowi Mariuszowi 
Zaruskiemu, który podczas  
drugiej wojny światowej zgi-
nął w chersońskim więzieniu 
NKWD i pochowany jest na  
tutejszym cmentarzu.

Tegoroczne regaty otworzył 
gość z Polski, pan Wojciech 
Skóra, szef Komisji Turystyki 
Żeglarskiej oraz dyrektor 
Turystyki Wodnej PTTK. Pan 
Wojciech Skóra od dziewięciu 
lat przyjeżdża do naszego mia-
sta i niestrudzenie organizuje 
tę ciekawą sportową imprezę. 
Uczestników regat i przyby-
łych nad brzeg Dniepru go-
ści ciepłym słowem powitała 
pani Rozalia Lipińska – prezes 
Obwodowego Towarzystwa 
Polskiego „Polonia” w Cherso-
niu. Przed startem żaglówek 
odśpiewano hymny narodowe 
Polski i Ukrainy.

W tym roku, w przeciwień-
stwie do poprzedniego, nie do-
pisał wiatr, dlatego żeglarze sta-
nęli przed podwójnie trudnym 
zadaniem. Mimo to jednak, 
jak co roku, łodzie wypłynęły 
na połyskujące w słońcu wody 
Dniepru. Zwycięskiej załodze 
wręczono puchar.

REGaty łoDZi ŻaGLoWycH W cHERSoniu
Zgodnie z dziewięcioletnią już tradycją, we wrześniu 2019, odbyły się 
w chersoniu regaty łodzi żaglowych o puchar im. generała mariusza 
Zaruskiego. przed dziewięciu laty puchar ten ufundował prezydent rp 
Bronisław Komorowski. członkowie chersońskiego obwodowego Towarzystwa 
„polonia” do dziś pamiętają ten uroczysty dzień, kiedy to wraz z pucharem 
przypłynął z polski do chersonia dzwon odlany na cześć wielkiego generała 
oraz tablica pamiątkowa jemu poświęcona.

Tego samego dnia mieszkań-
cy Chersonia świętowali Dzień 
Miasta. Podczas otwarcia im-
prezy wystąpili przedstawiciele 
władz miejskich i obwodowych. 
I tu nie zabrakło polskich akcen-
tów. Wśród flag innych mniej-
szości narodowych powiewała 
flaga Polski. Reprezentantka 
OTP „Polonia” wystąpiła  

Zdaniem uczestnika projektu, krajoznawcy Ihora Zapadenki, 
współcześni, zamieszkujący dziś ten region Mazurzy pochodzą  

z polskiego Mazowsza. Ich obecność na Podolu bierze swój począ-
tek po zakończeniu inwazji osmańskiej w 1699 r., która spustoszyła 
ten region i wówczas to (w XVIII wieku) Mazurzy zaczęły przyby-
wać do Poloskirowa i okolicznych wsi.

Od tego czasu, po rozbiorze Polski, pomimo żarliwych starań 
Imperium Rosyjskiego o ich asymilację i na przekór licznych wo-
bec nich czynionym represjom władzy radzieckiej, potomkowie 
Mazurów zachowali swoje tradycje, dialekt i wiarę.

Ciekawe, że w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego  
i Innych Krajów Słowiańskich informację dotyczące Mazurów  
zamieszkałych w płoskirowskim starostwie w 1887 r. podano w 
 sposób następujący:

„Mieszkańcy Maćkowiec, Szarowieczki, Greczan, jak sami do-
wodzą, opuścili Kujawy i osiedlili się tutaj w ostatnich latach ubie-
głego wieku. Mazurzy są całkowicie odseparowują się od innych 
grup miejscowej ludności, ściśle powiązani są ze sobą. Zachowali 
oryginalne zwyczaje, stroje, a nawet dialekt języka. W niektórych 
wioskach można spotkać Mazurów, którzy osiedliły się razem  
z miejscową ludnością”- wspominają uczestnicy projektu we  
własnych materiałach.

Igor MELNYCZUK (Dziennikarz projektu)

w polskim stroju ludowym  
i odczytała krótki tekst w języku 
polskim na temat przywiązania 
do Chersonia mieszkających  
w nim ludzi, których historycz-
ną ojczyzną jest Polska.

Paweł ELIAS
(nauczyciel skierowany do 

pracy w Ukrainie przez 
ORPEG)

Wystawa ta jest częścią 
międzynarodowego 

projektu zrealizowanego przez 
Muzeum II Wojny Światowej 
wspólnie z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych RP. 
Wystawa była prezentowana 
począwszy od 1 września w kil-

kudziesięciu polskich placów-
kach zagranicznych na 6 konty-
nentach.

W ceremonii otwarcia 
wzięli udział przedstawiciele 
Konsulatu Generalnego RP w 
Odessie, przedstawiciele władz 
miasta, członkowie polskich 
stowarzyszeń miasta Białogrodu 
nad Dniestrem oraz zaproszeni 
goście.Wystawa stanowi atrak-
cyjną opowieść o polskim do-
świadczeniu II wojny światowej, 
szczególną wagę przywiązując 
do ukazania dramatyzmu woj-
ny i starań polskiego żołnierza 

projekt interdyscyplinarny 

GRoZa i tRaGiZm tamtycH cZaSóW 
w centrum Kultury polskiej 
«Akerman  w Białogrodzie nad 
Dniestrem 6 października w 
odbyło się otwarcie wystawy 
pt.:„walka i cierpienie. 
obywatele polscy podczas 
ii wojny światowej”.

o odzyskanie niepodległej oj-
czyzny. Wzruszającym momen-
tem inauguracji było wysłucha-
nie komunikatu specjalnego 
Polskiego Radia z 1 września 
1939 roku o ataku III Rzeszy 
na Polskę. Oprawę muzycz-
ną zapewnił  zespół wokalno-
-muzyczny „Akermańcy”, któ-
ry zaprezentował pieśni i  me-
lodie  nawiązujące do czasów  
II wojny światowej.

 Sergiusz KWIATKOWSKI
 Prezes Centrum Kultury 

Polskiej „Akerman” 
w obwodzie odeskim 

Losy i drogi

Skąd mazurzy przybyli 
na chmielniczczyznę?

24 września w chmielnickim centrum młodzieży zaprezentowano 
projekt „Śladami ukraińskich mazurów”. od czerwca przedstawiciele 
ośrodka Sportowo-Kulturalnego „ploskirów” wraz z wolontariuszami 
zbierali stare fotografie, dokumenty i opowieści rodzinne mieszkańców, 
poświęcone historii mazurów zamieszkujących chmielniczczyznę. Efektem 
kilkumiesięcznej pracy była wystawa, wydanie książkowe i strona 
internetowa poświęcona temu tematowi.

prezentację projektu uświetnił występ ludowego chóru „rozmaryn”

potomkowie mazur mogli poczytać o swojej historii podczas prezentacji projektu

„Dziennik Kijowski” można zaprenumerować
na 2019 rok na poczcie!!!

Індекс передплати 30678. УКРПОШТА.
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Mąż wchodzi na wagę łazienkową  
i z całej siły wciąga brzuch. Żona 
patrzy na to z politowaniem i pyta:
- Myślisz, że ci to pomoże?
- oczywiście, że pomoże. Tylko w ten 
sposób mogę zobaczyć ile ważę.

* * *
Małżonka jednego z więźniów poszła 
do naczelnika więzienia prosić  
o lżejszą pracę dla męża.  
- ależ szanowna pani, przy klejeniu 
papierowych toreb jeszcze nikt się 
nie przemęczył!  
- Tak, ale on po tej pracy całymi 
nocami musi jeszcze kopać jakiś 
tunel...

* * *
Podchodzi anglik do Ślązaka: 
- Polish? 
- nie, rzuciłem. 

* * *
- Mamo, tato, grałem w pokera i... 
wyprowadzam się z tego domu!  
- oo, gratulacje!  
- wy też.

* * *
- więc mówisz, że nigdy nie 
przeklinasz? 
- Tak jest! 
- w takim razie oddzwonię do ciebie 
o trzeciej nad ranem.

* * *
Mieszkaniec Prypeci obejrzał 
pierwszy odcinek serialu 
„Czarnobyl’’ i naliczył 8 nieścisłości. 
i to tylko na palcach jednej ręki.

* * *
Tonie statek. Jakiś facet, roztrącając 
pozostałych, przepycha się do szalupy. 
- niech pan poczeka, na statku 
zostały jeszcze kobiety! - zatrzymuje 
go marynarz. 
- Panie, daj mi pan spokój, nie mam 
teraz głowy do seksu! 

* * *
- Sąsiedzie, coś pan tak wczoraj 
wieczorem wrzeszczał na żonę? 
- Bo nie chciała powiedzieć, na co 
wydała wszystkie pieniądze. 
- a dlaczego pan jeszcze głośniej 
wrzeszczał dziś rano? 
- Bo powiedziała. 

„Rozpuścić się jak dziadowski bicz” - stać się nieposłusznym (często  
w wyniku zbytniego pobłażania): Przy poprzednim wychowawcy rozpuściłeś się jak 
dziadowski bicz, ale skończyły się dobre czasy. Już ja się za ciebie zabiorę!
„Wejść (komuś) w krew” - stać się nawykiem, przyzwyczajeniem: 
Wczesne wstawanie tak weszło mu w krew, że nawet w niedzielę zrywa się o piątej 
rano.
„Łamać sobie język” - mieć trudności z wymawianiem słów: Mówią, że 
język polski jest trudny dla obcokrajowców ze względu na dwuznaki: sz, cz, rz, a 
tymczasem my, Polacy, często łamiemy sobie język, wymawiając angielskie  
i francuskie wyrazy.

ZwiąZki fraZeologicZne

Coroczny ranking HSBC Expat (czyli wysokiej klasy specjalista, który opuścił 
ojczyznę, aby pracować za granicą) dotyczy różnych aspektów życia i pracy poza 
krajem pochodzenia. To m.in. warunki wychowywania dzieci, wynagrodzenie  
czy łatwość aklimatyzacji. w tegorocznym badaniu uczestniczyło ponad 18 tys. 
ekspatów z całego świata.

Oto 10 krajów, w których ekspatom żyje się najlepiej:
1. Szwajcaria, 2. Singapur, 3. Kanada, 4. Hiszpania, 5. nowa zelandia, 

6. australia, 7. Turcja, 8. niemcy, 9. zjednoczone Emiraty arabskie,  
10. wietnam,  … 13. Polska.

Trzynasta pozycja Polski

 od sierpnia 2019 roku mieszkańcy wrocławia mogą zarobić na... deszczówce. miasto 
zachęca do gromadzenia wody pochodzącej z opadów, która następnie będzie ponownie 
wykorzystywana.

 Stolica małopolski Kraków jest czasem nazywana „miastem stu kościołów”  - co jest 
niedopowiedzeniem – tego typu miejscu kultu jest w Krakowie około 130.

 Zdaniem części ekologów, świat już za kilkadziesiąt lat może zmienić się nie do poznania. 
Dotyczy to również polski. w internecie pojawiły się mapki, które obrazują, jak wyglądać 
będzie polska, jeśli poziom wód stale będzie się podnosił. widok jest przerażający! najbardziej 
zagrożone jest położone tuż przy Bałtyku Trójmiasto. Gdyby poziom morza podniósł się o metr, 
zalane zostałyby również fragmenty portu, Grabówka, Kamiennej Góry i obłuża.

czy wiesz, że:


