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Polska Wigilia w Winnicy
C

złonkowie i prezesi ponad
stu organizacji polskich
z obwodów żytomierskiego,
chmielnickiego oraz winnickiego
zgromadzili się w winnickiej filharmonii, by w przededniu świąt
Bożego Narodzenia wspólnie przełamać się opłatkiem, pożegnać mijający rok 2014 i spotkać się z gośćmi z Polski – przedstawicielami
fundacji pozarządowych, stowarzyszeń kresowych, wspierających rodaków na Ukrainie, Litwie i Białorusi, dziennikarzami, ludźmi kultury
i sztuki oraz pracownikami polskich
placówek dyplomatycznych.
W tym roku na kresową Wigilię
przybyli ambasador RP w Kijowie
Henryk Litwin z małżonką, przedstawiciele Attachatu Wojskowego
przy Ambasadzie RP, prezes zarządu Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie Janusz Skolimowski,
potomkowie Ignacego Jana Paderewskiego z Kijowa, biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski, o. Justyn
Rusin OFM Cap, reprezentanci samorządów z województw śląskiego,
dolnośląskiego i świętokrzyskiego,
goście z partnerskiego miasta Winnicy – Kielc. Winnickie władze re-

prezentowali zastępczyni przewodniczącego prezesa Rady Obwodowej Natalia Solejko oraz zastępca
burmistrza miasta Walerij Korowij.
W tym roku, podobnie jak
w latach ubiegłych, miejscowi Polacy przygotowali dla znamienitych
gości dania podolskiej kuchni regionalnej, które z dziada pradziada
pojawiają się na stołach ich domów
podczas kolacji wigilijnej. Oprócz
rozmaitych pierożków z grzybami
i kapustą serwowano zapiekaną rybę
z Latyczowa, bożonarodzeniowe
pierniczki z Koziatynia oraz postne
pierogi zaprawione cebulką z Żytomierza.
Koncert kolęd oraz polskich
piosenek i tańców ludowych rozpoczął się od tradycyjnego powitania licznie przybyłych gości przez
gospodarza imprezy, konsula generalnego RP w Winnicy Krzysztofa
Świderka. Szczególnie ciepłe słowa
skierował do miejscowej wspólnoty
polskiej – podziękował im za opiekę
nad miejscowymi polskimi nekropoliami, naukę języka polskiego
w szkółkach sobotnio-niedzielnych
oraz za podtrzymywanie tradycji
polskich, mimo represji władz komunistycznych.

Fot. Słowo Polskie

13 grudnia w Winnicy, stolicy okręgu konsularnego, odbyła
się tradycyjna polska Wigilia, organizowana przez miejscowy
Konsulat Generalny RP. Dla gości, którzy szczelnie
wypełnili salę Filharmonii Obwodowej, zatańczył i zaśpiewał
Zespół Tańca Ludowego UMCS, ukraiński zespół Barwinek oraz
soliści z Polski i Ukrainy.

Zespół Tańca Ludowego UMCS zaprezentował w Winnicy wiązankę polskich piosenek i tańców patriotycznych

Dostojni goście, których liczba,
jak zawsze, przerosła możliwości
filharmonii, odwzajemnili się konsulowi słowami otuchy dla narodu
ukraińskiego, który został zmuszony
do obrony swoich granic przed agresją wschodniego sąsiada. Przedstawiciel Attachatu Wojskowego na
koniec swojego wystąpienia zwrócił
się do obecnych ze słowami „Sława
Ukrainie”, a ambasador Henryk Litwin zapewnił, że Polska nadal będzie wspierała Ukrainę na drodze do
integracji europejskiej.
Organizatorzy Wigilii nie zapomnieli o 33. rocznicy wprowadzenia

stanu wojennego w Polsce. Zapalonymi zniczami oraz minutą ciszy oddano hołd ponad stu ofiarom
walki o wolność Polski.
Ciekawostką wieczoru stało się
ogłoszenie decyzji o nadaniu nowej
placówce kulturalnej Polaków −
Domowi Polskiemu w Barze, który
lada moment zostanie oddany do
użytku, imienia Jana Pawła II. Prezes Stowarzyszenia Polaków Baru
Artur Cyciurski oraz honorowa
prezes Małgorzata Miedwiediewa
na dowód słów konsula Świderka
otrzymali okazałe popiersie papieża
Polaka, które powinno w niedługim
czasie stanąć na honorowym miejscu w nowym centrum polskości na
Podolu.
Część oficjalna trwała ponad
półtorej godziny. Po powitaniach
i podziękowaniach przyszła kolej na
występy znanych artystów z Polski
i Ukrainy. Na początku dwie piosenki i kolędę „Lulajże, Jezuniu”
zaśpiewała winnicka solistka Iryna
Szwec. Po niej na scenie pojawił
się ludowy dziecięcy zespół pieśni
i tańca Barwinek. Występ dzieci
w kolorowych ukraińskich strojach
narodowych ożywił zmęczoną wystąpieniami dostojników publiczność. Młodzi winniczanie wykonali
kilka regionalnych podolskich kolęd
oraz polską kolędę „A wczora z wieczora”.
Najciekawszy okazał się występ
lubelskiego Zespołu Pieśni i Tańca

UMCS. Młodzież studencka, ubrana
w stroje z XVII-XIX wieku, zaśpiewała i zatańczyła poloneza (do
melodii poloneza Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”). Melancholijna
i sentymentalna muzyka, kojarzona
z utraconą ojczyzną i piękny taniec
wzbudziły burzę oklasków. Następnie grupa dziewcząt wykonała
kompozycję taneczną, nawiązującą
do tradycji kujawskich. A chłopcy
w mundurach armii napoleońskiej
przypomnieli, że prawdziwym okupantem na Ukrainie i Kresach był
nie Bonaparte, lecz carska armia,
która pod koniec XVIII wieku zajęła
ponad 75 proc. terytorium Polski.
Pod koniec koncertu wigilijnego
solista Opery Śląskiej w Bytomiu
Juliusz Ursyn-Niemcewicz zaśpiewał kilka dobrze znanych utworów
z repertuaru światowej sławy artystów operowych. Przy okazji gość
z Polski rozdał słuchaczom płyty
CD z oratorium poświęconym Janowi Pawłowi II, kalendarze z widokami Bytomia i inne upominki.
Po koncercie publiczność wypełniła hol filharmonii winnickiej,
w którym na stołach przy szopce
z małym Jezusem, Maryją i Józefem wszyscy przełamali się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego
najlepszego, a Ukrainie i Polakom
tu mieszkającym − pokoju i dobrobytu.
Jerzy Wójcicki

Serfując po ukraińskim Internecie

Burmistrz Kijowa: trzeba
zburzyć Dom Związków
Zawodowych
Witalij Kliczko poinformował
mieszkańców, że spalony podczas
rewolucji godności Dom Związków
Zawodowych trzeba będzie rozebrać, bo zdaniem ekspertów grozi
zawaleniem. − Budynek został na
tyle uszkodzony, że jego rekonstrukcja nie ma sensu. Trzeba będzie go rozebrać i wybudować nowy
– powiedział burmistrz Kijowa. −
Ostateczna decyzja zostanie podjęta
w najbliższych dniach.
Jak zaznaczył, władze Kijowa nie
mają na razie pieniędzy na budowę
nowego Domu Związków Zawodowych.

Amerykański Kongres
zdecydował o przekazaniu
Ukrainie broni
Dzięki przyjętej najpierw przez Senat USA, a następnie przez Izbę Reprezentantów ustawie „Ukraine Freedom Act” (Ustawa o wolnej Ukrainie) Ukraina może zostać uznana
przez Stany Zjednoczone za specjalnego partnera wojskowego spoza
NATO. Na tej podstawie będzie
można przekazać jej broń oraz pomoc finansową. Żeby prawo weszło
w życie, musi je podpisać prezydent
Barack Obama. Ukraina może liczyć na pomoc militarną w kwocie
rzędu 350 mln USD.
Prezydent Petro Poroszenko
przyjął uchwalenie ustawy z zadowoleniem, przypominając, że dokument został zarejestrowany w amerykańskim parlamencie podczas
jego wizyty w Waszyngtonie kilka
miesięcy wcześniej.

Nauka w szkole potrwa
krócej?
Rząd rekomenduje skrócić termin
obowiązkowego nauczania w szkołach ogólnokształcących z 11 lat do
9. Powód: optymalizacja wydatków
na oświatę i dostosowanie systemu
ukraińskiej edukacji do standardów
unijnych. Odpowiednie zmiany
prawa przygotowało Ministerstwo
Finansów.
Na Ukrainie dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6-7 lat i koń-
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czą ją, mając 17-18 lat. W innych
krajach według UNESCO sytuacja
wygląda następująco: w Austrii,
Czechach, Serbii, na Białorusi,
w Grecji, Chorwacji, Czarnogórze,
Słowenii, Chinach, Japonii, Izraelu,
Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii,
Holandii, Hiszpanii, Danii, Włoch,
Kanady obowiązkiem szkolnym są
objęte dzieci w wieku od 6 do 15 lat,
w Gruzji – od 6 do 12 lat.

wznowił eksport gazu na Ukrainę.
Blisko 43,5 m3 dziennie z gazociągów dostarczających błękitne paliwo do krajów Europy będzie pobieranych przez „Ukrtransgaz”.
Wieczorem 6 grudnia ukraiński „Naftogaz” przelał Rosjanom
378 mln USD zaliczki za 1 miliard
m3 gazu ziemnego. Dzień później
w Gazpromie potwierdzono wpłynięcie pieniędzy na ich konto.
Tymczasem rosyjski rubel znów
stracił na wartości, mimo interwencji Banku Rosji. 9 grudnia amerykański dolar kosztował na giełdzie
54,18 rosyjskich rubli.

Ambasada Australii zacznie
działać w Kijowie od lutego
Podczas wizyty Petra Poroszenki
w Australii jej premier Toni Ebbott
poinformował ukraińskiego prezydenta o przekształceniu tymczasowego dyplomatycznego przedstawicielstwa Australii w Kijowie w ambasadę. Jej uroczyste otwarcie jest
zaplanowane na luty 2015 roku.
Petro Poroszenko, który przybył
do Australii 10 grudnia, odwiedził
Melbourne, Canberrę i Sydney.
W pierwszym dniu wizyty wziął
udział w mszach świętych w cerkwi
grekokatolickiej oraz katedrze św.
Piotra i Pawła w Melbourne. Podziękował ponad 40 tys. mieszkającym w Australii rodakom za akcje
protestu podczas ostatniego szczytu
G20 z hasłami „Putin, precz z Ukrainy”.

Więcej polskich jabłek
Okazuje się, że Ukraina nie produkuje jabłek w wystarczającej ilości,
zdolnej zaspokoić potrzeby państwa. Od lata do końca jesieni Ukraina sprowadziła z Mołdawii ponad
6 tys. ton jabłek – 55 proc. importu.

To, że Krym nie daje sobie porady bez Ukrainy, świadczy choćby
brak wody na półwyspie, z powodu
którego odnotowano w tym roku rekordowo niskie zbiory ryżu. Można
mieć pewność, że bez wsparcia z zewnątrz Krym nie poradzi sobie jako
oddzielna i niepodległa jednostka
administracyjna.
− Przez najbliższe kilka lat nawet
nie ma co marzyć o eksporcie naszej
produkcji – twierdzi dyrektor Instytutu Rolnictwa Krymu Władimir
Pasztiecki – Myślę, że nie będziemy
w stanie nakarmić winogronami czy
jabłkami nawet samych siebie, nie
mówiąc o turystach.

Gaz z Rosji popłynął na
Ukrainę
Po sześciu miesiącach przerwy
9 grudnia rosyjski „Gazprom”

Tego samego dnia zdeterminowani członkowie winnickiego Majdanu ruszyli do siedziby administracji, by bronić Swytka i nie dopuścić
do przejęcia władzy przez byłych
towarzyszy Janukowycza. Przed budynkiem stały samochody opancerzone, a wejścia broniło blisko 200
milicjantów, nie tylko z Winnicy.
Po trzech godzinach starć milicji
z protestującymi, w których funkcjonariusze użyli przemocy i posypały się granaty szumowe i dymne,
mundurowi ustąpili. Działo się to
w czasie, gdy przewodniczący Rady
Obwodowej miał doprowadzić do
głosowania nad swoją dymisją. Pod
presją tłumu przedstawiciele starej
władzy uciekli z sali obrad, a protestujący weszli do środka. Ogłosili
przedterminowe wybory do Rady
Miasta i Obwodu.
Podczas starć milicji z protestującymi 15 osób zostało lekko rannych,
dwóch trafiło na posterunek.

Od października Ukraińcy zaczęli kupować więcej jabłek z Polski. W październiku import mołdawskich jabłek spadł do 1,3 tys.
ton, polskich – lekko przewyższył tę
wielkość.
Z powodu rosyjskiego embarga
Polska poniosła znaczne straty związane z utratą największego rynku
zbytu dla swojej produkcji rolnej.
Sankcje Moskwy stały się bodźcem
do poszukiwania nowych rynków.
Jabłka z Podkarpacia czy Mazowsza
pojechały także na Ukrainę.

Prysnął mit o „rajskim
Krymie”
Gospodarstwa rolne Krymu są
w stanie wyprodukować tylko dwa
kilogramy winogron na jednego
mieszkańca półwyspu rocznie.
Reszta, 80 proc. owoców, jest przeznaczona do produkcji win.

Anatolija Olijnyka postanowili usunąć Swytka jako osobę niewygodną
i zbudować własną strukturę władz
obwodowych.

Udaremniona kontrrewolucja
w Winnicy
Blisko tysiąc protestujących zebrało
się 6 grudnia pod winnicką Administracją Obwodową, by zaprotestować przeciwko powrotowi do
władzy „regionałów” − członków
zbrodniczej Partii Regionów, którzy
znaleźli się w szeregach ugrupowań
powstałych na gruzach byłej siły politycznej Wiktora Janukowycza.
Po rewolucji godności na stanowisko przewodniczącego Rady
Obwodowej został oddelegowany
przez Majdan Serhij Swytko.
Członkowie Partii Regionów stanowiący większość w Radzie złożyli
wniosek o wyjście z partii i założyli
nowe formacje polityczne powiązane ze sobą. Kiedy Janukowycz
i jego ministrowie uciekli do Rosji,
winniccy „regionałowie” bojkotowali posiedzenia Rady Obwodowej.
Działo się tak do 6 grudnia, kiedy
przy cichym poparciu przewodniczącego Administracji Obwodowej
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jakie ponieśli emeryci oraz osoby
korzystające ze świadczeń socjalnych (m.in. rodziny wielodzietne
i inwalidzi) w wyniku rabunków,
jakich dopuścili się bojówkarze samozwańczych republik Donbasu.
− W ostatnich miesiącach prorosyjscy separatyści obrabowali
w Donbasie 20 samochodów należących do banków, kradnąc ponad
100 milionów hrywien. Podczas takich napaści giną nasi konwojenci.
Dlatego musieliśmy zaprzestać
przekazywania gotówki na tereny
okupowane przez separatystów –
twierdzi Rozenko.
Od 1 grudnia ukraińskie władze
nie dostarczają pieniędzy do miast
znajdujących się w strefie działania
sił DRL i LRL. Miejscowi, którzy
wcześniej popierali separatystów,
wyjeżdżają do miast kontrolowanych przez siły rządowe, gdzie załatwiają sprawy w urzędach i pobierają należne im emerytury z bankomatów. W Donbasie trwają bunty
głodowe.

Hrywna i rosyjski rubel –
najsłabsze waluty na świecie

W Charkowie trwa proces
pielęgniarki sadystki
Kolejne posiedzenie w sprawie Olgi
Worżeinowej z Czugujewa (obwód
charkowski), pracowniczki służby
medycznej, która jest oskarżona
o skopanie rannego aktywisty Majdanu, odbyło się 5 grudnia w sądzie
rejonowym miasta Charkowa.
Podczas rozprawy sędzia wysłuchał pobitego 13 kwietnia przez
tłum prorosyjskich bandytów Wołodymyra Silewycza oraz zbadał
dowody utrwalone na filmie wideo.
Widać na nim, jak Olga Worżeinowa kopie leżącego w przejściu
podziemnym w pobliżu stacji metra „Uniwersytet” rannego chłopca.
Dopiero interwencja załogi pogotowia ratunkowego przeszkodziła
dalszemu znęcaniu się pielęgniarki
sadystki nad aktywistą.
53-letnia Olga Worżeinowa została rozpoznana dzięki nagraniu,
które pojawiło się na YouTube, i zatrzymana na dwumiesięczny areszt
domowy. Grozi jej do 4 lat więzienia.

Ponad 100 mln hrywien
dla emerytów padło łupem
terrorystów
Nowy minister polityki socjalnej
Pawło Rozenko podsumował straty,

46 proc. wartości straciła ukraińska
hrywna od początku roku wskutek
korupcji oraz wojny na wschodzie
Ukrainy. W zastraszającym tempie
spada także wartość rosyjskiego rubla – 39 proc. w skali roku.
Inne „słabe” waluty są daleko
w tyle: ghański sedi stracił 26 proc.
na wartości, argentyńskie peso – 24
proc.
Kurs rosyjskiej waluty wobec dolara i euro jest bezpośrednio związany z ceną ropy i gazu na światowych rynkach, bowiem budżet Federacji Rosyjskiej jest uzależniony
od sprzedaży tych surowców. Od
kilkunastu lat rosyjski rząd prawie
zaprzestał inwestycji w inne gałęzie
gospodarki, w tym w wysokie technologie.

Transparency International:
Na Ukrainie nikłe postępy
w zwalczaniu korupcji
Międzynarodowa, niezależna, pozarządowa organizacja Transparency
International, która bada, ujawnia i zwalcza praktyki korupcyjne,
umieściła Ukrainę na 142. miejscu
w rankingu obrazującym poziom
korupcji, obejmującym 175 państw.
Jednocześnie odnotowała postęp
w zwalczaniu łapownictwa w ostatnim roku: zmniejszenie presji biurokracji na biznes, uniezależnianie
eksportu i importu od korupcji.
142. miejsce Ukraina podzieliła
z Komorami i Ugandą. W zeszłym
roku zajęła 144. miejsce.
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Wydarzenia

Kto pomoże Polakom z Ukrainy?
P

olacy na Ukrainie ufają, że
Polska, kraj ich przodków,
jest opoką i miejscem, w którym mogą znaleźć ratunek w razie
potrzeby. Rzeczpospolita ostatnio
coraz częściej, z racji sytuacji politycznej i gospodarczej, udziela
Ukraińcom pomocy w postaci ułatwień w otrzymaniu karty pobytu
czy legalizacji ich obecności na
swoim terenie. Dlatego ukraińscy
Polacy, gdy dzieje im się krzywda
i gdy nie są w stanie sami sobie poradzić, o pomoc zwracają się do polskich instytucji odpowiedzialnych
za wsparcie rodaków za granicą:
fundacji pozarządowych, Caritasu
oraz do komisji senackiej i sejmowej zajmujących się Polakami za
granicą.
Ostatnio działacze z organizacji
polonijnych z Doniecka i Ługańska zwrócili się z dramatycznym
apelem do polskich władz o pomoc
w ewakuowaniu Polaków oraz osób
polskiego pochodzenia z terenów
objętych konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Wysłali list do senackiej Komisji do spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z „prośbą
o pracę i możliwość zamieszkania
dla stu osób z Donbasu, mających
Kartę Polaka, które chciałyby przyjechać do Polski”, jak donosi portal
informacyjny Onet.pl. Senacka komisja zajęła się sprawą na 69. posiedzeniu 2 grudnia.
Jeszcze 6 czerwca na spotkaniu
w Kijowie wiceminister polskiego
MSZ Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Polakami z Donbasu ci ze
łzami w oczach mówili jej o swoich
problemach wynikających z życia

w regionie ogarniętym wojną. Zabierając głos w imieniu rodaków
ze Starobielska, Stachanowa, Ługańska, opowiedzieli o pacyfikacji
miejscowej ludności i przymusowym wcieleniu w szeregi armii
DNR czy LNR nawet osoby polskiego pochodzenia, o jeżdżących
po ulicach czołgach i o prorosyjskich terrorystach zastraszających
ludność. Poprosili wiceminister
o udzielenie azylu w Polsce na czas
wojny. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że państwo polskie
na pewno udzieli poparcia Polakom
ze wschodu Ukrainy w postaci zorganizowania dla nich pobytu w Polsce, ale podkreślała, żeby z podobnymi problemami zwracali się
przede wszystkim do władz ukraińskich, które pomagają migrantom
politycznym na własnym terenie.
Pół roku później sprawa wróciła
w postaci listu, jaki skierowali do
senackiej komisji zdesperowani Polacy z Donbasu.
Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Wojciech Tyciński
oraz wiceminister Artur Nowak-Far podczas spotkania w Senacie
określili powstałą sytuację jako
bardzo złożoną i stwierdzili, że resort nie ma instrumentów w postaci
przepisów i procedur, by w trybie
ułatwionym przyjąć rodaków z terenów, na których trwa wojna z prorosyjskimi terrorystami. Wtóruje
im wiceprzewodnicząca senackiej
komisji Barbara Borys-Damięcka
z PO. − Główny problem z pomocą
dla Polaków z Donbasu polega na
tym, że są obywatelami ukraińskimi

Fot. senat.gov.pl

Mieszkający w ogarniętym wojną Donbasie Polacy zwrócili się do
polskich władz z prośbą o azyl. Jednak MSZ i senacka Komisja
do spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą widocznie
wolą, by sprawą zajęły się organizacje pozarządowe.

Na posiedzeniu senackiej Komisji do spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

– powiedziała. Jej zdaniem problemem powinny się zająć organizacje
pozarządowe, które według Borys-Damięckiej winny uzyskać na ten
cel dodatkowe środki z budżetu polskiego państwa.
− Dla Polaków nie ma miejsca
w Doniecku, a i w Polsce nie są
oni mile widziani. Co mamy robić?
Przecież chyba 100 osób można
uratować. Zacznijcie od stu albo
chociaż od jednej osoby – zaapelowała z żalem Wiktoria Charczenko,
wiceprezes polskiej organizacji społecznej z Donbasu.
Logiczną i łatwą do realizacji
inicjatywę przedstawił prezes Fundacji Wolność i Demokracja Michał
Dworczyk. Zaproponował, by poszerzyć ustawę o repatriacji o teren
Donbasu. W jego ocenie nie jest do
tego potrzebna zmiana polskiego

ustawodawstwa,
wystarczyłoby
rozporządzenie Rady Ministrów,
rozszerzające zakres działania tej
ustawy o jeden region Ukrainy. Powinien także powstać specjalny program wspierający takich repatriantów, bowiem, jak uważa Dworczyk:
− Nie ma co się łudzić, że nagle wójtowie, burmistrzowie i prezydenci
masowo zaczną zapraszać rodziny
z regionu objętego konfliktem.
Syta Polska widocznie nie jest
przygotowana do wojny, a nawet
do okazania pomocy swoim rodakom z Donbasu, których dziadowie
i rodzice już dostatecznie nacierpieli
się w ZSRS. Instytucje rządowe, widocznie w obawie przed reakcją Rosji, boją się udzielić bezpośredniej
pomocy militarnej obrońcom granic
cywilizacji europejskiej – ukraińskim żołnierzom, wśród których są

także Polacy z pochodzenia. Pomoc
rodakom zrzucają na barki organizacji pozarządowych. Czy nie przypomina to sytuacji sprzed 93 lat, kiedy
Polska zdradziła interesy swoich
dzieci na wschodzie, podpisując
traktat ryski?
Dzień po posiedzeniu senackiej Komisji do spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą
poświęconego Polakom z Donbasu
w donieckim szpitalu zmarł polski
obywatel Kazimierz Wróbel, raniony przez pijanych prorosyjskich
separatystów. Ich samochód uderzył
w auto Polaka, po czym terroryści
wpakowali w niego cały magazynek z kałasznikowa. Mimo że lekarze amputowali nogę rannemu,
ten wskutek znacznej utraty krwi
wkrótce zmarł.
Słowo Polskie

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość...

Jednym ze znaków szczególnej
obecności Maryi w okresie adwentu są roraty. Tak samo jak Ona
oczekiwała Jezusa, tak samo my
o wschodzie słońca zbieramy się
w kościołach, by dzielić z innymi
parafianami radość z oczekiwania
na przyjście Zbawiciela oraz ostateczny Dzień Pański.
Nazwa „roraty” wzięła się od
śpiewanej na początku mszy świętej pieśni liturgicznej, która zaczyna
się od słów „rorate caeli desuper”
(„spuśćcie rosę niebiosa”). Msze
wotywne do Najświętszej Marii

Fot. Jerzy Wójcicki

Zbliżające się Boże
Narodzenie poprzedza
adwent. Najbardziej
charakterystyczną mszą
św. dla adwentu są roraty,
które przez cztery tygodnie
grudnia (bez niedziel)
gromadzą o świcie wiernych
w kościołach całego świata
katolickiego.

Panny odprawiane są zwykle wcześnie rano, przed świtem. Choć zdarza się tu i ówdzie, że przenoszone
są na wieczór.

Mali katolicy
z winnickiej parafii
pw. Ducha Świętego
na Wiszence

W roratach szczególnie chętnie
uczestniczą dzieci, które na początku mszy świętej idą w procesji
z kruchty kościoła do ołtarza z lam-

pionami w ręku. W kościele panuje
mrok i tylko migoczące światełka
rozpraszają ciemności. Dzieci niosą
je w rękach, przypominając słowa

z Proroctwa Izajasza: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość…”. Dopiero na śpiew „Chwała
na wysokości Bogu” zapala się
wszystkie światła w kościele.
W Winnicy na roraty młodzież
przybywa najliczniej do kościoła
kapucynów, kapliczki w parafii pw.
Świętego Ducha oraz do kościoła
na Tiażyłowie. Senne, niewyspane
dzieciaki, trąc oczy, słuchają kazania księdza. Kierują do Boga intencje o zdrowie siostry, brata oraz
pokój na Ukrainie. Budzą się ostatecznie wraz z pierwszymi promieniami słońca, które wpada do okien
świątyni tuż po godz. 7, kiedy msza
św. zmierza ku końcowi. Po takiej
pobudce dzień powszedni nabiera
całkiem nowego wymiaru.
Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, przeżywamy adwent
oczekiwania, tak jak Matka Kościoła oczekiwała na narodzenie
swego Syna.
Jerzy Wójcicki

Obwód Żytomierski
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15-lecie powstania Domu Polskiego
w Żytomierzu
6

grudnia w Żytomierzu obchodzono 15-lecie powstania
Domu Polskiego. Ze względu
na trudną sytuację na Ukrainie organizatorzy zrezygnowali z hucznego
święta. Spotkanie zaczęło się od złożenia kwiatów na grobie rodziców
Ignacego Jana Paredewskiego na
cmentarzu polskim. Następnie odprawiona została msza święta w katedrze św. Zofii, którą celebrował
kapelan Polaków Żytomierszczyzny
ks. Jarosław Giżycki.

Goście ze wszystkich stron
Część oficjalna odbywała się
w Domu Polskim. Na uroczystość
przybyli goście honorowi: Krzysztof Łachmański, sekretarz zarządu
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anita Staszkiewicz, specjalista
Działu Programowego Stowarzyszenie Wspólnota Polska, wicekonsul Konsulatu Generalnego RP
w Winnicy Edyta Niedźwiecka oraz
wicekonsul Damian Ciarciński.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Emilia Chmielowa, prezes
Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie, oraz Antoni Stefanowicz,
prezes Związku Polaków na Ukrainie.
Na sali reprezentowane były środowiska polskie obwodu żytomierskiego: Berdyczów, Susły, Dołbysz,
Marianówka, Bykówka, Malin, Andruszówka, Nowogród Wołyński.
Nie zabrakło przedstawicieli Teatru
Polskiego im. J. Kraszewskiego,
Związku Szlachty Polskiej, Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów,
Asocjacji Polaków Żytomierszczyzny, Stowarzyszenia Lekarzy Pochodzenia Polskiego, Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego,
Studenckiego Klubu Polskiego
w Żytomierzu. Byli także kierownicy zespołów polonijnych, nauczyciele języka polskiego, wykładowcy
i studenci z miejscowych uczelni.

Medale dla działaczy
Podczas przemówienia powitalnego Krzysztof Łachmański wręczył odznaczenia. Srebrne Medale
Wspólnoty Polskiej przyznano Irenie Perszko, dyrektor Domu Polskiego, Natalii Miesiąc, dyrektor
Centrum Polonistyki, i Ludmile Natykacz, dziennikarce Żytomierskiej
Telewizji Obwodowej, Brązowy
Medal Wspólnoty Polskiej otrzymała Natalia Szumlańska, nauczycielka języka polskiego, doktorantka
Uniwersytetu Warszawskiego.
Podziękowania za owocną współpracę składali dyrekcji Domu Polskiego prezesi organizacji polskich,
przedstawiciele uczelni wyższych
Żytomierza, Konsulat Generalny RP
w Winnicy i Federacja Organizacji
Polskich na Ukrainie.
Irena Perszko przedstawiła historię powstania i działalności Domu
Polskiego.

Część nieoficjalną uroczystości,
która odbyła się w jednej z restauracji, zainaugurował minikoncert
muzyki sakralnej i patriotycznej
w wykonaniu Amatorskiego Chóru
Kameralnego im. Juliusza Zarębskiego pod kierownictwem Jana
Krasowskiego.
Dom Polski w Żytomierzu powstał w roku 1999 i jest własnością
Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie. Inicjatorem jego
stworzenia było Zjednoczenie Polaków Żytomierszczyzny „Polonia”
z prezesem Tadeuszem Reńkasem.
Inicjatywę poparł Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W realizacji
pomysłu uczestniczyły Federacja
Organizacji Polskich na Ukrainie
z prezes Emilią Chmielową oraz Polonia Brytyjska.
Stowarzyszenie
Wspólnota
Polska wykupiło znajdujący się
w stanie surowym budynek i przy
pomocy firmy Energopol-Ukraina
przywróciło go do użytku żytomierskiej polonii. Rozpoczęte w marcu
1999 roku prace budowlane zostały
zakończone już w lipcu tego samego
roku.

Wspólnie do celu
Na uroczyste otwarcie Domu
Polskiego, które odbyło się 29 lipca
1999 roku, przybyli liczni goście
z Polski, między innymi ambasador RP w Kijowie prof. Jerzy Bahr
w towarzystwie konsulów, prezes
Wspólnoty Polskiej prof. Andrzej
Stelmachowski,
przewodniczący
sejmowej Komisji Łączności z Polonią i Polakami za Granicą Ryszard
Czarnecki, posłowie, senatorowie,
przedstawiciele MSZ. Uroczystość
celebrował biskup diecezji żytomiersko-kijowskiej Jan Purwiński.
Dom Polski do 2001 roku należał do stowarzyszenia Zjednoczenie
Polaków Żytomierszczyzny „Polonia”. W 2001 roku Wspólnota Polska założyła przedsiębiorstwo córkę
„Mój Dom”, do którego prawnie
przypisano Dom Polski.
Ważnym wydarzeniem dla Domu
Polskiego było nadanie mu z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu w trakcie
obchodów Roku Paderewskiego
(w 2001 r.) imienia Ignacego Jana
Paderewskiego. W marcu 2013 roku
odsłonięto w nim popiersie I.J. Paderewskiego.
Pierwszym dyrektorem Domu
Polskiego został Kazimierz Ratuszyński, prezes Katolickiego Klubu
Sportowego „Polonia”. W latach
2000-2001 obowiązki dyrektora pełniła Mirosława Starowierow, prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny. Od 2001
do 2011 roku dyrektorem Domu
Polskiego był pan Jerzy Bagiński.

Irena Perszko, dyrektor Domu Polskiego, opowiada o historii powstania i działalności żytomierskiego centrum kultury polskiej na
przestrzeni 15 ubiegłych lat

Jednym z priorytetów Domu
Polskiego jest współpraca
ze środowiskiem polskimi
w obwodzie żytomierskim.
Przedstawiciele stowarzyszeń
polskich obwodu i miasta
zawsze są zapraszani i mile
widziani na odbywających się
w Domu Polskim spotkaniach
i uroczystościach.
Nie tylko nauka języka
Od momentu powstania ośrodek
prowadził zróżnicowaną działalność. Dominującym kierunkiem
była edukacja – kursy języka polskiego, półkolonie letnie, wyjazdy
edukacyjne dla dzieci, olimpiady
językowe i sportowe dla uczniów,
konkursy recytatorskie. Od lat gościnne wnętrza Domu Polskiego
wykorzystują do prowadzenia swej
działalności organizacje polskie
i zespoły polonijne Żytomierza.
W Domu Polskim odbywały się
także spotkania polskich delegacji
z gośćmi honorowymi z Ukrainy
oraz przedstawicielami społeczności polskiej Żytomierszczyzny.
Wraz ze zmianą dyrektora ośrodka
w 2011 roku nastąpiły zmiany
w charakterze placówki. Przedе
wszystkim rozszerzono kierunki jej
funkcjonowania – od szeroko rozumianej działalności edukacyjnej,
informacyjnej przez kulturalną po
społeczną. Podstawą jest nie tylko
udostępnianie pomieszczeń dla innych instytucji polonijnych, ale inicjowanie i realizacja własnych projektów: Sobotnie Kółka Twórcze,
Półkolonie „Lato z Domem Polskim” i „Jesień z Domem Polskim”,
spotkania tematyczne z okazji świąt
państwowych i religijnych, konkurs
recytatorski dla dzieci pt. „Te słowa

istniały zawsze...”, projekty edukacyjne dla młodzieży.

Priotytety dnia dzisiejszego
Jednym z priorytetów Domu
Polskiego jest współpraca ze środowiskiem polskimi w obwodzie żytomierskim. Przedstawiciele stowarzyszeń polskich obwodu i miasta
zawsze są zapraszani i mile widziani
na odbywających się w nim spotkaniach i uroczystościach. Placówka
stara si w różny sposób wesprzeć
aktywnie działające ośrodki – przez
udział w projektach, które realizują,
przekazując im podręczniki i materiały dydaktyczne.
Jednym z przedsięwzięć skierowanych do środowiska polskiego
w obwodzie jest Kolęda z Domem
Polskim. Od 2012 roku w przededniu Bożego Narodzenia we współpracy z lokalnymi organizacjami
polskimi pracownicy Domu Polskiego odwiedzają polskie rodziny
w małych miejscowościach w rejonach baranowskim, wołodarskim,
czerwonoarmijskim, różyńskim, nowogrodzkim i romaniwskim. Dzieci
i młodzież z różnych miejscowości
obwodu angażowane są w projekty
edukacyjne: konkursy i wyjazdy do
Polski.

Współpraca na wszystkich
szczeblach
Partnerem w realizacji projektów edukacyjnych Domu Polskiego
często jest Żytomierski Uniwersytet
Państwowy im. I. Franki oraz Centrum Polonistyki uniwersytetu na
czele z profesor Natalią Miesiąc.
Projekty kulturalne realizuje we
współpracy z Żytomierskim Liceum
Sztuki im. Ogijenki na czele z Mikołajem Pokropywnym. Wiele działań
podejmuje wspólnie z żytomierską
filią Kijowskiego Instytutu Biznesu
i Technologii.
W Domu Polskim odbywają
się spotkania z przedstawicielami
uczelni z Polski, m.in. z Sosnowca,

Fot.DP w Żytomierzu

Dom Polski im. Ignacego Jana Paderewskiego przez lata
funkcjonowania wrósł mocno w tkankę życia kulturalnego
i edukacyjnego Polaków Żytomierszczyzny. Jubileuszowi polskiej
placówki towarzyszyła skromna uroczystość.

Żytomierska placówka stara
się w różny sposób wesprzeć
aktywnie działające ośrodki
– przez udział w projektach,
które realizują, przekazując
im podręczniki i materiały
dydaktyczne.
Przemyśla, Wrocławia, Krakowa
i Warszawy.
Ważnym partnerem dla Domu
Polskiego jest Konsulat Generalny
RP w Winnicy. W Domu Polskim co
miesiąc odbywają się dyżury konsularne, podczas których przyjmowane są wnioski o wydanie Karty
Polaka. Co kwartał Dom Polski
służy jako ośrodek wypłat dla kombatantów Wojska Polskiego obwodu
żytomierskiego. Z inicjatywy Konsulatu w Domu Polskim odbywają
się prezentacje i spotkania.
W ostatnich dwóch latach Dom
Polski miał zaszczyt gościć prezesa
Stowarzyszenia Wspólnota Polska
pana Longina Komołowskiego,
posła na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Jana Dziedziczaka i ambasadora RP na Ukrainie Henryka
Litwina. Ten ostatni odwiedził ośrodek z okazji obchodów Dnia Niepodległości Polski.
Dom Polski codziennie przyjmuje interesantów i udziela konsultacji w zakresie studiów w Polsce,
wyjazdów do Polski, kursów językowych etc.
Domu Polski w Żytomierzu
działa prawie wyłącznie dzięki
wsparciu organizacyjnemu i finansowemu Stowarzyszenia Wspólnota
Polska.
Więcej informacji o działalności Domu Polskiego w Żytomierzu:
http://dompolski.zt.ua.
Słowo Polskie
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Nieogłoszona wojna na zdjęciach
Polaka z Żytomierza

rzucić wszystkie siły do walki
z wrogiem, w państwie odbywają
się wybory, na które wydaje się
miliardy hrywien.
Jak na twoją decyzję o obronie
ojczyzny z bronią w ręku
zareagowali bliscy?
− Moi bliscy, z wyjątkiem narzeczonej, nie wiedzą, gdzie przebywam. Mówię im, że w obwodzie
chersońskim. Wydaje się, że w to
wierzą.

W Euroklubie Żytomierskiego
Uniwersytetu im. Iwana Franki
zaprezentowano wystawę
zdjęć ukraińskiego żołnierza
polskiego pochodzenia
Oleksandra Krzyżanowskiego,
walczącego w ramach
operacji antyterrorystycznej
z prorosyjskimi separatystami.

Czy na wojnie zmieniły się twoje
poglądy, przekonania, wartości?
− Zmieniło się tylko jedno: mogę
robić to, co uważam, za słuszne.
Jutro już takiej możliwości może
nie być.
Czy coś cię przeraziło podczas
służby w ramach ATO?

N

Oleksander ma polskie pochodzenie. Jego przodkowie − Franciszek
i Jadwiga Krzyżanowscy, pochodzą
z podolskiej wioski Rajki (dziś obwód winnicki). Rok temu ukończył
Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, gdzie studiował na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa. Po otrzymaniu dyplomu
zaproponowano mu wstąpienie do
wojska. Do dziś nie żałuje, że to
zrobił. − Poszedłem na ochotnika.
Nawet nie wiem, co mnie popchnęło
do tego, że zgłosiłem się do służby
w wojsku − wspomina.

− To nie był konkretny wypadek,
lecz sytuacja ogólna. Wojna popycha ludzi do różnych zachowań.
Jedni dzielą się ostatnią rzeczą, jaką
mają, inni są podli i szukają własnej
korzyści.

Fot.Internet

ieogłoszona
wojna
na
wschodzie kraju zapukała
do drzwi każdego mieszkańca Ukrainy. Jedni z trwogą wpatrują się w ekrany telewizorów, inni
z bronią w ręku walczą z prorosyjskimi separatystami i rosyjskimi
okupantami. Wojna nie ominęła Żytomierszczyzny. Tutaj na szczęście
nie są prowadzone działania wojenne, ale miejscowi chłopcy, także
Polacy, bronią spokoju swoich rodzin, walcząc na wschodzie. Jeden
z nich, żytomierzanin Oleksander
Krzyżanowski, żołnierz 26 Berdyczowskiej Brygady Artyleryjskiej,
zgodził się porozmawiać o tym
z dziennikarką „Słowa Polskiego”.

Oleksander Krzyżanowski - ukraiński żołnierz polskiego pochodzenia, trzymający w ręku rysunek od polskich dzieci

Jeszcze w czasie studiów zainteresował się fotografią. Do wojska
poszedł z aparatem. Robił zdjęcia
swoim kolegom i utrwalał wydarzenia, w których uczestniczył. Walczył i starał się „zapisywać” na zdjęciach życie żołnierzy, którzy bronią
wschodnich granic cywilizowanego
świata. Wykonał ponad 4000 fotografii.
W drugiej połowie października
podczas krótkiego urlopu zorganizował na swojej uczelni wystawę,
którą zatytułował „100 dni w ATO”.
Chciał pokazać mieszkańcom Żytomierza to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. 50 fotografii zostało
powieszonych na przeciągniętych przez korytarz drugiego piętra sznurkach. Miejsca dyslokacji

obiektów, które znalazły się w kadrach, oraz zadania brygady pozostały w tajemnicy. Większość zdjęć
powstała latem.
Później zmienił tytuł wystawy na
„Nieogłoszona wojna”, motywując
to następująco: „To, co się dzieje
teraz na wschodzie Ukrainy, coraz
rzadziej przypomina walkę z terrorystami i staje się regularną wojną”.
Mówił, że nie wystarcza mu
czasu na robienie zdjęć. Kiedy szuka
najlepszego ujęcia, osłaniają go koledzy z oddziału. Przyznał się także,
że w wolnych chwilach pisze wiersze. Te, powstałe na wojnie, nabierają całkiem innego znaczenia, gdy
czyta się je w atmosferze pokoju.
Sasza opowiedział także o dwóch
listach, które zawsze nosi ze sobą

w plecaku. Jeden z nich przywędrował do niego z Polski i został napisany przez polskie dzieci. Te listy są
taką samą bronią Krzyżanowskiego,
jak karabin i kamizelka kuloodporna. W trudnych chwilach zawsze
wraca do ich czytania.
To, co się teraz dzieje na
wschodzie Ukrainy, to
nieogłoszona wojna czy operacja
antyterrorystyczna? Z kim
walczymy?
Oleksander Krzyżanowski: −
W Donbasie dzieje się coś niezrozumiałego, co nie podpada ani pod
kategorię wojny, ani ATO. Mamy
ogromne terytorium, na którym
tysiące uzbrojonych bandziorów
okrada i morduje cywilów. Zamiast

Czego teraz najbardziej
potrzebują ukraińscy żołnierze,
którzy siedzą w okopach?
− Ciepłej odzieży.
Podczas rozmowy Sasza przez
cały czas interesował się tym, co się
wydarzyło w Żytomierzu w czasie
jego nieobecności. Mówił, że
zawsze szuka możliwości skorzystania z Internetu, kiedy nadarzy się
okazja.
Najważniejsze, czego pragnie
Oleksander Krzyżanowski i inni
ukraińscy żołnierze, to żeby nieogłoszona wojna z Rosją i ugrupowaniami terrorystycznymi na
wschodzie Ukrainy skończyła się
jak najszybciej i żeby mógł wrócić
do swojej ukochanej i bliskich.
Jesteście bohaterami. Wracajcie
cali i zdrowi! Wierzymy w zwycięstwo, bo po naszej stronie jest Bóg
i sprawiedliwość.
Alina Dębicka,
Alina Zielińska

Twórcza praca nauczyciela i uczniów

Na seminarium zaproszono jednego z najlepszych specjalistów
od oświaty polskiej na Ukrainie
Jerzego Kowalewskiego, doktora
filologii polskiej, wykładowcę na
Państwowym Uniwersytecie im.
Iwana Franki we Lwowie. Jerzy Kowalewski jest dobrze znany w środowisku nauczycielskim, choćby
dzięki wielu podręcznikom do nauki
języka polskiego, których jest autorem.

Fot.Mirosława Starowierow

25 listopada w Instytucie
Podyplomowej Oświaty
Pedagogicznej w Żytomierzu
odbyło się kolejne seminarium
dla polonistów z obwodu
żytomierskiego. Jego temat
brzmiał: „Wspólna twórcza
praca nauczyciela i uczniów
w rozwoju kompetencji
komunikacyjnej”.

Jerzy Kowalewski wygłosił wykład zatytułowany: „Globalizacja
nauczania języka polskiego szansą
dla Ukrainy?”. Ten niezwykle aktualny temat wywołał żywą dyskusję wśród nauczycieli. W jej trakcie

Jerzy Kowalewski
oraz Mirosława
Starowierow
otwierają
seminarium
dla nauczycieli
języka polskiego
w Żytomierzu

każdy mógł wyrazić swoją opinię
oraz podzielić się własnym doświadczeniem.
Druga część seminarium odbyła
się w Gimnazjum Humanistycznym

nr 23, gdzie prowadzi nauczanie
języka polskiego. Pedagog Wiktoria Wachowska poprowadziła
lekcję pokazową w klasie siódmej
„Powstanie Warszawskie oczami
dzieci”. Chociaż temat nie należy

do najłatwiejszych, nauczycielka
w sposób przystępny i zrozumiały
wprowadziła uczniów w czasy II
wojny światowej. Jednocześnie
przypomniała, że Ukraina w chwili
obecnej też znajduje się w trudnej
sytuacji − w jej wschodniej części
z powodu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego giną nie tylko dorośli, ale
także dzieci. W trakcie lekcji wykorzystano ciekawe oraz innowacyjne
metody nauczania.
Każdy uczestnik seminarium
otrzymał materiały metodyczne,
podręczniki oraz poszerzył zakres
swojej wiedzy. Organizatorem seminarium była pani Mirosława Starowierow – przewodnicząca Związku
Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny.
Słowo Polskie

Obwód Winnicki
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Wędrująca Eurydyka
na Podolu

Koncert „Wędrująca Eurydyka”
w Winnicy zorganizował miejscowy
Konsulat Generalny RP, który zaprosił na Podole polską piosenkarkę
Agnieszkę Babicz, wykonującą piosenki legendarnej pieśniarki Anny
German. Przybyłych do Filharmonii
Obwodowej 22 listopada działaczy
kultury, konsulów, przedstawicieli
władz miejskich, prezesów i członków polskich organizacji, uczniów
szkół polskich oraz mieszkańców
przywitał konsul Damian Ciarciński. Następnie wielbiciele talentu
Anny German mogli wsłuchać się
w jej repertuar.
Ta znana na całym świecie polska
piosenkarka i kompozytorka urodziła się w Urgenczu, w Uzbeckiej SRS, Będąc pochodzenia niemiecko-holendersko-rosyjskiego,
śpiewała w siedmiu językach: po
polsku, rosyjsku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, angielsku oraz
w języku łacińskim. Mimo sławy,
międzynarodowego uznania, licznych nagród zdobywanych na prestiżowych festiwalach Anna German walczyła z przeciwnościami
losu, a pod koniec życia także ze
śmiertelną chorobą. Większość piosenek z jej repertuaru to poetycka
zaduma nad sensem życia. Jako
człowiek była uosobieniem szlachetności i dobroci. Choć od śmierci
pieśniarki minęło już ponad ćwierć
wieku, pamięć o niej jest wciąż
żywa, a jej piosenki nadal rozbrzmiewają w radiu, telewizji i na
wielkiej scenie.
Wiele jej piosenek weszło do
kanonu artystycznego wykonawców nie tylko polskich. W winnic-

Tegoroczne Zaduszki w Barze odbyły się dzięki upzejmości dyrekcji Szkoły nr 3, która udostępniła salę widowiskową

Drugie Polskie Zaduszki
Poetyckie w Barze
Zaduszki przygotowane w oparciu o utwory poetyckie księdza
Wacława Buryły, Haliny Poświatowskiej, Władysława
Broniewskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Julii
Hartwig miały charakter spektaklu poetycko-muzycznego.

23

listopada w Barze odbyły się Drugie Polskie
Zaduszki
Poetyckie.
W ubiegłym roku impreza ta zorganizowana została w nieukończonym
budynku Domu Polskiego. Wtedy
było to dla środowiska polskiego
nieformalne otwarcie długo oczekiwanego Domu Kultury Polskiej.
W tym roku z powodu przyspieszenia prac wykończeniowych trzeba
było poszukać innego miejsca.
Spektakl odbył się, dzięki uprzejmości dyrekcji, w sali widowiskowej Szkoły nr 3. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku impreza odbędzie
się w gotowym Domu Polskim.
Tegoroczne Zaduszki przygotowane zostały w oparciu o utwory
poetyckie księdza Wacława Buryły,
Haliny Poświatowskiej, Władysława Broniewskiego, Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego oraz Julii

Hartwig i miały charakter spektaklu
poetycko-muzycznego.
W blasku świec, na tle scenografii nawiązującej do Wszystkich
Świętych i Dnia Zadusznego, wzbogacone muzyką utworów skrzypcowych, fortepianowych, dźwiękiem
gitary klasycznej i śpiewem chóralnym refleksyjne słowo poetyckie
jeszcze głębiej przemawiało do publiczności.
Pierwsza część programu skupiona była wokół trzech ważnych
rocznic: Święta Niepodległości
Polski, 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 25.
rocznicy pierwszych, częściowo
wolnych wyborów 4 czerwca 1989
roku w Polsce. Zarówno poezja, jak
i utwory muzyczne, korespondowały nastrojem z tymi ważnymi dla
historii Polski momentami dziejowymi.

„Testament” Tarasa Szewczenki i pieśń modlitewna
o pokój na Ukrainie oraz minuta ciszy za ofiary kijowskiego
Majdanu i toczącej się wojny
na wschodzie kraju podkreśliły
solidarność z niepodległościowymi i proeuropejskimi dążeniami ukraińskich patriotów.
W drugiej części recytatorzy
i muzycy zmienili klimat na bardziej osobisty, oscylujący wokół
ludzkich bolączek: cierpienia,
chorób i starości, aby po chwili
powrócić do uczuć, które pozwalają człowiekowi przetrwać
najtrudniejsze chwile – wiary
i miłości.
Spektakl zakończył się „Pieśnią o pokój” w wykonaniu
chóru Cantica Anima oraz pięknym utworem fortepianowym
Fryderyka Chopina.
Widzowie mieli również
okazję zapoznać się z polskimi
książkami, albumami i mapami
zgromadzonymi na wystawie
„A to Polska właśnie”.
Małgorzata Michalska, nauczyciel
delegowany przez ORPEG

Fot. Słowo Polskie

Fot. Słowo Polskie

Pod koniec listopada
w Żytomierzu i Winnicy
prawie tysiąc widzów mogło
wysłuchać koncertu piosenek
Anny German w wykonaniu
Agnieszki Babicz
z towarzyszeniem zespołu
Rama 111. Liryczne, smutne
i melancholijne melodie
wpisały się w atmosferę
obchodów 81. rocznicy
Wielkiego Głodu, które
odbywały się w tych dniach
na Ukrainie.

Agnieszka Babicz wcieliła się w obraz
„Wędrującej Eurydyki”

kim koncercie wzięła udział chyba
najbardziej znana odtwórczyni repertuaru Anny German w Polsce
Agnieszka Babicz. Towarzyszył jej
zespół Rama 111. Swoje wspaniałe
umiejętności wokalne zaprezentowała także Zasłużona dla Kultury Ukraińskiej śpiewaczka Irena
Szwec. Właśnie od jej występu zaczęła się artystyczna część koncertu.
W wykonaniu ukraińskiej gwiazdy
publiczność wysłuchała rosyjskich
wersji piosenek Anny German. Cała
sala śpiewała razem z Ireną Szwec,
dziękując jej głośnymi brawami.
Potem na scenie pojawiła się
Agnieszka Babicz. Barwa głosu
tej śpiewaczki jest tak podobna do
brzmienia głosu Anny German, że
jej śpiew przenikał do głębi duszy
każdego słuchacza. W pewnym
momencie wydawało się nawet, że
to sama Anna German śpiewa dla
winnickich widzów. Przed każdą
piosenką pokazywano na ekranie
fragment życia pieśniarki, by każdy
mógł lepiej zrozumieć i poczuć atmosferę, w jakiej tworzyła. Wielkim
zaskoczeniem dla publiczności były
piosenki German wykonane przez
Agnieszkę Babicz w języku rosyjskim, a nawet ukraińskim. Piękna
kołysanka wywołała kolejną lawinę
braw oraz prośbę o bis.
Podobny koncert odbył się także
w Żytomierzu.
Ania Szłapak

Finał Święta Niepodległości na Podolu
nach i fletach zaprezentował zespół
artystyczny Kresowiaczki.

27 listopada siłami dyrekcji Polskiej
Szkoły im. Grocholskich przy SP
„Kresowiacy” i nauczycieli winnickiej Prywatnej Ogólnokształcącej
Szkoły I-III stopnia „AIST” zorganizowano wieczór poezji i piosenki
polskiej „Z pieśnią do wolności”.
Trzydzieścioro dzieci w godzinnym programie bawiło publiczność
bliskimi sercu każdego Polaka tekstami. Śpiewały takie piosenki jak
„Marsz, marsz Polonia” czy „Przybyli ułani pod okienko”, piękną
polszczyzną recytowały wiersze

Fot. Słowo Polskie

Odtańczeniem krakowiaka
i poloneza zakończono
w Winnicy obchody 96.
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Uczestnicy imprezy patriotycznej „Z piosenką do wolności”, która odbyła się w winnickiej
szkole AIST

polskich poetów. Ogółem zaprezentowano piętnaście utworów poetyckich, od „Katechizmu polskiego
dziecka” zaczynając, a kończąc na

„O celu Polaka”, który powiedziała
Wiktoria Kuźmina. Repertuar patriotyczny wzbogacony grą na bęb-

Niespodzianką wieczoru były
dwa tańce polskie wykonane przez
uczniów piątej i szóstej klasy szkoły
„AIST”. Krakowiak i polonez, zatańczone przez młodych artystów
w pięknych strojach ludowych,
wzbudziły burzę oklasków
Świątecznej atmosferze obchodów 96. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości sprzyjała
udekorowana na biało-czerwono
sala, w której odbywała się impreza.
Z szacunku do kraju urodzenia młodych Kresowiaków na ścianie przy
fladze polskiej honorowe miejsce
zajęła flaga ukraińska.

Wieczór niepodległościowy rozpoczął się od wykonania hymnów
obydwu państw. „Mazurek Dąbrowskiego” szkolna młodzież saśpiewała od pierwszej do ostatniej
zwrotki, budząc podziw u doświadczonej polonistki ze Szczecina Ireny
Torbus.
Widzami koncertu byli uczniowie
Szkoły Polskiej im. Grocholskiej,
rodzice oraz zaproszeni goście,
a wśród nich członek rady opiekuńczej szkoły AIST Igor Kaźmiruk. −
Czuję się dziwnie w roli widza, a nie
narratora. Ale jestem pełen podziwu
dla organizatorów święta za tak
sprawnie zorganizowaną imprezę.
Szczególnie za piękne tańce ludowe
– przyznał.
Słowo Polskie
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Poezja nie zna granic

Konkurs
polskiej poezji
z ukraińskim
akcentem

Wieczór poezji Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego,
który odbył się 19 listopada
w Obwodowym Domu
Kultury Nauczyciela, miał na
celu przybliżenie podolskiej
publiczności twórczość autora
polskiego tłumaczenia hymnu
Unii Europejskiej.

W 200. rocznicę urodzin
Tarasa Szewczenki
uczestnicy Winnickiego
Obwodowego Konkursu
Recytatorskiego Poezji
Polskiej deklamowali
wiersze wybitnego
ukraińskiego poety.

Fot. Słowo Polskie

N

a Ukrainie twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, polskiego poety
dwudziestowiecznego, jest znana
dzięki przekładom jego wierszy na
język ukraiński i rosyjski. Wieczór
poświęcony jego poezji zorganizowano 19 listopada, w rocznicę Euromajdanu, która przypada 21 listopada.
W Sali Obwodowego Domu Kultury Nauczyciela było tak tłoczno,
że nawet „jabłko nie miało, gdzie
upaść”. Główny organizator imprezy
Walery Istoszyn przedstawił honorowych gości, w tym konsul KG
RP Edytę Niedźwiedzką, po czym
na scenie pojawili się uczniowie
Szkoły nr 10. Zaśpiewali w dwóch
językach, po polsku i ukraińsku,
„Odę do radości” – hymn Unii Europejskiej, trzymając w rękach polskie
flagi. Unijną miała dziewczynka
stojąca pośrodku. Hymn autorstwa
XVIII-wiecznego poety niemieckiego Fryderyka Schillera, przełożył
na język polski w 1950 roku właśnie
Gałczyński.
Następnie młody narrator przedstawił życiorys wybitnego polskiego
poety, od jego urodzin w 1905 roku
w Warszawie do śmierci spowodowanej zawałem serca w 1953
roku. Gałczyński zaczął publikować wiersze, mając 18 lat. Wczesną

Podczas wieczoru poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Winnicy młodzież wykonała hymn Unii Europejskiej, którego przekładu
na język polski dokonał ten właśnie poeta

twórczość poety zaprezentowały
studentki Tania Szatajło i Ania Borowikowa. Od pierwszych słów
recytowanych przez nie utworów
można było wyczuć charakterystyczny ironiczny styl Gałczyńskiego. Poezję śpiewaną, czyli piosenki do słów wierszy poety, zaprezentował zespół artystyczny Ganzia
z Samary, działający przy Świetlicy
Polskiej. W jego wykonaniu publiczność usłyszała m.in. „Muzeum
oraz dziewczyna”, „Kołysankę
o kołysce” i „Pieśń piątą”.

nic II RP, jest uważana za hymn ku
czci bohaterskiej postawy garstki
Polaków, którzy do ostatniego tchu
bronili skrawka polskiej ziemi przed
po zęby uzbrojonymi Niemcami,
atakującymi ich z ziemi, nieba i morza.

Podczas kampanii wrześniowej
Konstanty Ildefons Gałczyński już
17 września trafił do niemieckiej
niewoli i ponad pięć lat spędził
w obozach dla jeńców wojennych.
Wiersze napisane w tym okresie
były przekazywane z ust do ust,
wiele z nich przetrwało do dziś. Potwierdzeniem tego była piosenka
„List więźnia” do słów Gałczyńskiego, wykonana przez Monikę
Białoszycką. Podniosła „Pieśń
o żołnierzach z Westerplatte”, poświęcona obrońcom morskich gra-

teraz wznosimy się wśród chmur,

/Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte...
W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
żołnierze z Westerplatte/.
Po powrocie do Polski w 1946
roku Gałczyński zmagał się z chorobą serca, która go w 1953 roku doprowadziła do śmierci. Ostatnie lata
w komunistycznej Polsce nie miały
znaczącego wpływu na twórczość
poety. Wciąż pisał pogodne, zrozumiałe dla każdego wiersze, bawiąc
się słowem i formą.
Konstanty Ildefons Gałczyński nienawidził wojny, uważał, że

tylko dobro może zwyciężyć zło.
Dziś, jakby na przekór intencjom
poety, świat znów jest podzielony
na strefy wpływu, bloki wojskowo-polityczne, zanurzając się w nową
wojnę.
Na zakończeniem wieczoru poezji Gałczyńskiego ponownie odśpiewano „Odę do radości”, której
optymistyczna wymowa demonstruje siłę wynikającą z jedności narodów europejskich, które połączyły
się w jednym sojuszu bez granic
i posługują się w większości jedną
walutą. Ostatnie akordy Hymnu Europy zabrzmiały w języku ukraińskim. Zaśpiewała je młodzież, która
zapewne za 5-10 lat będzie oglądała
nową Ukrainę, nieobarczoną brzemieniem komunistycznej przeszłości, członka Unii Europejskiej.
/Wstańcie, ludzie,
wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Bliska radość błyszczy nam/.

IV Winnicki Obwodowy
Konkurs Recytatorski Poezji
Polskiej nieco odbiegał od
przyjętej formuły. Tym razem
nie sięgnięto po wiersze
wybitnych polskich poetów,
jak w latach ubiegłych, kiedy
uczestnicy deklamowali
poezję: Czesława Miłosza,
Wisławy Szymborskiej i Adama
Mickiewicza, lecz po polskie
przekłady poezji Tarasa
Szewczenki. Organizatorzy
chcieli w ten sposób podkreślić
obchodzoną właśnie 200.
rocznicę urodzin wybitnego
ukraińskiego poety.
Przez prawie pięć godzin,
z małą przerwą na kawę, młodsi,
a później starsi uczniowie
recytowali wiersze Tarasa
Szewczenki. Wiersz „Do
Lachów” powiedział Maksym
Krywonos z Niemirowa, miasta,
które przez pewien czas pełniło
funkcję prawobrzeżnej stolicy
„polskich” Kozaków.
Jak zawsze na podobnych
konkursach recytatorskich,
w sali panowała absolutna cisza,
tylko w krótkich przerwach
między deklamacjami atmosfera
się nieco rozluźniała. Poziom
uczestników był bardzo
wyrównany.

Jerzy Wójcicki

Słowo Polskie

tarza prawosławnego, by oddać hołd
milionom niewinnych ofiar sztucznie wywołanego głodu.

i krewnych! Nienawiść i bezsilność,
a później – chrześcijańska pokora.

Ojciec położył na wózek
moich dwóch martwych
braci oraz siostrę, wiezie
ich na cmentarz. W miejscu,
gdzie pochował naszą
matkę, rozgarnął łopatą
ziemię, położył z boku ich
troje. Po kilku dniach zmarł
także ojciec. Gdzie jest
moja rodzina – nie wiem.
Ani mogiły, ani krzyża...
− wspomina w książce
„Wspomnienia naocznych
świadków Wielkiego Głodu
1932-33” tragedię Wielkiego
Głodu mieszkaniec wioski
Łuka w rejonie daszowskim
Piotr Sołowyszczuk.

Kawałeczki czerstwego chleba, który rozdawali w Winnicy dziewczyny w tradycyjnych
podolskich chustach, przypominał o ofiarach Wielkiego Głodu 1932-33

22 listopada Ukraina obchodzi 81.
rocznicę Wielkiego Głodu, tragedii
wywołanej przez zbrodniczy reżim
stalinowski w latach 1932-33. Tylko
na Podolu wskutek śmierci głodowej
zginęło wtedy ponad 1 mln 700 tys.
osób, w większości kobiet i dzieci.

Kataklizm nie ominął Polaków,
mieszkańców tych ziem. Wielka
ich liczba zmarła w Szarogrodzie,
Samczyńcach, Gibałówce, Plebanówce i w prawie każdej innej wiosce w „przeklętych” regionach na
wschód od Zbrucza.

Fot. Słowo Polskie

Kiedy matka traci rozum...

W piątek 21 listopada w Winnicy zorganizowano obchody upamiętniające te straszne wydarzenia.
Ponad pięciuset urzędników, przedstawicieli duchowieństwa, działaczy
społecznych, ludzi kultury i sztuki
zebrało się na terenie byłego cmen-

Żadnych pustych przemówień
i hucznych salw z karabinów. Tylko
kwiaty, znicze i cisza. I smutny
obelisk z chłopcem trzymającym
w rękach snopek siana. Wygląda jak
krzyż. Przechodzący obok nie mogą
nie stanąć, by zmówić modlitwę
w intencji najbardziej zasługujących
na pamięć – niewinnych dzieci,
które spuchnięte z głodu umierały
w męczarniach, których matki traciły rozum, nie wiedząc, jak im pomóc.
„Matko, daj mi chociaż kawałeczek chleba, jeden tylko kawałeczek” − przejmujące słowa,
brzmiące z głośników huczą w głowie każdego rodzica, któremu przychodzą na myśl własne dzieci.
W sercu rośnie nienawiść do tych,
którzy mogli skazać na śmierć
swoich rodaków, często sąsiadów

Czerstwy kawałek chleba, którym częstują dziewczęta w kolorowych strojach podolskich, staje
w gardle, przypominając o nie tak
dawnej tragedii, odtajnionej zaledwie 23 lata temu, kiedy komunizm
w ZSRS przegrał.
Choć żyli ludzie, którzy pamiętali, jak sowiecki żołnierz z karabinem w ręku wchodził do stodoły
i nakazywał oddać zboże do ostatniego ziarenka. Potem to zboże ładowano do pociągu w Lityniu, stamtąd wieziono do Winnicy, i wreszcie – do Moskwy. Życie uciekało
z Ukrainy razem z tym zbożem,
chronionym przez uzbrojonych po
zęby czerwonoarmistów i funkcjonariuszy NKWD.
Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj
im świeci.
Słowo Polskie

Obwód Chmielnicki
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Triumf Chrystusa
w Tereszkach

Uroczysta defilada, otwierająca Ogólnoukraiński Turniej Zapaśniczy w Chmielnickim

W ringu i na macie jest
miejsce na przyjaźń
W Chmielnickim odbył się Ogólnoukraiński Turniej Zapaśniczy,
w którym starło się 200 chłopców i dziewcząt. Rangę zawodów
międzynarodowych zapewnił mu udział dwóch drużyn z Polski.

Z

awody zapaśnicze w Chmielnickim odbywały się w dziesięciu kategoriach wagowych
dla chłopców i pięciu dla dziewcząt.
Ukrainę reprezentowali zawodnicy z 20 obwodów, wśród których
było pięćdziesięciu Podolan. Polacy
przyjechali z Koszalina i Kołobrzegu.
Przed turniejem, który zorganizowano w Obwodowym Centrum
Wychowania Fizycznego (OCWF),
w sali tego ośrodka odbyła się defilada uczestników. Młodych sportowców z obydwu krajów powitali
mistrzyni olimpijska Iryna Merleni,
weteran sportu i kawaler orderu
Drużby Narodów Wiktor Barbaluk

oraz goście z Polski: trenerzy koszalińskiej i kołobrzeskiej drużyny oraz
dyrektor Klubu Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej Kazimierz Polec.
Pięknym akcentem części oficjalnej turnieju było podpisanie umowy
o dalszej współpracy między dyrekcją OCWF i polskimi partnerami.
Kazimierz Polec został uhonorowany Dyplomem Uznania za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia
polskości na Podolu, kultywowania i odrodzenia polskich tradycji
sportowych oraz z okazji 25-lecia
Związku Polaków Ukrainy.
Polacy potwierdzili wysoki poziom sportowego przygotowania
ukraińskiej młodzieży, zwłaszcza

placówki OCWF, której dyrektorem
jest Anatol Fedosiejew. Warto wspomnieć także o Katarzynie Urodzie,
Polce z Podola, która niejednokrotnie uczestniczyła w podobnych zawodach w Polsce.
Bardzo dobre wyniki osiągnęli
gospodarze spotkania. Podolanie
zdobyli jeden złoty, sześć srebrnych oraz dwa brązowe medale.
Polacy też byli zadowoleni i wracali do domu z wielkimi planami na
przyszłość odnośnie do współpracy
i zawodów z udziałem sportowców
z Podola. – Absolutnie nie żałujemy
przyjazdu − podsumowali swój pobyt na Ukrainie polscy trenerzy.
– To było bardzo dobre szkolenie,
zarówno dla nas, jak i dla naszych
wychowanków.
Do następnego spotkania na macie.

W jednym z pomieszczeń na
chórze są dwa zabytkowe obrazy,
które katolicy pragną odzyskać.
W świątyni znajdują się także
przepiękne organy z czerwonego
drewna, którymi zainteresował
się ks. Adam Rzewuski z Latyczowa. Zamierza je wyremontować. Miejscowi opowiadają, że
gdy Ukraina została niepodległym
państwem, do Tereszek przyjechał
episkop prawosławny patriarchatu
moskiewskiego, który chciał wyrzucić z kościoła relikwie katolickie oraz organy. Ale Polacy nie
pozwolili tego zrobić. Pojechali
do przewodniczącego administracji rejonowej ze słowami: „Jeżeli
chociaż łuska spadnie z organów,
dowie się o tym cała Ukraina!
Przecież to XVII-wieczny instrument z drewna hebanowego!”.
Przewodniczący nakazał zostawić
organy w spokoju.

Franciszek Miciński

Fot. Witalij Karpuś

Biskup Leon Dubrawski
wyświęcił sześciu diakonów
w katedrze pw. św. Piotra
i Pawła w Kamieńcu
Podolskim.

Nowi diakoni będą służyli Kościołowi w posłudze liturgii, słowa i miłości

w Gródku ks. Oleksander Jazło-

twie. Święcenia diakonatu Podola-

wiecki. Tradycyjnie podczas litanii

nie przyjmowali na kolanach.

przyszli diakoni leżeli twarzą do
podłogi, oddając się Bogu w modli-

Przed przewrotem bolszewickim w 1917 roku na modlitwę do
kościoła, wybudowanego siedem
lat wcześniej przez hrabiów Władysława i Kazimierę Grocholskich, zjeżdżali się katolicy ze
wszystkich okolicznych wiosek.
Ale kiedy represje się nasiliły,
część Polaków dobrowolnie, część
pod przymusem zostawiła swoje
domostwa. W latach 30. XX wieku
setki rodzin wywieziono na Syberię. Kościół zamieniono na magazyn zboża. Podczas II wojny światowej Niemcy pozwolili w nim
odprawiać msze księdzu prawosławnemu. I tak już zostało.
Przez długi czas starostą wspólnoty prawosławnej w Tereszkach
był leśniczy Michał Kuszniruk.
Dzięki jego staraniom wyremontowano dach kościoła i sklepienie.
Ale w nocy 28 maja tego roku zdarzyło się nieszczęście – w kościół
(cerkiew) trafił piorun. W wyniku
pożaru świątynia została częściowo zniszczona. Prace remontowe wciąż trwają.

Nowi diakoni w diecezji
kamieniecko-podolskiej
Rostysław Grabowski, Mirosław
Matwijczuk z Chmielnickiego, Jarosław Meżybowski z Derebczyna,
Bohdan Byczek z Baru, Andrzej
Sidlecki z Gródka Podolskiego oraz
Oleksij Owczaruk ze Żmerynki
przyjęli z rąk ks. biskupa ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej
Leona Dubrawskiego pierwszy stopień sakramentu święceń kapłańskich − diakonat. Uroczystość odbyła się 29 listopada w kamienieckiej katedrze pw. św. Piotra i Pawła
Wcześniej kandydatów na diakonów przedstawił rektor Wyższego Seminarium Duchownego

Parafia rzymskokatolicka w Tereszkach dopiero niedawno doczekała się ponownej rejestracji. Zawdzięcza to uporowi i determinacji miejscowych katolików.

Na podstawie informacji czasopisma
credo-ua.org

Fot. Franciszek Miciński

Fot. Franciszek Miciński

7 grudnia w małej wsi
w obwodzie chmielnickim
miało miejsce bardzo ważne
wydarzenie – odbyła się
pierwsza po wielu latach
msza święta.

Wierni odrodzonej parafii
rzymskokatolickiej przed kościołem

starej parafii katolickiej do Tereszek przybyli biskup ordynariusz
diecezji kamieniecko-podolskiej
Leon Dubrawski, ks. Jan Bielecki, o. Sławomir z Krasiłowa,
przedstawiciele Międzynarodowej
Organizacji „Ukraińskie Kozactwo”, domniemani prawnukowie
Władysława Grocholskiego Walery oraz Wiktor (mieszkający dziś
w Sieniawie), prezes obwodowego
ośrodka Związku Polaków Ukrainy Franciszek Miciński i wierni
z sąsiednich parafii. W wiejskim
Domu Kultury odbyła się pierwsza
msza święta nowej wspólnoty parafialnej. Wierni modlili się o pokój na Ukrainie, pokój duszy przewodniczącego Rady Wsi Wołodymyra Kapuścińskiego, wymienili
imiona i nazwiska wszystkich
represjonowanych katolików – byłych mieszkańców Tereszek i Malinek. Po mszy procesja ruszyła
do kościoła. Tutaj przy grobie
Kazimiery Grocholskiej odbyło
się nabożeństwo w intencji pokoju
duszy zmarłej. Później parafianie
zaprosili gości na stypę.

W podziemiach kościoła w Tereszkach znajduje się grobowiec,
w którym miały znaleźć wieczny
spoczynek doczesne szczątki
członków rodziny Grocholskich.
Śp. Kazimiera Grocholska zmarła
w 1908 roku i została pochowana
w krypcie. Jej mąż hrabia Władysław Grocholski miał mniej szczęścia, po śmierci w latach 20. XX
wieku pochowano go w grobowcu
na cmentarzu wiejskim.

Kościół, choć został wybudowany przez Polaków, pełni dziś
funkcję świątyni prawosławnej.
W podziemiach świątyni, gdzie
stoją dwie trumny (jedna jest pusta), swobodnie mieści się sto
osób. Biskup Dubrawski, kiedy
wszedł tu z wiernymi, od razu powiedział: „Módlcie się tutaj”. Przecież już zdarzały się przypadki, na
przykład na Wołyniu, że w jednej
cerkwi, pod jednym dachem modlą się prawosławni podporządkowani różnym patriarchatom:
kijowskiemu i moskiewskiemu.
Być może jest to dobre wyjście
dla miejscowych katolików − zaadaptować na potrzeby liturgiczne
podziemia kościoła. Wszak nie
zajmują cudzej świątyni, chcą się
tylko modlić w jej części, przy grobie Kazimiery Grocholskiej. Podziemia po odpowiednim remoncie
można zmienić w niewielką kapliczkę, która w zupełności wystarczy miejscowym parafianom.

Z okazji wielkiego święta
związanego z odrodzeniem życia

Halina Kosiuk,
dziennikarka gazety „Zoria”
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Skąd się wzięli Polacy
na Podolu

Fot. Słowo Polskie

Podole leżało w granicach
Rzeczypospolitej od
końca XV wieku, gdy
wielki książę litewski
Zygmunt Kiejstutowicz
oddał je Koronie Polskiej,
aż do 1793, kiedy zostało
włączone do Rosji jako
gubernia podolska.

Dr Irena Saszko czyta tekst dyktanda na sali Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego

My piszemy... po polsku!
15 listopada na Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym przy
wsparciu Katedry Filologii Słowiańskiej Wydziału PedagogicznoHumanistycznego oraz na Politechnice Żytomierskiej odbyło
się I Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego, które
zorganizowano w ramach obchodów Święta Niepodległości Polski.

J

uż od samego rana w murach
Chmielnickiego Uniwersytetu
Narodowego wrzało życie: studenci w biało-czerwonych szalikach
od godz. 10.30 rejestrowali uczestników dyktanda przybyłych niemal
z całego obwodu chmielnickiego,
młodzi ludzie biegali z zeszytami
do języka polskiego, powtarzając
zasady ortografii polskiej, a studenckie radio cały czas nadawało
polską muzykę. Ze wszystkich stron
słychać było język polski.
Uroczystość rozpoczęła się
o godz. 12 w głównej auli uczelni.
Najpierw organizator pisania dyktanda w Chmielnickim, prezes miejscowego Oddziału Zjednoczenia
Nauczycieli Polskich Ukrainy Julia
Sierkowa, przedstawiła Wysoką
Komisję, składającą się z prorektora uniwersytetu ds. współpracy
międzynarodowej, prof. Mykoły
Jochny, dyrektora działającego przy
uniwersytecie Polsko-Ukraińskiego
Centrum prof. Jerzego Szałapki,
dziekana Wydziału Pedagogiczno-Humanistycznego dr Ludmiły Stanisławowej, kierownika Katedry
Filologii Słowiańskiej dr Neli Podlewskiej, wszystkich pracowników
naukowych katedry, a także nauczycieli języka polskiego.
Następnie goście i uczestnicy dyktanda zaśpiewali „Rotę”,
wsparci mocnymi głosami uczniów
polskiej szkoły sobotniej w Chmielnickim: Rusłana Czornobaja i Wiktorii Bażan. Wysłuchali też polskiej
poezji patriotycznej w wykonaniu
uczniów Szkoły średniej nr 4.
Z pewnością nie ma na Ukrainie
polskiej rodziny, której nie dotknęłyby tragiczne wydarzenia XX w.
Szacuje się, że tylko w trakcie tzw.
operacji polskiej przeprowadzonej
przez NKWD w latach 1937-1938,
pod pretekstem walki z kontrrewolucją zamordowano 111 091 obywateli
posiadających narodowość polską,
a 28 744 skazano na łagry. Właśnie
o losach Polaków, ofiar „wielkiej
czystki”, mówiła w wykładzie inau-

guracyjnym dr Irena Saszko. Prelegentka rozpoczęła swoje wystąpienie minutą ciszy ku czci Polaków
zamordowanych przez reżim stalinowski, obywateli Ukrainy, którzy
zginęli podczas Wielkiego Głodu
w latach 1932-1933, oraz bohaterów, którzy w ostatnim roku polegli,
i tych, którzy wciąż oddają swoje
życie w obronie Ukrainy.
Po wykładzie obecni zaśpiewali
pieśń „Hej, Sokoły!”, zainicjowaną
przez Rusłana Czornobaja i Wiktorię Bażan. Połamania piór piszącym
dyktando życzyli nauczyciele oraz
goście przybyli na to prawdziwe
święto języka i kultury polskiej.
Ze względu na ogromną liczbę
zgłoszeń, wszystkich podzielono
na dwie grupy i zaprowadzono do
dwóch dużych sal wykładowych.
Po napisaniu dyktanda nauczyciele
przystąpili do żmudnego sprawdzania prac. Uczestnicy natomiast wysłuchali w tym czasie wspaniałego
koncertu, przygotowanego specjalnie dla nich przez studentów polonistów z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego.
Impreza zakończyła się ogłoszeniem wyników.
Mistrzem języka polskiego została Julia Leskowa z Chmielnickiego, II Wicemistrzem − Inna
Trawka-Handżuga z Szaroweczki,
III Wicemistrzem – Anna Postupajło
z Chmielnickiego.
Najmłodszym uczestnikiem dyktanda była 7-letnia Amina Nagorna
z Szepetówki, a najstarszym – Wadym Wawrynczuk.
Tego samego dnia I Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego
przeprowadzono również w Żytomierzu. Pisało je w murach Politechniki Żytomierskiej 140 osób,
nie tylko mieszkańców miasta, ale
także przyjezdnych z różnych miejscowości z obwodu. Przeważnie
młodzież szkolna i studencka, która
skorzystała z okazji, by sprawdzić
poziom swojej wiedzy z zakresu

znajomości języka polskiego. Najmłodszy uczestnik miał 10 lat, najstarszy − 54.
Dyktando rozpoczęło się punktualnie o dwunastej. Śmiałków, którzy
odważyli się zmierzyć z trudnym
tekstem (poziom B2), najpierw
przywitali organizatorzy. Przedstawili zasady dyktanda i przeczytali
skrócony regulamin. Polonista Kazimierz Jaruszewski zaapelował
o nieściąganie od sąsiadów.
− Ważny jest nie sam fakt napisania dyktanda, ale forma jego
przeprowadzenia. Odszukaliśmy dla
uczestników tekst na temat niepodległości RP, polskiej historii − mówił sekretarz zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski. − Uczestnicy poświęcili swój
wolny czas, wolny dzień, uważam,
że z korzyścią.
Według Czyżewskiego język polski jest trudny, lecz ciekawy w nauce. Jego zdaniem takie akcje, jak
Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego, sprzyjają usprawnieniu komunikacji językowej oraz
przezwyciężeniu barier słownych.
Nie dla wszystkich uczestników
dyktando było trudne. Niektórzy
powiedzieli po jego zakończeniu, że
tekst o „Piłsudskim i Dmowskim”
okazał się dość łatwy.
Po sprawdzeniu tekstów organizatorzy ogłosili nazwiska zwycięzców. Mistrzem Języka Polskiego
został Mirosław Szynkarenko. Tytuł
I Wicemistrza zdobyła Olena Wozniuk, a II Wicemistrza − Daria Sycyńska.
Nagrody i dyplomy wręczyli mistrzom podczas oficjalnej ceremonii
Robert Czyżewski oraz Mirosława
Starowierowa, koordynator projektu
w Żytomierzu, prezes organizacji
„Związek Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny”.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy im owocnej pracy w dalszej
nauce języka polskiego. Tak trzymać!
Inicjatorem i głównym organizatorem I Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego jest Fundacja Wolność i Demokracja.
Ania Denysiewicz,
Julia Sierkowa, Irena Saszko

Pierwsza fala polskiej migracji
w rejon Podola związana była
z rozpadem księstwa halicko-wołyńskiego w XIV wieku. Szlachta
osiedlała się na ziemiach dzisiejszej Ukrainy oraz Białorusi. Od
połowy XVI wieku nowe tereny
zasiedlały osoby pochodzące ze
wschodnich województw Rzeczypospolitej:
rzeszowskiego,
lubelskiego, kieleckiego i krakowskiego. Zaczynając od XVII
wieku, na Podole ruszyła fala chłopów oraz biedniejszych mieszkańców Lublina i okolic. Masowa
migracja Polaków była spowodowana pragnieniem wolności, efektem osłabienia Rzeczypospolitej
Polskiej po przyłączeniu Ukrainy do Rosji oraz porażką Polski
w wojnie z Turcją (pokój buczacki
z 1672 roku). Z innych przyczyn
można wymienić nasilenie się eksploatacji feudalnej, wzrost renty
oraz przeludnienie.
W wiekach XVII i XVIII, po
unii lubelskiej, wzrosła liczba
przesiedleńców z centralnych rejonów Polski, Mazowsza i częściowo z Mazur na tereny Podola,
Rusi i Wołynia. Polskie osadnictwo trwało przez XIX wieku, po
włączeniu Wschodniej Galicji
do Polski, a także w latach 1918-1939. Polacy na Prawobrzeżu
i we Wschodniej Galicji osiedlali
się sporadycznie, tworząc etniczno-religijne wyspy na ukraińskim morzu.
O zamieszkaniu Polaków na
Prawobrzeżu świadczą dane o skupiskach polskiej ludności, zachowane w dużej mierze dzięki Kościołowi. Według tych danych na
Ukrainie Prawobrzeżnej pod koniec XVIII wieku żyło blisko 350
tys. Polaków, którzy byli panującą
warstwą feudalną. Większość zamożnych mieszkańców tych ziem
miała polskie pochodzenie. Polakami była przeważająca część
tzw. szlachty czynszowej, czyli
osób niemających własnej ziemi,
dzierżawiących ją od magnatów.
Byli to faktycznie drobni producenci, którzy albo sami pracowali
na roli, albo prowadzili gospodarstwa bogatych właścicieli ziemskich. Szlachta czynszowa stanowiła większość szlachty. Zamożnych szlachciców na Podolu było
w 1795 roku tylko 9,3 proc.
Podolscy Polacy byli niejednolici z punktu widzenia przynależności do warstw społeczno-etnicznych: część z nich stanowili tak
zwani Mazurowie, kiedyś biedni
chłopi, przesiedleńcy z Mazur,
oraz „szlachta”, potomkowie drobnej polskiej szlachty, którą przywieźli ze sobą magnaci do obrony
polskich granic. Na przykład wsie
Szarowieczka i Hreczany (pod
Chmielnickim, dawnym Płoskirowem) były zamieszkane przez

Mazurów, a we wsi Zielone osiedlili się zarówno Mazurzy, jak
i „szlachcice”.
Po porażce powstania listopadowego Polaków z Podola i prawobrzeżnej Ukrainy spotkały represje
− rosyjski rząd skonfiskował majątki wielu właścicieli ziemskich,
którzy aktywnie uczestniczyli
w ruchu powstańczym, razem
z poddanymi. Łącznie zabrano im
blisko 115 tys. chłopów. W 1831
roku car Mikołaj I podpisał ukaz
„O podziale i urządzeniu szlachty
w zachodnich guberniach”, rozpoczynający nowy etap deklasacji
polskiej szlachty – wobec szlachciców, którym udało się otrzymać
dokumenty potwierdzające ich
przywileje, zaostrzono kryteria ich
przyznawania. Podzielono ich na
5 grup, o różnym statusie prawnym. Od 1. grupy, tzw. dworian,
którym zagwarantowano wszystkie prawa i przywileje rosyjskiej
szlachty, ale bez prawa używania
określenia „szlachcic”, po 5., składającą się z wolnych jednodworców i obywateli, zmuszanych do
płacenia czynszu i wieloletniej
służby w carskiej armii.
Według danych generał-gubernatora Kraju Południowo-Zachodniego, obejmującego teren dawnej
Ukrainy Prawobrzeżnej, łączącego
gubernie kijowską, podolską oraz
wołyńską, Dymitra Bibikowa,
tylko w latach 1840-1844 statusu
szlachcica pozbawiono 82 121
osoby. Najwięcej na Podolu − 44
974 osób (dane dotyczą tylko mężczyzn) – stan z 1 grudnia 1843
roku.
Represje odbiły się również na
edukacji i kulturze polskiej. Władze rosyjskie likwidowały polskie
szkoły, m.in. Liceum Krzemienieckie. Bibikow zawiadamiał
cara Mikołaja I o tym, że „Uniwersytet w Kijowie został otwarty.
Polskich profesorów, nauczycieli
i lektorów wydalono bez prawa
wykładania i wychowania. Skasowaliśmy świadectwa na prawo
nauczania dla Polaków”.
W latach 30. i 40. XIX wieku
Polacy na Ukrainie Prawobrzeżnej z narodu panującego zostali
przekształceni w społecznie upośledzoną grupę. Tylko nieliczni
zachowali pozycję gospodarczą,
mogli odpowiednio wychowywać dzieci oraz mieli prawo do
kształcenia. Mimo to wielu Polaków urodzonych na Podolu
wniosło znaczący wkład w rozwój
Rosji, Ukrainy oraz Polski. Wystarczy przypomnieć choćby znanego polskiego pisarza, historyka
i etnografa, honorowego członka
Akademii Nauk Jana Potockiego,
pracującego przez długi czas
w Petersburgu, twórcy współczesnej kosmonautyki Konstantego
Ciołkowskiego czy konstruktora
pierwszych rosyjskich łodzi podwodnych Stefana Drzewieckiego.
Na zachodnim Podolu, w Krzemieńcu, urodził się wybitny polski
poeta Juliusz Słowacki oraz znany
dekabrysta Juśniewski.
Ania Szłapak na podstawie artykułu
z http://kazibok.kh.ua/

Nieznana Ukraina

10

Grudzień 2014 nr 12 (29) – Słowo Polskie

Ślady po Polakach
w obwodzie czerkaskim
Przemierzając pogranicze
Kresów I Rzeczypospolitej
w dzisiejszym obwodzie
czerkaskim, na każdym
kroku napotykamy ślady po
mieszkających tu Polakach
– od bratanka króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego po
wybitnych polskich poetów
i biskupów. Wędrując
z Dmytrem Antoniukiem,
dowiemy się, gdzie została
pochowana Zofia Galvani
Potocka, wdowa po „małym
królu na Rusi”.

Fot. autar foto

J

eżeli jadąc z Korsunia Szewczenkowskiego
do
Mironówki po drodze skręci się
w Iwanówce w prawo i jeszcze raz
w prawo do Mielników, można dostać się do Tahańczy (z tatarskiego
– trójkąt). Obejrzymy tutaj pozostałości majątku pułkownika i przemysłowca Józefa Poniatowskiego,
dalekiego krewnego właściciela
Korsunia Stanisława Poniatowskiego. Na przełomie XVIII і ХІХ
wieku wybudował on we wsi dwór
i fabrykę sukienniczą, która wkrótce
stała się największym tego rodzaju
zakładem w guberni kijowskiej.
Za Sowietów w dworze urządzono
więzienie i hale produkcyjne. Choć
obiekt przetrwał do naszych czasów, w latach 90., już po likwidacji
więzienia, spłonął. Zostały tylko
dwa budynki dla czeladzi, obecnie
zamieszkane. Pozostałą niewielką
część fabryki sukiennej przebudowano na mieszkanie prywatne.
Około 30 km od Tahańczy znajduje się wieś Bereśniany. Dostaniemy się tam drogą przez Martynówkę, potem na trasie P-15 skręcając w prawo w kierunku Stepani,
gdzie znów trzeba skręcić w prawo
do Siniawki i Beresniahów. W tej
miejscowości zobaczymy dwór ziemiański z XIX w., należący niegdyś
do Jewgienija Znosko-Borowskiego. Za czasów sowieckich mieściło się w nim biuro kołchozowe
i klub, obecnie jest to własność prywatna. Stan, w jakim budynek się
znajduje − zapadnięty dach − nie
wróży mu długiego żywota. W całości ocalał tylko ganek z kolumnami.
Podobno niedawno pojawili się we
wsi ludzie z Kijowa, podający się za
potomków Znosko-Borowskiego,
którzy chcieli odkupić rodzinny majątek. Właściciel odmówił.
Wracamy do Korsunia tą samą
drogą i zmierzamy dalej do Talnego. Do miasta możemy się dostać
dwiema drogami podobnej długości
i jakości: przez Steblów i Łysiankę
lub przez Horodyszcze, gdzie przy
okazji warto obejrzeć niezwykłą

Pałac Szuwałowych w Talnem

gotycką cerkiew prawosławną. Inna
trasa prowadzi przez Wilszaną,
gdzie po drodze można zahaczyć
o wieś Szewczenkowe (Kerelówka)
– tam urodził się Taras Szewczenko.
Obydwa warianty dojazdu łączą się
w Zwinogródce (ocalał tutaj XVIII
wieczny kościół, z którego zrobiono
dworzec autobusowy), skąd trasą
T-2404 dostajemy się do Talnego.
Tutejsza posiadłość nie została
wzniesiona przez Polaków, ale
i tak jest warta zobaczenia – to jeden z najpiękniejszych przykładów
architektury pałacowej. Choć jakiś
związek z polską szlachtą jednak
ma. Jeszcze pod koniec XVIII wieku
Stanisław Szczęsny Potocki założył
tutaj wielki park. Pałac wybudował
Piotr Szuwałow, którego rodzina
przejęła Talne w wyniku małżeństw
córki i wnuczki Potockiego. Powstał
w 1903 roku jako rezydencja myśliwska. Jego część gospodarcza jest
przykładem architektury szachulcowej, część mieszkalna przypomina najlepsze wzory XVII-XVIII-wiecznych zamków francuskich.
W czasach sowieckich mieściło się
tutaj technikum rolnicze i muzeum
chleba. Oryginalne wnętrza nie zostały naruszone. Obecnie trwa − już
od ok. dziesięciu lat − remont, którego końca nie widać. Przepiękny
dach zamieniono na blaszany i na
tym się skończyło. Pałac otoczony
jest wysokim parkanem, na którym
napis głosi: „nieupoważnionym
wstęp wzbroniony”. Jeżeli miasto,
do którego należy zabytek, uważa
turystów za nieupoważnionych, to
dopięło swego – rzadko ktoś tu zagląda.
Jedna rzecz z pewnością przyciągnie uwagę interesujących się polską historią: fragmenty grobu Zofii
Potockiej, małżonki Stanisława
Szczęsnego Potockiego, „małego

Zofia Galvani Potocka
została najpierw pochowana
w Humaniu, gdzie jej
mąż założył dla niej park
krajobrazowy − Zofiówkę.
Lecz kiedy w wyniku trzęsieniu
ziemi została uszkodzona
cerkiew, w której znajdował
się jej nagrobek, trumnę
przewieziono do Talnego.
króla na Rusi”, jak go nazywano
za sprawą olbrzymiego majątku, na
który składało się 70 miast i kilkaset
wsi. Zofia Konstantynowna Glavani
primo voto Witt secundo voto Potocka, urodzona w 1760 roku była
z pochodzenia Greczynką. Słynąca
z wielkiej urody ulubienica salonów
Europy wiodła burzliwe, pełne romansów życie. Zmarła w Berlinie
w roku 1822. Władze pruskie ociągały się z wydaniem zezwolenia na
przewiezienie przez granicę ciała
nieboszczki, dlatego jej córka Olga
wymyśliła podstęp: ubrała martwą
matkę, zrobiła jej makijaż, włożyła
do ręki wachlarz, posadziła do karety i w ten sposób przekroczyła
granicę.
Zofia Galvani Potocka została
najpierw pochowana w Humaniu,
gdzie jej mąż założył dla niej park
krajobrazowy − Zofiówkę. Lecz
kiedy w wyniku trzęsieniu ziemi została uszkodzona cerkiew, w której
znajdował się jej nagrobek, trumnę
przewieziono do Talnego. Dzisiaj
zrujnowany i rozgrabiony przez
bolszewików grobowiec Potockiej
znajduje się przy wejściu do pałacu.

Niedaleko parku wznosi się mały
kościół z 1702 roku oraz budynek
zarządcy majątku. Po obu stronach
ganku stoją rzeźby lwów.
Z Talnego wyruszamy trasą
T-204 w kierunku Mańkówki. Po
21 kilometrach znajdziemy się na
trasie odeskiej (autostradzie). Jadąc
nią w kierunku Żaszkowa, we wsi
Nesterówka skręcamy i kierując
się drogowskazami, dojedziemy do
wsi Dobra. Interesuje nas tam dwór
szlachecki, wzniesiony w roku 1830
przez marszałka szlachty powiatu
humańskiego, dyrektora Departamentu Dóbr Państwowych Floriana
Różyckiego, który nabył wieś od
Aleksandra Potockiego. Według
niepotwierdzonych
informacji
wcześniej stał w tym miejscu zamek
obronny z początku XVIII wieku.
Dwór Różyckiego, który do dziś
niewiele się zmienił, do 1995 roku
pełnił funkcję szkoły i przedszkola.
Od tego czasu stoi pusty, ale wciąż
znajduje się w miarę w dobrym
stanie, gdyż został zabezpieczony
przed wandalami.
Z Dobrej można od razu jechać
do Humania, aby obejrzeć przepiękną Zofiówkę i być może zostać
na nocleg, ponieważ tylko w tej części obwodu są normalne hotele. Polskich pamiątek w mieście nie ma,
dlatego radziłbym jechać do Żaszkowa, w którym trzeba skręcić na
lewo w kierunku Cybulowa i Monastyryszcza. Jest to droga T-2403,
którą po minięciu kilku wiosek dojedziemy do Dolinki.
Do roku 1946 wieś nazywała się
Jackowica. Przed rewolucją bolszewicką należała do dwóch rodzin:
Wierzbickich i Bydłowskich, i obie
miały w niej swoje rezydencje.
Wierzbickim szczęście nie dopisało
– w 1917 roku chłopi zrujnowali ich

piękny piętrowy dwór. Nad dworem
Bydłowskiego ulitowali się chyba
ze względu na to, że był wykonany
z gliny i wyglądał dosyć skromnie,
choć miał kolumny. Co prawda nie
uchroniło to go przed rabunkiem.
Dwór został wybudowany w 1900
roku. Za Sowietów pionierzy urządzili tu swój obóz − została po nim
waląca się figura naprzeciwko wejścia − obecnie mieści się w nim
masarnia. Po starych wnętrzach nie
został ślad.
W Iwachnach mijamy budynek o dziwnej architekturze – to
część dawnej cukrowni Podoskich.
W ostatnich latach już zaczęto ją
rozbierać na cegłę, ale nauczycielka
miejscowej szkoły cudem wykupiła
do połowy zrujnowany zabytek architektury przemysłowej.
Mijamy Cybulów, gdzie do roku
1917 stał piękny pałac podkomorzego lipowieckiego Hipolita Rogozińskiego, i dostajemy się do centrum powiatowego Monastyryszcze.
Miejscowi pokażą dawny kościół
– obecnie dom kultury, lecz ocalałych dworów chyba nie. Co prawda,
jak mi się zdaje, mogą poprowadzić
błędną drogą – wskazać szlak do
parku pana Podoskiego. Przetrwał,
jednak pałacu, który kiedyś w nim
stał, nie ma. Chociaż, coś jednak
w mieście zostało.
W rękach Podoskich Monastyryszcze znalazły się w roku 1805.
Ich córka Rozalia Podoska wbrew
woli rodziców wyszła za mąż za
rosyjskiego generała pruskiego
pochodzenia barona Teodora von
Kalma. Niebawem po urodzeniu
dzieci zmarła. Jej mąż porzucił
trzech małoletnich synów i na zawsze wyjechał do Kurlandii. Chłopaków w duchu staropolskim wychowywał wuj Leon Podoski. Piętrowy klasycystyczny pałac Jerzego
Podoskiego po koniec XIX wieku
rodzina musiała sprzedać właścicielom cukrowni. Ten przebudował
go na mieszkania robotnicze. Zabytek nie ocalał, ale obok, na terenie
obecnego zakładu budowy maszyn,
jest dom, który dyrektor muzeum
krajoznawczego Katarzyna Bulba
naszywa „domem Tarnowskiego”.
Być może jest to fragment dawnego
pałacu.
Niedaleko, po drugiej stronie
ulicy, wznosi się porzucony na pastwę losu dwór wybudowany po
1850 roku przez Leona Podoskiego.
Na szczęście ma jeszcze mocny
dach i ściany i jeżeli ktoś zaopiekuje
się nim, jest szansa na dalsze życie
tego zabytku. Obok dworu stał niegdyś mały neogotycki pawilon zbudowany na cześć hetmana Stefana
Czarnieckiego, rannego w podniebienie w walce o Monastyryszcze
w 1653 roku, którą przegrał z Iwanem Bohunem. W środku mieściło
się duże płótno przedstawiające to
wydarzenie historyczne. Pawilon,
znany również jako „wieża Czarnieckiego”, został zburzony jeszcze
przed rewolucją październikową.
W parku Podoskiego na przedmieściach miasteczka był trzeci
dwór tej rodziny, zbudowany
w 1904 roku przez Tytusa Podoskiego. W jego miejscu został
skromny domek gospodarczy, dziś
zamieszkany.
Dmytro Antoniuk,
opracowanie Irena Rudnicka
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Wydarzenia

Łączy nas polszczyzna
Poprawa jakości nauczania języka polskiego, działania na
rzecz polskiej oświaty, szkolenia dla polonistów – to tematy
I Konferencji „Oświata Polska na Ukrainie. Współczesne
wyzwania i perspektywy rozwoju”, która odbyła się
w dniach 29-30 listopada we Lwowie.

W

sali stylowego i eleganckiego hotelu Warszawa
ponad 120 przedstawicieli polskich resortów oświaty,
spraw zagranicznych, instytucji
oświatowych z Polski i Ukrainy, polonistów, działaczy polskich organizacji wymieniało poglądy i dzieliło
się spostrzeżeniami dotyczącymi
edukacji polskiej na Ukrainie. Poruszone przez nich tematy są nad
wyraz aktualne, ponieważ zainteresowanie uczeniem się języka
polskiego na Kresach południowo-wschodnich z każdym rokiem jest
większe, nawet wśród osób niemających polskiego pochodzenia.
W spotkaniu wzięli udział wiceminister polskiego Ministerstwa
Edukacji Narodowej Ewa Dudek,
wicedyrektor Departamentu Polonii MSZ Jacek Junosza Kisielewski,
prezes Fundacji Wolność i Demokracja (WiD) Michał Dworczyk,
dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą Anna Atłas,
wicedyrektor ORPEG Joanna Wójtowicz, wicedyrektor Centrum Metodycznego w Drohobyczu Maria
Maćkowicz oraz liczna grupa nauczycieli języka polskiego, prezesów organizacji polskich na Ukrainie i dyrektorów polskich szkół
sobotnio-niedzielnych.

Mapę oświaty polskiej na Ukrainie przedstawił prezes WiD Michał
Dworczyk. Następnie uczestnicy
konferencji mówili o tym, jakie cele
i zadania prowadzą do poprawy jakości nauczania języka polskiego.
Analizowali działania podejmowane na rzecz oświaty i przedstawili
ofertę szkoleń dla nauczycieli polonistów z Ukrainy.
Przedstawiciel Centrum Języka
Polskiego i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców „Polonicum” przedstawił fragmenty z podręcznika dla
szkół sobotnio-niedzielnych, który
przygotowali metodycy z Centrum
Metodycznego w Drohobyczu. Z ich
rekomendacji wynika, że warto korzystać z materiałów dydaktycznych
do zajęć z języka polskiego, choćby
umieszczonych na stronie internetowej Włącz Polskę, które są przydatne dla uczniów w różnym wieku

Fot. Kurier Galicyjski

Nauczanie języka polskiego jest
stałym tematem dyskusji w środowisku nauczycieli, dyrektorów
szkół oraz prezesów stowarzyszeń
polskich na Ukrainie. We Lwowie
mieli oni świetną okazję do tego, by
omówić stan metodycznego, finansowego oraz technicznego przygotowania placówek, w których uczy
się języka polskiego.

We Lwowie uczestnicy konferencji mówili o tym, jakie cele i zadania prowadzą do poprawy jakości nauczania języka polskiego

i o różnym poziomie znajomości
języka.
Jerzy Kowalewski i Julia Sierkowa opowiedzieli o przeprowadzonym monitoringu funkcjonujących na Ukrainie szkół polskich,
podzielili się opiniami na temat jakości tych placówek i przedstawili
cenne wskazówki dotyczące pracy
z dziećmi. Oboje zachęcali nauczycieli do kreatywnego podejścia do
uczenia, napisania własnego scenariusza lekcji. Szczególnie miło było
usłyszeć, że najlepszą ocenę dostali
pedagodzy z Winnickiego Okręgu
Konsularnego.
Przedstawiciele instytucji wspierających edukację Polaków za gra-

nicą obiecali, że uczniowie, którzy
uzyskają najlepsze wyniki w nauce,
w nagrodę wezmą udział w warsztatach, jakie odbędą się latem następnego roku w Polsce.
Każdy uczestnik spotkania we
Lwowie otrzymał podręcznik do
nauki języka polskiego dla 6 klasy
oraz inne upominki.
Na zakończenie głos zabrał prezes WiD Michał Dworczyk. Jak zapewnił: − Fundacja będzie wspierała
inicjatywy pracowników oświaty
polskiej oraz aktywnie pomagała
w rozwiązywaniu różnego rodzaju
trudności, pojawiających się w procesie nauczania.

Konferencja we Lwowie była
podsumowaniem tegorocznej realizacji projektu Fundacji Wolność
i Demokracja „Biało-Czerwone
ABC”, finansowanego ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Polski. Ustalono też na niej plan
działań na rok 2015.
I Konferencję „Oświata Polska
na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju” zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja przy współpracy z polskim
MSZ, MEN, ORPEG i innymi partnerami.
Nina Czub, dyrektorka Polskiej Szkoły
im. Rodziny Grocholskich w Winnicy

Media rządzą światem. Także Ukrainą
11-12 grudnia we Lwowie
odbyło się spotkanie
informacyjno-szkoleniowe
dla redaktorów i pracowników
redakcji polskich mediów
na Ukrainie. Znani
dziennikarze i reporterzy
z Polski dzielili się z nimi
swoimi doświadczeniami.

Walenty Wakoluk,
redaktor naczelny
„Monitora
Wołyńskiego”,
zagłębił się
w polityczny aspekt
życia Polaków na
Ukrainie

Fot. Jerzy Wójcicki

W hotelu Suputnyk Dorota Kania
(„Gazeta Polska Codziennie”), Andrzej Hrechorowicz i Krzysztof Siuciak (TV Republika) oraz Michał
Karnowski (portal Wpolityce.pl)
uczyli swoich ukraińskich kolegów,
jak stworzyć dobry zespół, który
może sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom, łącznie z dziennikarstwem interwencyjnym, jak robić dobre zdjęcia i kreować politykę
redakcyjną.
− Jakość materiałów i wygląd
gazety czy czasopisma nie zawsze
zależą od poziomu jej dofinansowania – mówiła Dorota Kania, dziennikarka. − Nasza „Gazeta Polska
Codziennie” funkcjonuje często na
granicy przetrwania, nie mając pewności, czy jutro ukaże się kolejny
numer. Ale stworzyliśmy zgrany
zespół, którego członkowie nauczyli

się doprowadzać wszystkie swoje
poczynania do końca – mówiła.

stytucji dla wszystkich mniejszości
narodowych.

Spotkanie z Dorotą Kanią przebiegało w formie dyskusji, odpowiedzi na pytania, które okazały
się wspólne dla wszystkich redakcji polskich mediów na Ukrainie.
Często rozmowa przechodziła na
sprawy finansowe – potrzebę poszukiwania dodatkowych źródeł
dofinansowania swojej działalności
także we własnym otoczeniu i wykorzystywania możliwości zagwarantowanych w ukraińskiej kon-

Uczestników warsztatów medialnych z Żytomierza, Kijowa, Charkowa, Winnicy, Lwowa i innych
miast przywitał członek zarządu
Fundacji Wolność i Demokracja
(WiD), głównego organizatora spotkania z przedstawicielami mediów
polskich − Rafał Dzięciołowski. Powiedział, że nie udało się uzyskać
na rok 2015 większego dofinansowania, dlatego działalność polskich
mediów w następnym roku będzie

się odbywała według starych zasad, choć niewielkie zmiany będzie
można uwzględnić w budżetach.
Rafał Dzięciołowski podkreślił,
że w ostatnim roku polskie media na
Ukrainie przeszły zauważalną transformację. Redaktorzy czasopism
i portali polonijnych wzięli udział
w przemianach tak zwanej rewolucji godności. Jak zaznaczył, dzięki
podjętym przez WiD działaniom
zmierzającym do poprawy wizerunku i jakości poszczególnych polskich mediów na Ukrainie, zaczęły
one cieszyć się znacznie większą
popularnością nie tylko wśród miejscowych Polaków, lecz także Ukraińców. Ci często z nadzieją patrzą
w stronę zachodniego sąsiada, a tak
zwane media polonijne pomagają
im zrozumieć polski punkt widzenia
na niektóre trudne kwestie w stosunkach polsko-ukraińskich.
Fotoreporter Andrzej Hrechorowicz podkreślał, że „warto w pierwszej kolejności poznać swój sprzęt
fotograficzny, nawet jeżeli jest amatorski”. Pokazał własne prace i wytłumaczył, na czym warto skupić się
podczas przygotowania reportażu
fotograficznego oraz z czego taki
materiał powinien się składać.

− Dzięki krótkim filmikom wideo
możemy osiągnąć znacznie większy
efekt, niż z pisania długich artykułów, nawet jeżeli są bardzo ciekawe – powiedział z kolei operator
Krzysztof Siuciak. − Czy te reportaże cieszą się popularnością, czy
nie, można się dowiedzieć z licznika
na YouTube – uważa doświadczony
dziennikarz. Nawet krótkie filmiki
mogą zwiększyć liczbę osób wchodzących na portale tematyczne,
a ich redaktorzy zostaną zauważeni
nie tylko przez wąskie grono sobie
podobnych, lecz także przez znane
polskie redakcje.
Pod koniec pierwszego dnia zajęć ich uczestnicy wzięli udział
w spotkaniu opłatkowym. Ks. Rafał
z katedry lwowskiej pobłogosławił
potrawy i życzył Polakom determinacji w tym bardzo trudnym zawodzie, jakim jest dziennikarstwo.
W drugim dniu warsztatów polskich redaktorów z Ukrainy czekały
zajęcia z Michałem Karnowskim
(jego brat Jacek rok temu pełnił
podobną misję we Lwowie) oraz
podsumowanie działalności w roku
2014.
Jerzy Wójcicki

Poezja / Wydarzenia

Kazimierz Gliński
Za życia Glińskiego w Polsce wydano dziesięć książek
z jego balladami, powieściami
i bajkami. Swoje utwory pisał
pod pseudonimem Kazimierz
Poroh.
1 stycznia 2015 roku mija
95. rocznica śmierci wybitnego
syna Kresów I RP. Prezentujemy czytelnikom „Słowa Polskiego” wiersz „Czapla i ryby”
pochodzący z tomu „Bajki Niekrasickiego”, opublikowanego
w roku 1910.

CZAPLA I RYBY
Czapla stara. jak to bywa,
Trochę ślepa, trochę krzywa,
Gdy już ryb łowić nie mogła,
Na taki się koncept wzmogła:
„Ryby lubię.. rzecze tedy
Nie czujecie własnej biedy,
A tu pan tej wodnej szyby,
Chce staw spuścić, was zjeść, ryby”!
Ryby w płacz... wyraźna zguba!..
„Ratuj, zbaw nas, czaplo luba!
,,Niedaleko jest staw długi,
Głąb, jak lustro, ot-raj drugi!
Tam przeniosę Was, rybeczki,
Idąc cicho brzegiem rzeczki,
Gdzie łozinka sennie szepce,
Wietrzyk w jaskrów śpi kolebce.
Pluśnij na wierzch, bo w fal klasku
ja nie słyszę cię, karasku!
Ku brzegowi podpłyń, linie,
Bo nie dostrzec cie w głębinie!
W mój dziób śmignij sam, szczupaku,
Boś zbyt zwinny, nieboraku!“
Ryby wszystkie, w szybkim biegu,
Przypłynęły wnet do brzegu.
Czapla patrzy ślepym okiem,
Ku karaskom sunie bokiem,
Trochę okoń się sprzeciwia,
Ale karp się już nie krzywi:
Bierze W dziób swój, idzie w trawy,
Drze ze skóry, łupi stawy,
Postękując: praca! Praca!..
I po nowy łup powraca.
Widząc jej apetyt taki,
Wnet posuną się i raki.
Opuszczają stawu szyby
Na wyścigi raki, ryby
I radują się bez miary,
Że smakują czapli starej.

Jak obudzić z letargu
ukraińskie placówki kulturalne
W ostatnim tygodniu
listopada w ramach polsko-ukraińskiej platformy
dyskusyjnej w winnickiej
Galerii „Interszyk” odbyło
się spotkanie z udziałem
młodego ukraińskiego
naukowca dr Mariana Mańka,
który przedstawił „Analizę
efektywnych instrumentów
finansowania placówek
kultury”. Receptą na rozwój
kultury jest prywatyzacja.

M

arian Mańko, absolwent
realizowanego w Polsce
Programu Stypendialnego
im. Lane’a Kirklanda, w trakcie
studiów analizował kwestię funkcjonowania polskich instytucji kulturalnych. Jednocześnie uczył się
w ramach przyznanego mu przez
polski rząd grantu dla młodych naukowców z Ukrainy. Młody doktor
przywiózł do Winnicy bogate doświadczenie, którym podzielił się
z miejscowymi przedstawicielami
muzeów, archiwów oraz galerii
sztuki.
− Źródłem istnienia państwa nie
są instytucje finansowe, lecz to, co
je wzbogaca. Jednym z najważniejszych kierunków, który wpływa
na świadomość mieszkańców każdego państwa, jest kultura. Pytanie:
„Czy kultura wspiera gospodarkę,
czy gospodarka kulturę?”, jest tak
samo nierozstrzygalne, jak pytanie, co było najpierw – jajko czy
kura? – mówił młody stypendysta.
− Standardowym podejściem do
rozwoju kultury z puntu widzenia
postsowieckiej mentalności jest jej
finansowanie z budżetu państwa.
Muzea, teatr, kino w byłych pań-

Fot. Wiktoria Draczuk

K

POEZJA KRESOWA

azimierz Gliński urodził się 13 czerwca
1850 roku we wsi
Wasylówka pod Kijowem.
Pochodził z polskiej rodziny
ziemiańskiej. Szkołę średnią
ukończył w Berdyczowie,
dokąd przeniosła się rodzina
Glińskich.
Studia podjął na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale
Historyczno-Filologicznym.
W 1873 roku losy zaprowadziły go z Krakowa do Warszawy, gdzie osiadł na stałe.
Wiele czasu spędzał w Nałęczowie. Tam zmarł 1 stycznia
1920 roku. Pochowano go na
miejscowym cmentarzu.
Po jego śmierci na budynku nałęczowskiego szpitala umieszczono tablicę upamiętniającą Kazimierza Glińskiego. Natomiast w miejscu
jego urodzenia i nauki, czyli
tam, gdzie spędził 18 lat swego
życia, o wybitnym pisarzu, poecie i dramaturgu nie wie nikt,
prócz garstki naukowców badających dzieje Polaków z zaboru rosyjskiego.

12

Grudzień 2014 nr 12 (29) – Słowo Polskie

W Galerii „Interszyk” zebrali się pracownicy muzeów, archiwów i innych placówek
kulturalnych, by dowiedzieć się, jak się pozyskuje pieniądze na swoją działalność

stwach ZSRS istnieją, lecz prawie
wyłącznie jako formalność (warto
podkreślić, że bogata Rosja dużo inwestuje w propagandowe filmy i seriale − red.). Irracjonalizm takiego
podejścia dowodzi rozwój instytucji
kulturalnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ogóle nie istnieje coś
takiego jak Ministerstwo Kultury.
I dodał: − Na podobną drogę
wkroczyła Polska po transformacji
ustrojowej. Wtedy zaczęto wdrażać scenariusz prywatyzacji rynku
literatury i muzyki, decentralizacji
placówek kulturalnych w regionach
oraz dano kulturze maksymalną autonomię. Wskutek przeprowadzonych reform, włączenia się biznesu
do współtworzenia placówek kulturalnych, liczba odwiedzających muzea wzrosła dwukrotnie. Wystawy
stały się atrakcyjniejsze i wzbogaciły się o ciekawe eksponaty. Z każdej złotówki otrzymanej ze sprzedaży biletów do muzeów i innych
placówek 19 groszy zasila Fundusz
Rozwoju Kultury i Sportu.
Marian Mańko skupił się nie
tylko na analizie polskiego doświadczenia w reformowaniu podejścia do
kultury. Znaczną część swojego wy-

stąpienia poświęcił także Ukrainie.
Przed nowym ukraińskim rządem
stoją globalne wyzwania, z których
najważniejszym jest zachowanie terytorialnej jedności Ukrainy. Lecz
bez przeszłości nie ma przyszłości,
a poczuć ducha kultury przodków
można w dużej mierze odwiedzając muzea, teatry, chodząc do kina
na filmy rodzimej produkcji. Chce
się wierzyć, że kiedyś w ukraińską
Noc Muzeów, tak samo jak w Polsce, przed placówkami muzealnymi
będą się kłębić tłumy, a ukraińskie filmy zaczną pretendować do
Oskara.
Jak zawsze bywa na podobnych
zebraniach, wystąpienie prelegenta
wzbudziło wiele pytań oraz dyskusję wśród przedstawicieli winnickich placówek kulturalnych.
„W spalonym domu nikt ściany nie
bieli” − mówi stare ukraińskie przysłowie, lecz aparat ukraińskiego Ministerstwa Kultury nadal twierdzi co
innego.
Inicjatorami polsko-ukraińskiej
platformy dyskusyjnej są „Podolska
Agencja Rozwoju Regionalnego”
oraz KG RP w Winnicy.
Wiktoria Draczuk

Polacy z podolskiej prowincji mogą
być wzorem dla innych
W tym roku w rejonie
szarogrodzkim Święto
Niepodległości Polski
obchodzono po raz pierwszy
od wielu lat, i to na wiele
sposobów.
Uczniowie uczący się języka polskiego w punktach działających
przy organizacji im. J. Zamoyskiego
oraz w Szarogrodzkim Rejonowym
Gimnazjum zostali zaproszeni przez
prezes Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków
Alicję Ratyńską na XV, jubileuszowy, Festiwal Kultury Polskiej
„Łączmy się, Radujmy się, Śpiewajmy!”, który odbył się 15 listopada w Filharmonii Obwodowej
w Winnicy.

Szarogród oddalony jest od Winnicy o ponad 90 km, dlatego udział
uczniów w takim przedsięwzięciu
wymagał wynajęcia autobusu. Było
to możliwe dzięki dotacji Fundacji
Wolność i Demokracja. Młodzi szarogrodzianie stanowili liczną grupę
widzów, niektórzy po raz pierwszy
mieli sposobność bezpośredniego
kontaktu z polską kulturą i historią
poprzez muzykę i śpiew. Scenariusz
widowiska poprowadził widzów
przez historię Polski od zaborów do
ostatecznego odzyskania wolności
w 1989 roku. Wysoki poziom artystyczny koncertu, bogaty i różnorodny program dostarczył widzom
z podolskiej prowincji wiedzy
i wielu niezapomnianych wrażeń.
W tym dniu odbywało się też
w Winnicy I Ogólnoukraińskie Dyk-

tando z Języka Polskiego, w którym
wzięła udział 4-osobowa reprezentacja szarogrodzkiego gimnazjum.
Wszyscy jego uczestnicy uzyskali
zaszczytny tytuł Uczestnika Dyktanda.
Wrażeniami z wycieczki uczniowie podzielili się z tymi, którzy nie
uczestniczyli w festiwalu podczas
uroczystej lekcji języka polskiego
w dniu następnym, 16 listopada.
Po omówieniu i uporządkowaniu
informacji na temat polskiej drogi
do wolności, zaśpiewano piosenki
„Przybyli ułani” i „Hej, Sokoły”.
Obchody polskiego Święto Niepodległości w Szarogrodzie odbyły
się w bardzo uroczystej atmosferze.
Urszula Zakrawacz
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Dzielne Kresowianki
Z historią Podola oraz
mieszkających tam Polaków
ściśle wiążą się dzieje rodzin
Sobańskich i Grocholskich.
Szczególnie zapisały się w niej
dwie przedstawicielki tych
rodów, działaczki patriotyczne
i społeczne − Rozalia
Sobańska z Łubieńskich
i jej synowa Maria Sobańska
z Grocholskich.

R

ozalia Sobańska z Łubieńskich, z powodu pomocy,
jakiej udzielała powstańcom
zesłanym na Syberię, nazywana
„Różą wygnańców”, pochodziła ze
starego rodu szlacheckiego herbu
Pomian. Ich gniazdem była Łubna
w powiecie sieradzkim.
Przyszła opiekunka polskich patriotów urodziła się 8 września 1798
roku w Guzowie pod Warszawą jako
najmłodsza córka Feliksa Łubieńskiego, ministra sprawiedliwości
Księstwa Warszawskiego, i Tekli
z Bielińskich, jego drugiej żony,
znanej w owych czasach poetki i autorki dramatycznej. Miała dziewięcioro rodzeństwa: Franciszka, kapitana gwardii Napoleona; Tomasza,
hrabiego pruskiego, barona I Cesarstwa Francuskiego, generała, senatora-kasztelana Królestwa Polskiego
(kongresowego); Piotra, polskiego
generała, ekonomistę i filantropa;
Jana, posła na sejm, sędziego pokoju, ekonomistę; Henryka, współorganizatora Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, radcę stanu,
wiceprezesa Banku Polskiego, zesłanego w roku 1848 do Kurska; Tadeusza, oficera gwardii Napoleona,
biskupa sufragana; Józefa, autora
prac religijnych i ekonomicznych,
założyciela Domu Handlowego
w Gdańsku; Marię, zamężną z Maksymilianem Skarżyńskim, i Paulinę,
której mężem był Józef Morawski.
31 lipca 1823 roku w Krakowskim kościele Maryi Panny Róża
Łubieńska wzięła ślub z Ludwikiem
Sobańskim. Po uwięzieniu męża
w Warszawie (w 1826 roku) udała
się za nim bez paszportu, gdyż wydania go odmówił jej gubernator
podolski. Mimo interwencji u wielkiego księcia Konstantego, została
zawrócona i odwieziona na Podole
w towarzystwie żandarma.
Dzięki wstawiennictwu cesarzowej Róża otrzymała pozwolenie
na widzenie się z mężem w Petersburgu, jednak również stamtąd
ją odesłano. Powodem mogła być
próba przekupienia przez jej szwagra Gotarda Sobańskiego kapitana
straży więziennej, który ułatwiał
kontakty więźniów z ich rodzinami. Kiedy 5 stycznia 1831 roku
jej męża wysłano do Permu, bez
namysłu udała się za nim. W drodze pomagała napotkanym polskim
zesłańcom. Później opiekowała
się szwagrem osadzonym w twierdzy w Kazaniu, a następnie podczas jego zesłania w Jałutorowsku.
W roku 1833 wraz z mężem wróciła
na Podole. Zamieszkali w majątku

Ludwika w Obodówce w powiecie
olgopolskim.
Po śmierci męża w 1837 roku
zamieszkała w Wasilówce, gdzie
zgromadziła bogatą bibliotekę. Dwa
lata później nabyła ten majątek od
Potockich, a w 1842 roku – Kyrsanówkę w powiecie bracławskim.
W Odessie, na rogu ulic Kanatnej i Pocztowej, wybudowała dom
z dwupiętrowym sklepem.
Na Podolu dała się poznać jako
aktywna działaczka społeczna.
W majątkach swoich i męża zakładała szpitale, szkoły i szwalnie. Nadal pomagała zesłańcom, między
innymi wysyłała pieniądze uczestnikom partyzantki Józefa Zaliwskiego
(oddziałów powstańczych organizowanych w 1833 roku), którzy odbywali nieludzką katorgę za Bajkałem.
Na początku lat 40. pomoc ta była
dobrze zorganizowana – powstał
nieoficjalny komitet opieki, w którym główną rolę odgrywała przyjaciółka Sobańskiej, Ksawera Grocholska. Razem napisały list do cara
Mikołaja I z prośbą o wyrażenie
zgody na udzielanie pomocy „nieszczęśliwym rodakom”.
Mimo że nie dostały odpowiedzi,
działały nadal pod pretekstem, że
pozwolenie otrzymały. Z majątku
Grocholskiej, Piętniczan w powiecie
winnickim, i z Wasilówki wysyłały
na Syberię oraz na tzw. linię orenburską, gdzie „polscy buntownicy”
odbywali karę służby wojskowej
w Specjalnym Korpusie Orenburskim, paczki z książkami i czasopismami, modlitewnikami, kalendarzami, przyborami malarskimi,
bielizną, odzieżą oraz pieniądze,
zebrane wśród polskich ziemian
na Podolu, którzy gorąco wspierali tę inicjatywę. Paczki trafiały
do organizacji samopomocowo-oświatowych zakładanych przez
zesłańców. Oprócz tego Sobańska
przekazywała spore sumy rodzinom
skazanych, zwłaszcza wspomagała
dzieci pozostawione w kraju, finansowała podróże niezamożnych żon

Na Podolu Róża Sobańska
dała się poznać jako aktywna
działaczka społeczna.
W majątkach swoich i męża
zakładała szpitale, szkoły
i szwalnie. Pomagała
zesłańcom, między innymi
wysyłała pieniądze uczestnikom
partyzantki Józefa Zaliwskiego,
którzy odbywali nieludzką
katorgę za Bajkałem.
i narzeczonych na Syberię. Prowadziła szeroką korespondencję z zesłańcami i ich bliskimi (zgromadziła
spore „archiwum syberyjskie”, nieodnalezione do dnia dzisiejszego).
Jej listy, jak pisał Michał Gruszewski, działacz URL w rządzie Petlury,
były „listami dobrej matki, anioła
stróża, który udręczonym nieustannie wskazuje wysokie cele i lepsze
życie oraz podnosi na duchu”, „oddychały przede wszystkim szczerą,
wysoką, chrześcijańską miłością”.
Nazywano ją „Różą Sybiru”, „Różą
wygnańców”, Różą duchowną”,
a później również „Babusią Sobańską”.
W roku 1849 znalazła się w kręgu
osób podejrzanych o wsparcie unickiego klasztoru Makryny Mieczysławskiej w Rzymie. W tej roli wymieniał ją raport komisji śledczej
urzędującej w Cytadeli Warszawskiej. Namiestnik Królestwa Polskiego Iwan Paskiewicz rozkazał
objąć ją policyjnym nadzorem. Jednocześnie zwróciła na siebie uwagę
III Oddziału Kancelarii Cesarskiej,
który przejął list Teresy Bułhakowej
z Tomska w sprawie przekazanej
Sobańskiej listy zesłanych na Syberię więźniów politycznych.
Podczas przeszukania na rozkaz
generał-gubernatora Kraju Połu-

dniowo-Zachodniego,
obejmującego teren dawnej Ukrainy Prawobrzeżnej, łączącego gubernie
kijowską, podolską oraz wołyńską,
Dymitra Bibikowa 22 lipca 1849
roku w Wasilówce znaleziono sporą
korespondencję Sobańskiej, listy
ofiarodawców, potwierdzenia otrzymania wysłanych pieniędzy. Po
przesłuchaniu Sobańskiej polecono
jej, by całą korespondencję i pomoc
zesłańcom przekazywała wyłącznie
za pośrednictwem generał-gubernatora. Jednocześnie wzmocniono
nad nią tajny nadzór policyjny oraz
zakazano jej wyjazdów za granicę.
O jej sprawie, uznanej za bardzo
poważną, powiadomiono cara. Aby
zniechęcić Sobańską do kontynuowania działalności, Bibikow polecił, by przesyłaną pomoc zesłańcom
kierowała nie do nich, lecz do gubernatorów w miejscach ich pobytu.
Sobańska, która nadal miała nieoficjalne kontakty z podopiecznymi,
szybko dowiedziała się, że paczki
nie docierają do adresatów, a odwołania do Bibikowa nie odnoszą żadnych skutków. Zrezygnowała więc
z „oficjalnej” drogi w tej sprawie.
Od 1861 roku zamieszkała na
stałe w Warszawie. Do końca życia
zajmowała się działalnością charytatywną, aż do całkowitego wyczerpania majątku. Zmarła 10 grudnia
1880 roku w Warszawie. Korespondencję Sobańskiej z lat 1815-1880,
która jest ważnym źródłem historii
Polaków na Ukrainie Prawobrzeżnej, przygotował do druku pod tytułem „Listy Babuni” jej wnuk Jan
Drohojowski.
Druga z dzielnych Kresowianek,
Maria Sobańska z Grocholskich,
przyszła na świat 26 stycznia 1879
roku w Piętniczanach w powiecie
winnickim. Była córką Stanisława
i hrabiny Wandy z Zamojskich,
siostrą Zdzisława. Lata dziecięce
i młodzieńcze spędziła w rodzinnej posiadłości. W domu otrzymała
gruntowne wykształcenie.

Ludzie na Kresach I RP

2 marca 1899 roku wyszła za mąż
za Hieronima Sobańskiego, syna
Róży Sobańskiej, właściciela Sumówki i części Kruszynówki w powiecie olgopolskim. Ślub odbył się
w kaplicy w Piętniczanach. W podróż poślubną nowożeńcy udali się
do Włoch, a po powrocie zamieszkali w Sumówce. Z czasem kupili
jeszcze kilka majątków Jurewiczów
w powiecie olgopolskim: w 1910
roku Wojtówkę i Wielką Kirijówkę,
ok. 1914 roku – Berszadź i Fłorynę.
Maria Sobańska była znaną na
Podolu działaczką społeczną. Z jej
inicjatywy w roku 1905 powstało
towarzystwo dobroczynne, którego
została prezesem. Działalność towarzystwa miała na celu wspieranie najbiedniejszych mieszkańców
Berszadzia i pobliskich wiosek poprzez przekazywanie im pieniędzy,
szukanie dla nich pracy, kształcenie
zawodowe młodzieży. Nieco później towarzystwo założyło i utrzymywało dziewięć tajnych szkół dla
dzieci polskiego pochodzenia, między innymi w Berszadziu, Miastkówce oraz Obodówce. Maria Sobańska należała również do zarządu
towarzystwa oświatowego Polska
Macierz Szkolna na Podolu, założonego przez L. Jaroszyńską w roku
1917, opiekowała się jego szkołami
w powiecie olgopolskim.
W czasie I wojny światowej Sobańska stanęła na czele oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Pomocy
Ofiarom Wojny w powiecie olgopolskim. Organizowała w sumowskim
pałacu koncerty charytatywne. Wraz
z mężem urządziła tam szpital na
20 łóżek. Jednak za radą marszałka
szlachty powiatu olgopolskiego Giżyckiego przekazali sprzęt do szpitala urządzonego w berszadzkiej
cukrowni.
1 grudnia 1918 roku bolszewicy aresztowali Marię Sobańską
w Sumówce i wywieźli do Berszadzi. Jeszcze tego samego dnia została zwolniona razem z córkami,
natomiast jej męża i synów wywieziono do więzienia w Olgopolu. Po
krótkim pobycie w Sumówce, która
tymczasem została splądrowana
prze rozmaite bandy, Sobańska, zagrożona kolejnym aresztowaniem
ukrywała się w Sokołówce w powiecie olgopolskiego, Kitajgrodzie
i Tulczynie w powiecie bracławskim.
Po rozstrzelaniu w 1919 roku jej
męża i starszego syna wyjechała
dzięki pomocy brata Zdzisława
z trojgiem dzieci do Warszawy.
Mieszkała tam do 1944 roku. Prowadziła działalność społeczno-dobroczynną w założonym przez siebie Komitecie do spraw Uchodźców
z Podola, Wołynia i Kijowszczyzny
oraz jako członek Towarzystwa
Pomocy Polskim Dzieciom i Młodzieży z Kresów, powstałego w 1920
roku w Warszawie. Pomagała także
własnym dzieciom, wychowując
wnuki. Po powstaniu warszawskim,
w którym straciła cały majątek, najpierw pojechała do Krakowa, następnie Sprowy, wsi w Świętokrzyskiem, na Śląsk Opolski, do Gliwic,
aż w końcu zamieszkała w rodzinie
córki Barbary w Milanówku. Napisała książkę „Wspominki nikłe”,
wydaną w Polsce. Zmarła w 1973
roku.
Słowo Polskie,
opracowanie Irena Rudnicka
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Walka ks. Marcelego
Wysokińskiego

Kolejki pod punktami przyjmowania wniosków wizowych oraz konsulatami są częstym zjawiskiem

Wizy pięcioletnie – panaceum
czy etap przejściowy?
Póki Ukraińcy drepczą w miejscu na drodze do zniesienia wiz
do UE, wciąż przekładając na później wprowadzenie paszportów
biometrycznych, kraje Unii Europejskiej, a szczególnie – Polska,
zwiększają ilość wiz „długich” wielokrotnych, czyli na termin do
5 lat.

O

dpowiednie
wskazówki
oraz instrukcje znalazły się
w liście Dyrektora Departamentu Konsularnego Marka Ciesielczuka adresowanym do Jakuba
Łoginowa z dnia 25 września 2013
(DK.3301.73.2013/1). Łoginow od
wielu lat pełni rolę „lobbisty” interesów zwykłych Ukraińców w UE,
publikując tematyczne artykuły
na Porteuropa.eu oraz prowadząc
dyskusje w sieciach społecznościowych. Z ww. listu MSZ możemy
dowiedzieć się, że „ ...zobligowano
konsulów do przeprowadzenia specjalnych szkoleń dla pracowników
merytorycznych Referatów Ruchu
Osobowego, którzy na bieżąco analizują procesy wizowe w Wydziałach Konsularnych, oraz przygotowania informacji – w tym wizualnych na tablicach i w poczekalniach
PPWW, odnośnie promowania
prawa i zasad uzyskiwania wiz wielokrotnych. [...] Podjęte działania
pozwolą przejść z ekstensywnego
do intensywnego modelu obsługi
wizowej na Ukrainie, a odsetek wiz
„długich” wielokrotnych będzie
jednym z kluczowych elementów
oceny właściwej realizacji polskiej
polityki wizowej w każdym z urzędów”.
Czy jest w stanie zwiększenie
ilości wiz „długich” zmniejszyć
kolejki w punktach wizowych VFS
i chociażby trochę odblokować system elektronicznej rejestracji wniosków e-konsulat?
– System jest zablokowany, bo
osoby o pozytywnej historii wizowej dostają wizę roczną zamiast
pięcioletniej. Gdyby każdy z tych
osób w kolejce jesienią 2013 roku

dostał wizę pięcioletnią, tak jak to
obiecało MSZ, aż do 2018 roku konsulaty miałyby z nimi „spokój” bo te
osoby posiadałyby już wizę. Dzięki
temu po 2-3 latach popyt na wizy
by się wysycił i kolejki by zmalały. O to właśnie walczyliśmy i po
czterech miesiącach MSZ przyznał
nam rację, że to jedyny, skuteczny
i pożądany przez Polskę sposób na
likwidację kolejek i patologii wizowych. Wydano właściwe polecenia konsulom – problem w tym,
że konsulowie je ignorują – uważa
Jakub Łoginow – Kategorycznie zalecono doprowadzenie do istotnego
i zauważalnego wzrostu odsetka wiz
ważnych od 1 roku do 5 lat (w tym
także w segmencie 2-5 lat). Zwrócono szczególną uwagę, iż wydawanie takiej wizy nie zależy od okresu,
na jaki opiewa zaproszenie, a w pozytywnej historii wizowej liczą się
nie tylko polskie wizy jednolite, lecz
także wydane przez inne Państwa
Członkowskie. Ponieważ wydanie
wizy „długiej” zależy od wystąpienia o nią we wniosku wizowym,
zalecono, aby przeprowadzono
szkolenia dla wszystkich Punktów
Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) oraz w konsulatach,
aby osoby kwalifikujące się do ich
otrzymywania były „wychwytywane” i uświadamiane na okienkach, dla umożliwienia im zmiany
(poprawy) wniosku wizowego (...).
Nie zważając na starania Polaków, najwięcej do powiedzenia
w kwestii wizowej dla obywateli
Ukrainy a także Białorusi ma Rada
UE, czyli popularnie „Bruksela”. Od
maja działa nowe rozporządzenie,
obligujące unijne placówki dyplomatyczne na Ukrainie do zaostrzenia

zasad wydawania wiz, zwiększono
ilość wymaganych dokumentów
i zobowiązań finansowych petenta.
Takim sposobem zapewne bogata
Europa broni się przed uciekającymi
przed wojną i biedą Ukraińcami, bowiem ma własne problemy do rozwiązania.
Wydawałoby się, że jednym ze
sposobów ominięcia takiej bariery
jest zwiększenie terminu ważności
wiz krajowych do Polski. Ten kraj
zawsze wydawał i nadal wydaje
najwięcej wiz dla Ukraińców. Lecz
tutaj też są pewne restrykcje:
– Wizy krajowe nie są rozwiązaniem tej kwestii, bo zgodnie z przepisami mogą być wydawane maksymalnie na 1 rok. Rozwiązaniem
mogą być tylko wizy Schengen,
które osobom o pozytywnej historii
wizowej mogą i powinny być wydawane na 5 lat. „Bruksela” (a konkretnie Rada UE) kilka razy wypowiadała się w oficjalnych dokumentach, że należy wspierać ukraińskie
społeczeństwo obywatelskie przez
wydawanie wiz długoterminowych
– takie zdanie na temat długoletnich
wiz krajowych do RP ma dr Marek
Porzycki z Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czy warto nadal „odrabiać” za
Ukraińców czarną robotę i szukać
dla nich sposobów na ułatwienie
otrzymania długoletnich wiz, czy
sami mieszkańcy sąsiadującego
wschodniego państwa powinni bardziej się postarać i odrobić pracę domową, która polega na wykonaniu
wymogów UE, dotyczących zniesienia wiz i wprowadzić w końcu
paszporty biometryczne? Na pewno
warto robić i jedno, i drugie, chociaż by w podziękowaniu obywatelom Ukrainy, że zdecydowali się
na walkę z rosyjskim okupantem
w obronie wschodnich granic cywilizowanej Europy.
Jerzy Wójcicki

Sytuacja religijna w połowie lat
50. XX wieku w obwodzie winnickim stabilizowała się w miarę
podejmowania posługi duszpasterskiej przez kolejnych kapłanów powracających z zesłania.
Odtąd ks. Marceli Wysokiński
otaczał troską duszpasterską
wspólnoty parafialne w Winnicy,
Listopadówce, Brahiłowie, Żmerynce i Lityniu.

Fot. Jerzy Wójcicki

Fot. gk-press.if.ua

W poprzednim numerze
opowiedzieliśmy
o pierwszym duszpasterzu,
który legalnie zaczął pełnić
posługę duszpasterską na
Winnicczyźnie po II wojnie
światowej. Przedstawiamy
poniżej zakończenie
opowieści o ks. Marcelim
Wysokińskim.

Grób ks. Marcelego Wysokińskiego na
cmentarzu miejskim w Winnicy

W 1958 roku ks. Wysokiński interweniował u winnickiego
przedstawiciela RRK, prosząc
o wyjaśnienie, dlaczego w obwodzie chmielnickim wierni mogli
modlić się na różańcu, a w obwodzie winnickim modlitwa różańcowa była zabroniona.

3 – 4 miesiące, z tym żeby później, może nawet w przyszłym
roku, przyjazdy księży do tej parafii ograniczyć do 1– 2 razy na
rok. Przy czym róbcie to tak, żeby
w odczuciu wiernych parafia osądzała nie Was, pełnomocnika, ale
księży, którzy nie chcą jechać do
Winnicy”.

Nowa fala represji

Schyłek parafii

Święta wielkanocne 1959
roku wierni przeżywali w nerwowej atmosferze. Odsunięcie
księży W. Olszowskiego i M.
Wilka nałożyło na pozostałych
kapłanów dodatkowe obowiązki.
Wśród wiernych parafii barskiej,
kopijowieckiej i żmerynieckiej, pozbawionych możliwości
uczestniczenia w liturgii sprawowanej przez księży, panowało
przekonanie, że „odmówiono zezwoleń na sprawowanie liturgii
w obrządku rzymskokatolickim,
że księża są prześladowani i że
niektóre kościoły będą zamknięte.
[...] że ksiądz Olszowski aresztowany”.

Rozpoczęła się agonia parafii,
o czym wierni nie omieszkali poinformować Leonida Breżniewa.
Pozbawieni kościoła, jesteśmy
zmuszeni zbierać się na modlitwę na miejskim cmentarzu. Jest
nam przykro, że my, obywatele
sowieccy, uczestniczący w zdobyciu władzy sowieckiej, a także
uczestniczący w wojnie, walcząc
o wyzwolenie naszej ojczyzny od
okupacji niemieckiej, pozbawieni
modlitewnego domu, musimy
o każdej porze roku zbierać się
na modlitwę pod odkrytym niebem, w czasie kiedy obywatele
innych wyznań: prawosławni, żydzi, ewangelicy i inni, mieli domy
modlitewne, w których zbierali
się dla modlitwy i spełniania obrzędów religijnych. Nie jest to
nic innego, jak pozbawienie kilku
tysięcy katolików praw obywatelskich, napisali.

W takiej atmosferze, również
świątecznej, bo zbliżało się Boże
Narodzenie, ks. Marceli Wysokiński zakończył swoje kapłańskie
posługiwanie w Winnicy, w wieku
73 lat.
13 stycznia 1960 roku KC
KPZS sprzeciwił się zbyt rozległemu zakresowi władzy duchowieństwa w parafiach. Zadeklarowano, że „państwo sowieckie zachowuje dla duchowieństwa tylko
taką »specjalizację«, której nikt
oprócz niego wykonać nie może
i na które jest jeszcze zapotrzebowanie u osób wierzących”. Nowe
wytyczne przedstawione przez K.
Połonnika, przedstawiciela RRK
w Kijowie, zapowiadały agonię
i śmierć winnickiej wspólnoty
parafialnej, której duszpasterzem
był wcześniej ks. Marceli Wysokiński. Instrukcja nie pozostawiała złudzeń: „Należy pomóc
wiernym przyzwyczaić się do
myśli, że stałego księdza u nich
więcej nie będzie. [...] Na razie
zezwalajcie księżom w obwodzie
wykonywać posługę duszpasterską w winnickim kościele, raz na

Kościół katolicki zarówno
w Imperium Rosyjskim, jak
i w Związku Sowieckim był szykanowany i ograniczany w działalności. Mimo to dziś liczba wiernych na mszach niedzielnych
w podolskich kościołach często
przewyższa liczę parafian przychodzących na msze w kościołach w Polsce. Wiara odrodziła
się z nową siłą, niestety, kosztem
utraty ścisłej więzi z polskością.
Pierwsza część opowieści
o księdzu-unicie Marcelim Wysokińskim, który przez większość
swojego życia walczył z machiną
komunistycznego terroru, można
przeczytać w poprzednim numerze „Słowa Polskiego”, który ukazał się w listopadzie.
Słowo Polskie,
na podstawie książki ks. Józefa
Szymańskiego „Świadek Wiary
i Nadziei na Podolu”
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Mniejszości poza politycznym nawiasem
Przedstawiciele innych niż ukraińska narodowości nie
mają możliwości startu w wyborach parlamentarnych czy
samorządowych. Wyjątkiem są Polacy.

D

zisiejsza Ustawa o mniejszościach narodowych nie
odzwierciedla realiów i potrzeb ukraińskiego społeczeństwa,
dlatego władze muszą zwrócić na
nią uwagę – jeszcze w kwietniu
bieżącego roku mówiła na VII Forum z Bezpieczeństwa w Kijowie
komisarz OBWE ds. mniejszości
narodowych Astrid Tors. Według
niej do prac nad nową ustawą trzeba
włączyć przedstawicieli wszystkich
narodowości.
Jak w praktyce wygląda sytuacja
mniejszości narodowych w państwie
ukraińskim? Jakie mają uprawnienia i czy mogą starać się o miejsca
w Radzie Najwyższej?
Ogólnie rzecz biorąc, ukraińskie
ustawodawstwo w zakresie ochrony
praw mniejszości narodowych nie
odbiega od standardów prawa międzynarodowego. Zapisy w Konstytucji Ukrainy z 1996 roku, Deklaracja o suwerenności (1990 r.), Akt
niepodległości Ukrainy (1991 r.),
Deklaracja praw narodowości (1991
r.), Ustawa o mniejszościach (1992
r.) opierają się na Deklaracji Praw
Człowieka (1948 r.), Konwencji
Rady Europy o obronie mniejszości narodowych (1995 r.), Europejskiej Karcie Języków Regionalnych
(1992 r.) i innych dwustronnych
umowach międzynarodowych.
Ustawa zasadnicza Ukrainy pod
pojęciem „naród ukraiński” rozumie obywateli wszystkich narodowości. W art. 11 jest napisane, że
„państwo ukraińskie sprzyja konsolidacji i rozwojowi ukraińskiej
nacji […] oraz rozwojowi etnicznej,
językowej oraz religijnej tożsamo-

ści wszystkich rdzennych narodów
i mniejszości narodowych”. Ukraińskie ustawodawstwo gwarantuje istnienie wieloetnicznego charakteru
społeczeństwa, potwierdza prawo
wszystkich jego członków do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego każdej narodowości.
W 2006 roku ukraińska rzecznik praw obywatelskich wygłosiła
referat, w którym zaznaczyła, że
Ustawa o mniejszościach narodowych wymaga nowelizacji. Przede
wszystkim trzeba uściślić określenie
„mniejszości narodowe”. To, które
istnieje, nie odpowiada według
ONZ art. 27 podstawowego Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 roku.
Innym aktem czekającym na
Ukrainie na zmianę jest Ustawa
o językach, która w ciągu ostatniego półtora roku parokrotnie
przybierała nowy kształt, by wrócić
do pierwotnego stanu z 1989 roku.
W art. 3 tej ustawy jest napisane,
że „tam, gdzie mniejszości narodowe stanowią większość, w pracy
organów władzy i organizacji obok
języka ukraińskiego może być stosowany także język mniejszości”.
Oddzielna wzmianka o stosowaniu języka mniejszości znajduje się
także w Ustawie o petycjach obywateli, w której jest przewidziana
możliwość prowadzenia dialogu
między przedstawicielami mniejszości a władzami w języku, który
zadowala obydwie strony. Dotyczy
to również korespondencji.
Jednym z największych problemów, z jakimi stykają się mniej-

jest podstawowym obowiązkiem
państwa. Dotyczy to także zagwarantowania praw mniejszości narodowych do uczestnictwa w życiu
społecznym i politycznym. A z tym
jest na Ukrainie krucho. Warto tu
sięgnąć po doświadczenia innych
państw demokratycznych, choćby
Polski.

Fragment ukraińskiej Ustawy o Mniejszościach

szości narodowe na Ukrainie, jest
udział w życiu politycznym. Z jednej strony w art. 14 Ustawy o mniejszościach mówi się, że „mniejszości
narodowe mają prawo do wysuwania własnych kandydatów do organów władzy zgodnie z Konstytucją
Ukrainy, Ustawy o wyborach deputowanych do Rady Najwyższej
oraz deputowanych do miejscowych
samorządów”. Jednak zapis ten koliduje z art. 20 Ustawy o organizacjach społecznych, w której jest powiedziane, że „udział w tworzeniu
organów władzy mają prawo tylko
partie polityczne, a organizacje społeczne mają inne uprawnienia”.

Ustawy o mniejszościach narodowych i Ustawy o organizacjach
społecznych i ma prawo do reprezentacji w ukraińskim parlamencie,
radach miejskich i obwodowych.
Warto podkreślić, że po rewolucji
godności w związku z podpisaniem
przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską wszystkie
mniejszości na Ukrainie mogą realizować swoje narodowe ambicje.
Ochrona praw mniejszości narodowych na Ukrainie odbywa się
poprzez ratyfikowany przez Radę
Najwyższą europejski Protokół Nr
12 do Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności. W art. 1 tego Protokołu jest
zapisane, że „realizacja ustawodawstwa odbywa się bez dyskryminacji
z jakiegokolwiek powodu – rasy,
koloru skóry, przynależności do tej
czy innej mniejszości narodowej”.
Zgodnie z art. 3 Konstytucji Ukrainy zagwarantowanie praw i swobód

Stan na koniec 2014 roku jest
taki, że prawo kandydowania do
Rady Najwyższej oraz samorządów,
jeśli idzie o mniejszości narodowe,
mają tylko Polacy. Dzięki temu, że
powołali partię polityczną („Solidarność”), polska mniejszość jako
jedyna spełnia wszystkie wymogi

Podwójna wygrana

Fot.Anatol Fedoryszen

Przewodniczący Episkopatu
Ukrainy, Metropolita
Lwowski Abp Mieczysław
Mokrzycki pobłogosławił
akcję Betlejemskie Światło
Pokoju, którą opiekuje się
Organizacja Ukraińskich
Skautów.

Ania Szłapak prezentuje zdjęcie kościoła w Cudnowie. Jego lokalizację trzeba było
odgadnąć w 27. edycji konkursu krajoznawczego „Zgadnij, gdzie to jest?”

wiony na zdjęciu? Tym razem chodziło o Cudnów na Żytomierszczyźnie i kościół pw. Znalezienia Krzyża
Świętego. Jak napisała: „W tym
mieście odbyła się bitwa pomiędzy
wojskami Rosji i Rzeczypospolitej
w okresie 14 października − 2 listopada 1660 roku, podczas tej bitwy wojska polskie zaliczyły jedno
z największych zwycięstw nad Rosjanami w historii dziejów”.

15 maja, niedługo po wystąpieniu w Kijowie komisarz OBWE
Astrid Tors, Polacy z winnickiego
Stowarzyszenia Polonijnego „Kresowiacy” wnieśli do rozpatrzenia przez Komitet ds. Mniejszości
i Religii w ukraińskim parlamencie
(większość z jej członków stanowili wtedy deputowani partii Swoboda) propozycje zmian w Ustawie
o mniejszościach. 30 poprawek
miało dostosować ukraińskie prawo
do norm i standardów europejskich.
Zarejestrowany w biurze winnickiego deputowanego do Rady Najwyższej Oleksija Furmana dokument wkrótce trafił do Komitetu,
lecz nie został przez niego uwzględniony. Po październikowych wyborach powołano Komitet ds. Mniejszości i Religii w nowym składzie.
W najbliższym czasie Polacy jako
najlepiej zorganizowana mniejszość
narodowa znowu zwrócą się do parlamentarzystów z poprawkami.
Jerzy Wójcicki

Skauci przywieźli
na Ukrainę Światło Pokoju

3 grudnia redakcja gazety
i portalu „Słowo Polskie”
przeprowadziła losowanie
zwycięzców dwóch edycji
konkursu “Zgadnij, gdzie to
jest?” – z nr 26 i 27.
Przedostatni raz w tym roku spośród nadesłanych odpowiedzi dziennikarka Ania Szłapak wyciągnęła
kartki z nazwiskami osób, do których dzięki ich wiedzy, uśmiechnęło się szczęście - Julii Kernickiej
i Jany Linewicz.
Julia Kernicka, która prawidłowo
odpowiedziała na pytania konkursowe, zwyciężyła w 26 edycji konkursu. Zadanie polegało na odgadnięciu nazwy miejscowości, w której mieści się pałac Czeczelów. To,
oczywiście, Samczyki. Niewielki
gabinet w tam pałacu jest pomalowany w stylu epoki Edo.
Jana Linewicz, mieszkanka Żytomierza, zdobywczyni nagrody
w konkursie z nr 27, udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie:
Gdzie mieści się kościół, przedsta-

Zgodnie z polską ordynacją wyborczą wszystkie mniejszości narodowe mają prawo założyć komitet
wyborczy i uczestniczyć w wyborach parlamentarnych, nie muszą do
tego zakładać partii politycznej. Komitety są zwolnione z przekroczenia
5-proc. progu wyborczego, ale by
zdobyć mandat i wejść do parlamentu, muszą uzyskać odpowiednią
liczbę głosów.

Obydwie uczestniczki zabawy
otrzymają piękne książki w języku
polskim oraz koszulki i płyty CD
z polską muzyką, ufundowane przez
KG RP, urząd promocji miasta Siemianowice Śląskie i innych sponsorów. Wszystkich czytelników
zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach krajoznawczych, organizowanych przez zespół redakcyjny „Słowa Polskiego”.
Słowo Polskie

14 grudnia ukraińscy skauci z Organizacji Ukraińskich Skautów
już po raz trzynasty przyjęli Betlejemskie Światło Pokoju i przekazali je mieszkańcom Ukrainy.
W swoim liście Jego Ekscelencja
Abp Mieczysław Mokrzycki podziękował skautom za to, że w ten
sposób niosą ludziom dobroć, miłosierdzie i tolerancję.
Betlejemskie Światło przywożą
do Europy austriaccy skauci, którzy odbierają je z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem i przekazują przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów
europejskich. Światło życzliwości, pokoju, zgody i nadziei wędruje z zachodu na wschód, poko-

nując granice i łącząc wszystkich
chrześcijan w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Hasło tegorocznej akcji Światła Betlejemskiego brzmi: „Pokój
jest w nas”.
Dzięki młodzieży z Organizacji Ukraińskich Skautów Światło jest rozprowadzane po całej
Ukrainie, trafia do kościołów,
organizacji państwowych, szkół,
sierocińców i szpitali. W ostatnich latach Betlejemskiego Światła Pokoju jako symbol radości,
braterstwa i wspólnoty jest bardzo
życzliwie odbierane przez społeczeństwo ukraińskie.
Betlejemskie Światło Pokoju
zorganizowano po raz pierwszy
w 1986 roku w Linz, w Austrii,
jako część bożonarodzeniowych
działań charytatywnych na rzecz
dzieci niepełnosprawnych oraz
osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad
akcją objęli skauci austriaccy.
Na podstawie credo-ua.org
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Ambasador pojednania Polski i Ukrainy
H

enryk Józewski urodził się
w 1892 roku w Kijowie.
Sporą część życia spędził na
Ukrainie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Kijowskim. Od młodych
lat zaangażował się w działalność
niepodległościową. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej (tajnej
organizacji powstałej z inicjatywy
Józefa Piłsudskiego w 1914 roku
w celu walki z rosyjskim zaborcą)
w Kijowie, gdzie był zastępcą komendanta. W czasie wojny polsko-bolszewickiej, po zawarciu sojuszu
między władzami Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej, objął
stanowisko wiceministra spraw
wewnętrznych w rządzie Symona
Petlury. Jednocześnie tworzył siatkę
wywiadowczą na terenie Związku
Sowieckiego.
Po zakończeniu działań wojennych już w Warszawie zaopiekował
się atamanem Petlurą, którego wydalenia z Polski domagała się Moskwa, i ukrywał go przed agentami
CzeKa; przez pewien czas nawet we
własnym mieszkaniu. Wycofał się
z życia politycznego. Zajął się pracą
artystyczną –malarstwem, objął gospodarstwo na Wołyniu. Do czynnej
polityki wrócił po przewrocie majowym. W latach od 1928 do 1929 i od
1930 do 1938 pełnił funkcję wojewody wołyńskiego.
Postać Henryka Józewskiego jest
niezwykle ważna dla kształtowania stosunków polsko-ukraińskich.
Uważał, że współpraca Polaków
i Ukraińców jest możliwa. Chciał

by, mniejszość ukraińska została
poddana asymilacji państwowej,
a nie narodowej, gdyż tylko tak
można było zyskać jej lojalność
wobec państwa polskiego. Politykę, którą prowadził na Wołyniu,
nazwano później „eksperymentem
wołyńskim”.
Sytuacja, jaką zastał w regionie,
nie należała do łatwych. Przede
wszystkim były to ziemie słabo
rozwinięte, zacofane gospodarczo,
z wysokim odsetkiem analfabetów
i niekorzystną strukturą narodowościową. Mieszkało tam prawie 70
proc. Ukraińców, 17 proc. Polaków,
10 proc. Żydów. Mimo to większość
pracowników administracji i właścicieli ziemskich stanowili Polacy,
handel zaś i rzemiosło zdominowali
Żydzi. Józewski postanowił włączyć większość ukraińską w życie
Wołynia poprzez wsparcie ich kultury i edukacji. Zaczął angażować
ukraińskich urzędników w działalność samorządów i organizacji
spółdzielczych. W szkołach, do
których uczęszczały polskie i ukraińskie dzieci, wprowadził ukraiński
jako język dodatkowy lub jako drugi
język nauczania. Tworzył kółka
czytelnicze. Zachęcał, by podczas
świąt obok polskich flag wywieszano ukraińskie niebiesko-żółte.
Wśród jego przyjaciół byli wybitni
ukraińscy działacze i politycy, m.in.
Stepan Skrynkik, adiutant Petlury
i pierwszy patriarcha Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Program wprowadzony przez
Józewskiego powstał z inspiracji

Fot. NAC

W rocznicę śmierci pierwszego Marszałka Polski, 12 maja, w kinie
„Kultura” w Warszawie odbył się pokaz filmu dokumentalnego
„Zaufany Piłsudskiego” o Henryku Józewskim. Ten polski polityk
zapisał się w dziejach XX wieku jako orędownik pojednania
polsko-ukraińskiego.

Henryk Józewski u szczytu swojej kariery

Piłsudskiego i miał jego akceptację.
Gdy Marszałka zabrakło, sytuacja
wojewody znacznie się pogorszyła.
Nastąpił atak. Dowódca okręgu
lubelskiego zagroził nawet ówczesnemu premierowi Felicjanowi
Sławojowi-Składowskiemu, że jeśli
wojewoda nie zostanie odwołany,
oficerowie garnizonu łuckiego zastrzelą go.
Historycy wskazują na dwie
skrajne oceny działań Józewskiego.
Jego dorobek na rzecz pojednania
polsko-ukraińskiego
przeciwstawiają uprzedzeniom niezorientowanego i mylnie oceniającego sytuację
społeczeństwa. Ukraińcy traktowali
Józewskiego jako „ukrainożercę”,
niektórzy Polacy zaś jako przeniewiercę narodowej racji stanu. Odno-

sili się do niego niechętnie za „Bandurę w Ridnej Chati, żółto-błękitne
bindy i ukraińską mowę”. W końcu
za prowadzoną na Wołyniu lojalną
politykę wobec mniejszości ukraińskiej pozbawiono go urzędu.
Klęska jego polityki polegała
również na tym, że nie zapobiegła
wzrostowi nastrojów nacjonalistycznym wśród Ukraińców.
Ówcześni publicyści, zwolennicy
Marszałka Piłsudskiego, odwołanie Józewskiego nazwali znacząco
„pyrrusowym zwycięstwem”. Odmienna świadomość obu narodów
była faktem. Udowodniły ją choćby
wojna polsko-ukraińska z lat 19181919 oraz rzeź Polaków na Wołyniu dokonana przez nacjonalistów
ukraińskich w latach 1943-1944.

Ostra Brama – znana i nieznana

Gdy ktoś po raz pierwszy staje przed
Kaplicą Ostrobramską, często jest
zaskoczony, że jest tak mała, a obraz Matki Boskiej stosunkowo duży
(200x165 cm). − Działają stereotypy, że takie miejsca, przyciągające
tysiące wiernych, powinny być monumentalne, a tu − mała kaplica −
mówi PAP wileńska przewodniczka
Barbara Orszewska.
Ostra Brama, miejska brama
wjazdowa, wraz z resztką murów
obronnych stanowi jedyną pozostałość dawnych fortyfikacji Wilna
wzniesionych w XVI wieku. Pier-

Fot.vilnius-tourism.lt

Kaplica Matki Boskiej
Ostrobramskiej w Wilnie jest
niewielka, zajmuje niecałe
30 metrów kwadratowych,
ale to ona rozsławia miasto
na świecie i ściąga do
niego tysiące turystów oraz
pielgrzymów. Od blisko
300 lat w drugim tygodniu
listopada jest obchodzone
Święto Opieki Matki Boskiej
– odpust zwany Opiekami.

Znany na całym świecie obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej znajduje się w kaplicy
w centrum Wilna

wotnie nosiła nazwę Bramy Krewskiej albo Miednickiej, gdyż prowadziła w kierunku Krewa i Miednik.
− Nazwa Ostra Brama prawdopodobnie pochodzi od tego, że kiedyś mury obronne miasta tworzyły
nieopodal ostry koniec – tłumaczy
Orszewska.

W XVII w. karmelici bosi, którzy
tuż obok bramy wybudowali kościół
św. Teresy, umieścili w niszy bezpośrednio nad bramą od strony miasta
obraz Matki Boskiej. Dopiero później wybudowano kaplicę. − Średniowieczna brama nie jest duża,
dlatego kaplica też nie jest duża.
Obraz natomiast jest duży, bo mu-

siał być widoczny z daleka – wyjaśnia przewodniczka. Kaplicy i obrazowi Ostra Brama zawdzięcza to, że
zachowała się jako jedyna z siedmiu
bram wjazdowych do miasta.
Autor obrazu Matki Boskiej, namalowanego na siedmiu deskach
dębowych i nazywanego także
ikoną, nie jest znany. Legenda głosi,
że pozowała mu piękna Barbara Radziwiłłówna, żona Zygmunta Augusta. − To jest wdzięczna legenda, ale
tylko legenda, gdyż obraz powstał
na początku XVII wieku, a Barbara Radziwiłłówna zmarła w 1551
roku − mówi Orszewska. − Ta stara
legenda skutecznie została „zrewitalizowana” w czasach sowieckich,
gdy obiektom sakralnym usiłowano
nadać wymiar świecki.
Matka Boska Ostrobramska jest
na obrazie sama, bez dzieciątka.
Mówiono więc, że jest to Matka Boska brzemienna. Świadczyć o tym
miał szeroki kształt sukienki Maryi i ręce skrzyżowane pod sercem.
Najbardziej ważkim argumentem na
rzecz tej teorii jest to, że na obrazie

Chociaż polityka wojewody została
przekreślona, nie zniknęła. Odradza
się w nowym stuleciu.
Dzisiaj życie i działalność Henryka Józewskiego przedstawia
się jako przykład dla Ukraińców
i Polaków praktycznego działania
na rzecz porozumienia. Poeta Józef
Łobodowski poświęcił mu wiersz
„Wiosna zdradzona”, opublikowany
w Paryżu w 1954 roku w tomiku
„Złota Hramota”. Pisał w nim, że
wojewoda wołyński Henryk Józewski pozostał wierny wiośnie 1920
roku, kiedy ataman Petlura i Marszałek Piłsudski podali sobie ręce
w geście przyjaźni między obydwoma narodami.
Jan Matkowski

ostrobramskim Matka Boska ma
dwie korony, jak mówiono: jedną
dla siebie, drugą dla dzieciątka,
które ma się urodzić. Z kolei poeta
Władysław Syrokomla obecność
dwóch koron uzasadniał tym, że
Matka Boska jest Królową Polski
i Wielką Księżną Litewską.
Do połowy XIX wieku kult
Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia
był mocno ograniczony. Na Litwie
czczono przede wszystkim obraz
Matki Boskiej Trockiej, koronowany w 1718 roku, rok po koronacji
Matki Bożej Częstochowskiej, czy
obraz Matki Bożej Sapieżyńskiej,
należący do magnackiego roku książęcego Sapiehów, dzisiaj w ogóle
zapomniany.
− Dopiero w XIX wieku obraz
ostrobramski spopularyzował jako
pierwszy Adam Mickiewicz, pisząc
w inwokacji do „Pana Tadeusza”:
„Panno święta, co jasnej bronisz
Częstochowy /I w Ostrej świecisz
Bramie!”. Popularyzacji sprzyjały
powstania listopadowe i styczniowe, po którego stłumieniu rząd
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Projekt „Drzewo rodzinne parafian
w Pohrebyszczu”

(rewizyjnych spisów ludności, różnych rejestrów itd.)
Projekt ten może być interesujący pod względem: genealogii, historii, demografii, statystyki. Będzie
również ciekawy dla potomków
szlachty polskiej pochodzących
z okolic miasteczka Pohrebysze
oraz dla wielu polskich organizacji
zajmujących się historią Kresów
Wschodnich.
Kto pracował z dokumentami
archiwalnymi, ten wie, jak bardzo
pracochłonny jest ten projekt. Dlatego poszukujemy nieobojętnych
Polaków i Ukraińców, którym nasz
pomysł jest bliski i którzy chcieliby
do niego dołączyć. Mogą pracować
jako wolontariusze, mogą udzielić
wsparcia finansowego lub pomóc
w nawiązaniu potrzebnych kontaktów – przyjmiemy każdą pomoc.
Po ukończeniu badań zamierzamy
napisać i wydać pracę o parafianach
kościoła w Pohrebyszczu. Opiszemy
również metodologię tego projektu,
by można ją było wykorzystać przy
badaniu innych kościołów Ukrainy.
Okres badania: lata 1793-1917.
Parafia: rzymskokatolicki kościół
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z miasteczka
Pohrebyszcze w powiecie berdyczowskim w guberni kijowskiej.
Geografia badań: miasteczka
Pohrebyszcze, Plisków, wsie Biłaszki, Bosy Bród, Burakowce,
Wasilkowce, Hopczyca, Iwańki,
Kurpoderyńce, Kuleszów, Lewkówka, Leszczyńce, Lulińce, Malinki, Nakaźne, Pawłówka, Pedosy,
Popówka, Rozkopane, Sarażyńce,
Sachny, Sokołówka, Spiczyńce, Stepanki, Talalaje, Chmelówka, Czeremoszne, Czerniawka, Szyrmówka
i inne.
Dane kontaktowe kierownika
projektu: tel.+380977050124;
+380631417602, adres mailowy:
prashhur@gmail.com

Polacy mieszkali obok
Ukraińców na Podolu, w Galicji
i na Wołyniu od wieków. Losy
obu nacji, ich, zwyczaje oraz
kultura przeplatały się ze sobą.
Ale ilu ich było?

Fot. Internet

O

becność Polaków na ziemi
podolskiej badał francuski historyk i pisarz Daniel
Beauvois, znawca dziejów narodów
słowiańskich. Jego prace „Walka
o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie Prawobrzeżnej między caratem
a ludem ukraińskim 1863-1914”
czy „Trójkąt ukraiński. Szlachta,
carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914” traktują
o wzajemnych relacjach między
Polakami, Ukraińcami i Rosjanami
na terenach guberni kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej w XIX wieku.
Jednym z problemów, przed którym
stanął Beauvois, był brak dokładnych danych o liczbie i składzie Polaków na tych terenach. Młodzi winniccy naukowcy z centrum badania
genealogii „Praszczur” podjęli się
zbadać tę sprawę. Jako pole badań
wybrali temat „Drzewo rodzinne parafian kościoła w Pohrebyszczu”.
Kontynuując dzieło Daniela Beauvois, zaczęli szczegółowo analizować historię kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej guberni. Jak mały
strumyk zmienia się w burzliwy potok, a następnie w rzekę, by w końcu
stać się bezgranicznym morzem, tak
samo projekt młodych naukowców
ma posłużyć jako bodziec do prowadzenia podobnych badań w szerszym zakresie.

Drzewo genealogiczne na tle kościoła katolickiego w Pohrebyszczu

W jaki sposób można ustalić
liczbę całej nacji, badając drzewo
rodzinne? Na pierwszy rzut oka
może się wydawać, że to dość odległe tematy. Ale tylko pozornie. Po
stworzeniu drzewa rodzinnego okazuje się, że da się ustalić dokładną
liczbę parafian w każdym roku, ich
wiek i płeć, a to będzie stanowiło
bardzo ważny materiał statystyczny.
Będzie można również dostrzec dynamikę, demografię i historię każdej
rodziny. Od jednej zaś do drugiej,
od jednego kościoła parafialnego
do następnego, objąwszy większe
terytorium, będzie można wydobyć
więcej cennych informacji.
Naukowcy zauważyli, iż większość rodzin zamieszkujących ba-

dany teren łączyły więzy rodzinne.
A zatem powstał pomysł ułożenia
drzewa genealogicznego nie poszczególnych rodzin, lecz parafian
danego kościoła.
Dlaczego właśnie kościół? Generalnie do parafii w XVIII-XIX
wieku należała szlachta czynszowa.
Ta grupa mogła swobodnie się przemieszczać i często zmieniała miejsce zamieszkania, ale najczęściej
działo się to w obrębie jednej parafii właśnie. Powstał zatem pomysł
ustalenia stopnia pokrewieństwa
szlachty zagrodowej i bezrolnej, obserwowania dróg migracji szlachty
czynszowej. Projekt ten umożliwi
ustalenie dokładnej liczby tej grupy.

Zaczęto badać księgi metrykalne
kościoła w Pohrebyszczu w obwodzie winnickim. Do dzisiaj opracowano metryki od 1849 do 1858
roku. Ogółem baza liczy 5097 osób,
spośród nich 830 ma polskie nazwiska. Wpisy metrykalne obejmują 40
wsi i miasteczek.
Po
zgromadzeniu
danych
z wszystkich ksiąg metrykalnych
z lat 1793-1917 i połączeniu osób
więzami rodzinnymi winniccy badacze otrzymają ogromną bazę informacji o wszystkich rodzinach
katolików mieszkających na tych
terenach. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie do niej danych
z innych dokumentów archiwalnych

Wiktor Dołecki,
opracowanie Irena Rudnicka

Niezłomni obrońcy wiary na Podolu
nonawowym pod otwartym niebem.
Ponieważ kaplica jest mała, często –
tak jak kiedyś – podczas większych
świąt religijnych bądź latem, gdy
przychodzą tysięczne pielgrzymki,
w kaplicy są tylko duchowni,
a wierni stoją na ulicy przed kaplicą.
W czasie Opiek, tygodniowych
uroczystości odpustowych z okazji
Święta Opieki Matki Boskiej, które
odbywają się od 1735 roku, całodniowe modlitwy w językach polskim i litewskim przenoszą się do
przylegającego do kaplicy kościoła
św. Teresy. Tu wierni modlą się
przed kopią obrazu wykonaną przed
jego koronacją, kiedy zdjęto srebrne
szaty Maryi i obraz został poddany
konserwacji. Na kopii obrazu Maryja Ostrobramska jest pokazana
bez srebrnych szat. − Taki wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej
jest mało znany. Nie wszyscy nawet
kojarzą, że to ta sama Matka Ostrobramska − mówi Barbara Orszewska.
Z Wilna Aleksandra Akińczo, PAP

W kościele pw.
Niepokalanego Poczęcia
NMP w Murafie uczczono
pamięć dwóch polskich
kapłanów służących na
Podolu i Polesiu w czasach
sowieckiego ateizmu.
Dzięki staraniom Konsulatu
Generalnego RP w Winnicy i murafskiej parafii 20 listopada odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone polskim kapłanom, którzy
w ciężkich czasach prześladowań
jako nieliczni zostali na Ukrainie:
ks. infułata Antoniego Chomickiego i o. Martyniana Wojciecha
Darzyckiego (OFM). Na koncelebrowaną przez bp. Leona Dubrawskiego, bp. Bronisława Biernackiego oraz blisko 20 księży mszę
świętą przybyły setki wiernych.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele polskiej placówki
dyplomatycznej w Winnicy z konsulem generalnym Krzysztofem
Świderkiem na czele, a także sekretarz Nuncjatury Apostolskiej

Fot. KG RP w Winnicy

carski to sanktuarium chciał przerobić na sanktuarium prawosławne –
opowiada Orszewska.
Koronacja obrazu ostrobramskiego odbyła się dopiero w 1927
roku. Wielkim czcicielem Matki
Bożej Ostrobramskiej był marszałek Józef Piłsudski, który, gdy był
w Wilnie, demonstracyjnie modlił
się na bruku przed kaplicą. W kaplicy wśród tysiąca wotów jest m.in.
wotum Piłsudskiego ze słowami:
„Dziękuje Ci, Matko, za Wilno”.
Na świecie do szerzenia kultu
Matki Ostrobramskiej najbardziej
przyczynili się w pierwszej połowie
XX wieku sami wilnianie, którzy
po wojnie zmuszeni byli wyjechać
na Zachód bądź Wschód, ale pozostali wierni swej Orędowniczce.
W nowych miejscach zamieszkania
budowali kopie Kaplicy Ostrobramskiej, w swych kościołach parafialnych wieszali obrazy, modlili się
i modlą się do swej Matki o wstawiennictwo.
Ulica Ostrobramska w Wilnie
jest często nazywana kościołem jed-

Przy grobie ks. Antoniego Chomickiego
w Murafie

w Kijowie ks. Piotr Tarnawski.
Ceremonię rozpoczęło nawiedzenie cmentarza i złożenie kwiatów.
Ks. infułat Antoni Chomicki
urodził się 9 kwietnia 1909 roku
w Samułkach Dużych (Polska). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łucku. Od
pierwszych lat kapłaństwa pełnił posługę w parafiach Wołynia
i Podola. Jego służba przypadła
na czas stalinowskich represji, II
wojny światowej i powojennych
prześladowań. W 1946 roku jako
opiekun parafii w Tomaszgrodzie
w diecezji łuckiej został skazany
na 10 lat łagrów Workuty, ale

już rok później został uwolniony
i wrócił na Podole. Od 1958 roku
do końca życia był proboszczem
w jednej z największych parafii
– w Murafie, gdzie zmarł w 1993
roku i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.
Drugim kapłanem, dzięki staraniom którego wiara katolicka
przetrwała czasy wojującego ateizmu w Związku Sowieckim, był
o. Martynian Wojciech Darzycki
(OFM). Przyszedł na świat 14
lutego 1918 roku w Jagielle (Polska). Święcenia kapłańskie przyjął w 1941 roku we Lwowie, a już
w 1946 roku został aresztowany
i zesłany na Kołymę. Po sześciu
latach ciężkiej pracy w kopalni
franciszkanin powrócił na Ukrainę, gdzie pełnił posługę wśród
Polaków w Murafie i Miastkówce
(obecnie Horodkiwka). Tam zmarł
w 2009 roku i tam został pochowany.
Słowo Polskie
na podstawie informacji
KG RP w Winnicy
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Jak Zachód zareaguje
na rosyjskie zastraszanie?

W

iosną 2014 roku Moskwa
zdecydowała się przerysować granice w Europie. Dokonując aneksji Krymu,
zniszczyła całą architekturę bezpieczeństwa światowego stworzoną
w wyniku zwycięstwa koalicji antyhitlerowskiej w II wojnie światowej.

Putin chce za wszelką cenę ożywić imperium zła. W tym celu
wywołuje konflikty, buduje strefę
niestabilności, kupuje zachodnich
polityków i podważa jedność bloku
euroatlantyckiego. Po mistrzowsku
wykorzystuje metodę kija i marchewki. W celu demoralizacji Zachodu rzuca miliardy dolarów na
potrzeby wojny psychologicznej.
Ucieka się do szantażu i zastraszania, aby osiągnąć swoje cele na poziomie dyplomatycznym i ponownie
przejść do ofensywy. Wykorzystuje
zasadę cesarzy rzymskich, którzy by
podporządkować sobie przeciwnika,
nie parli do konfrontacji militarnej,
tylko próbowali obezwładnić go zabiegami propagandowymi i sianiem
strachu.
− Oni są tchórzliwi! Oni się boją!
Ich trzeba brać strachem! Knutem!
– grzmiał pod adresem cywilizacji
euroatlantyckiej
wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Federacji
Rosyjskiej Władimir Żyrinowski
na Krymie latem tego roku. − I zrobimy propagandę taką, żeby się bali,
że czołgi ruszają na Kijów, że czołgi
mogą dojść do Brukseli! Możemy
w ciągu doby was zająć, zniszczyć!
[...] Oni powinni się bać! Bać codziennie! W każdej godzinie! Potrzebujemy innego ministra spraw
zagranicznych! Potrzebujemy ministra propagandy! Żeby on powie-

Misja składająca się
z trzech księży katolickich
pojechała do ukraińskich
oddziałów wojskowych
w strefie działań ATO
z modlitwą i wsparciem
duchowym.

Fot. rupress.com

Od 20 lat Moskwa
przygotowywała się do
rewanżu. Kiedy stały wzrost
cen nośników energii umocnił
rosyjską gospodarkę, Kreml
przeszedł do ofensywy.
Najpierw, w sierpniu 2008
roku, nastąpiła inwazja na
Gruzję. Później był „reset”
w stosunkach rosyjskoamerykańskich i katastrofa
lotnicza pod Smoleńskiem,
w której zginęli prezydent
Polski Lech Kaczyński oraz
95 przedstawicieli elity
polskiej. Po tych wydarzeniach
reżim Putina uwierzył
w swoją bezkarność i nadal
rażąco narusza normy prawa
międzynarodowego.

Obrońcy ojczyzny
sami potrzebują
pomocy

dział i żeby pół Europy się bało...
Nogi im drżały − wołał histerycznie,
zerkając w stronę Putina.
Putin w wystąpieniach publicznych też zachowuje się jak zuchwały
nastolatek. Na przykład, podczas
transmisji na żywo w telewizji rosyjskiej 17 kwietnia, zapytany przez
czołowego propagandystę Kremla
Dmitrija Kisielowa o zagrożenie
zbliżenia NATO do granic Rosji, zareagował nerwowo: „Udusimy ich
wszystkich, czego pan się tak boi?”.
Wkrótce w głównym kanale telewizji rosyjskiej Kisielow powiedział,
że „Rosja to jedyny kraj na świecie, który jest w stanie obrócić USA
w popiół radioaktywny”.
Wyraźnie widać, że Kreml dojrzał do globalnego konfliktu. Putin
gardzi zachodnimi przywódcami
i uważa, że Pakt Północnoatlantycki, obawiając się „ograniczonego
ataku nuklearnego”, nie odważy
się przeciwstawić rosyjskiej agresji
w Europie Wschodniej. Stratedzy
Kremla wierzą, że mogą zwyciężyć
w konflikcie globalnym, nie zważając na to, iż Rosja jest znacznie słabsza od NATO, jeśli idzie o zasoby
broni konwencjonalnej. Według politologa Andrzeja Piątkowskiego rosyjscy odwetowcy sądzą, że wygrają
w przyszłej wojnie światowej dzięki
własnej zuchwałości i duchowi bojowemu.
Dlatego Moskwa grozi, że jest
gotowa użyć przeciwko państwom
Zachodu taktycznej broni jądrowej.
Świadczy to o rosnącym rozbracie
rosyjskiego przywódcy i elit politycznych tego kraju z rzeczywistością. Rosyjscy politycy posługują
się nie tylko agresywną retoryką.
Oprócz prowokacji, szantażu i propagandy do głównych instrumentów

Moskwa rozumie tylko
język siły. W takiej sytuacji
najbardziej adekwatną
odpowiedzią na jej agresywną
bezkompromisowość może
być: zwiększenie sankcji
wobec putinowskiej Rosji,
aż do całkowitej blokady
ekonomicznej kraju, oraz
stworzenie potężnej grupy
militarnej na wschodniej flance
Sojuszu Północnoatlantyckiego.
polityki zagranicznej Kremla należy
dziś stosowanie brutalnej siły. Manewry wojskowe w pobliżu granic
państw bałtyckich i Polski, naruszanie przestrzeni powietrznej UE,
USA, Japonii i bezczelne działania
rosyjskiej floty podwodnej u wybrzeży Szwecji stały się poważnym
wyzwaniem dla bezpieczeństwa
światowego.
Moskwa rozumie tylko język
siły. W takiej sytuacji najbardziej
adekwatną odpowiedzią na jej agresywną bezkompromisowość mogą
być: zwiększenie sankcji wobec putinowskiej Rosji, aż do całkowitej
blokady ekonomicznej kraju, oraz
stworzenie potężnej grupy militarnej na wschodniej flance Sojuszu
Północnoatlantyckiego.
Stosunki
dyplomatyczne Zachodu z Federacją Rosyjską powinny przybrać taki
charakter, jaki obowiązuje w relacjach z krajem będącym źródłem zagrożeń terrorystycznych – żadnych
ustępstw, kompromisów i „resetu”.
Niestety, trudno dziś przewidzieć, jak wspólnota euroatlantycka
zareaguje na pełzającą agresję Rosji.

Zachód pozostaje podzielony, frywolny i beztroski.Wolny świat nadal
nie jest świadomy ryzyka i zagrożeń.
Europa nie rozumie, że stoi przed
potężnym wyzwaniem − zachowaniem pokoju na świecie − ponieważ
jest uspokojona przez rosyjską propagandę i ukołysana iluzją własnego
bezpieczeństwa. Nadmierna biurokracja, przerośnięty pragmatyzm
i pacyfizm nie sprzyjają właściwej
ocenie sytuacji. Europejczycy nie
zdają sobie sprawy, że w Donbasie
Putin walczy nie tylko przeciwko
Ukrainie, lecz przeciwko całej Europie.
Działania Moskwy są mistrzowskie. Wykorzystując siły prawicowe
w poszczególnych państwach Europy, Rosja umiejętnie podważa
jedność Unii i manipuluje opinią
społeczną w jej krajach członkowskich. Działa zgodnie z zasadą dziel
i rządź. Rozpala konflikty między
państwami, kupuje pojedynczych
przywódców europejskich, charakteryzujących się nadmiarem prowincjonalnej mentalności i brakiem
strategicznego myślenia. Potwierdzają to oświadczenia niektórych
szefów państw Europy Środkowej
i Wschodniej, którzy domagają się
całkowitego zniesienia sankcji wobec Rosji. Wielbiąc rosyjskiego złotego cielca, nie zdają sobie sprawy,
że mogą się stać następną ofiarą
krwawego imperium zła. Nie rozumieją, że są karmieni do uboju...
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego stoi w obliczu poważnych wyzwań. Czy państwa członkowie NATO będą solidarnie bronić
na przykład Estonii? Czy nie ugną
się przed rosyjską presją i szantażem? To pytania retoryczne.
Włodzimierz Iszczuk

Trzech duszpasterzy: ks.
Serhij Serebrowskyj, ks.
Fidelis Wolnistow oraz
ks. Mykoła Myszowskyj,
pobłogosławionych na
tę trudną misję przez
biskupa pomocnika diecezji
charkowsko-zaporoskiej,
wyruszyło w drugiej połowie
listopada do Donbasu, by
udzielić pomocy duchowej
ukraińskim żołnierzom
walczącym z prorosyjskimi
separatystami w obronie swojej
ojczyzny. Jeżdżą od posterunku
do oddziału, od koszar do
okopów. Nie tylko modlą się
z żołnierzami. Rozmawiają
także na różne tematy, śpią
i jedzą to samo, co zwykli
szeregowi.
Księża przywieźli ze sobą
specjalne „białe różańce”,
które nazwano „krzyżykami
z Majdanu”. Uczą żołnierzy,
jak należy modlić się modlitwą
różańcową oraz o potrzebie
wstawiennictwa Matki
Przenajświętszej.
Bodźcem do wyjazdu na
tereny objęte działaniami
wojennymi był dla
duchownych, jak sami
powiedzieli, apel dowództwa
operacji antyterrorystycznej,
które za pośrednictwem
woluntariuszy zwróciło
się do kapelanów o pomoc
duchową. Na wspólny wyjazd
trójka księży umówiła się za
pośrednictwem Facebooka. Do
Mariupola dojechali pociągiem,
a dalej wieźli ich żołnierze.
Takie wyjazdy kapłanów do
swoich wiernych na wojnie nie
są rzadkością. Niektórzy księża
greckokatoliccy na stałe pracują
w strefie ATO, pomagając
żołnierzom.
Słowo Polskie, na podstawie
artykułu credo-ua.org

Fot.FB

Publicystyka / Wydarzenia

Ks. Mykoła Myszowski, redaktor
katolickiego czasopisma „Credo”
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Stosunki polsko-ukraińskie

Wizyta Piłsudskiego w Winnicy
Józef Piłsudski przyjechał
do Winnicy, żeby udzielić
poparcia władzom URL. Wciąż
nierozstrzygnięta była kwestia
polsko-ukraińskich relacji po
wojnie we Lwowie w 1919 roku
oraz współpraca z ZachodnioUkraińską Republiką Ludową.
Kluczowym punktem pobytu
Marszałka w stolicy URL było
zatem spotkanie z atamanem
Petlurą i jego rządem.

Izaakiem Mazepą na czele. Omawiano wiele spraw spornych: problem granicy na Zbruczu, kwestię
polskiej okupacji na terenie Ukrainy,
udziału Ukraińskiej Armii Halickiej
w działaniach armii URL, werbunku
Ukraińców z Galicji Wschodniej do
wojsk Petlury, a w końcu sprawę
obecności w ukraińskim rządzie
polskiego ministra – Stanisława
Stempowskiego.

Dworzec kolejowy
Na dworzec kolejowy Piłsudski
planowo miał przybyć o godz. 10
rano, jednakże na miejsce dotarł
z godzinnym opóźnieniem. Wysłany
przed Naczelnikiem Państwa Polskiego do Winnicy Stanisław Lis-Błoński opisywał, iż tego poranka
rzęsiście lało, ale mimo to na peronie zgromadziła się „masa ludzi:
panów w odświętnych strojach i pań
w pięknych, letnich kapeluszach
pod parasolami i bez parasoli. Stojąca na peronie kompania honorowa
sprezentowała broń”. Sam przyjazd
Marszałka opisywał następująco:
„Pociąg powoli się zbliża. Parowóz przestaje sapać i zatrzymuje
się przed peronem. Kompania honorowa prezentuje broń. Orkiestra
gra hymny narodowe: polski i ukraiński. Tysiące ludzi krzyczy: »Niech
żyje! Niech żyje!«. Okrzykom nie
ma końca. Cóż za wzruszający, uroczysty moment! (...) Marszałek Piłsudski wita się z Atamanem Petlurą,
z ministrami Rządu URL, z wyższymi oficerami wojsk polskich
i ukraińskich. Krótkie przemówienia na dworcu, wręczenie wiązanki
kwiatów i odjazd do kwatery”.
Z tego właśnie przyjazdu pochodzą słynne fotografie i film przedstawiające Symona Petlurę i Piłsudskiego na dworcu kolejowym
salutujących przez okna w salonce.
Prócz Petlury i jego sztabu przywódcę państwa polskiego oficjalnie
witał prezydent miasta oraz przedstawiciele ludności ukraińskiej,

Fot. muzhp.pl

J

ózef Piłsudski przybył do Winnicy 16 maja, na jeden dzień.
Program jego pobytu znany jest
dzięki harmonogramowi przyjazdu
oraz relacji z wizyty, zamieszczonymi w dwóch kolejnych numerach
ukraińskiej gazety „Chwyla”, wydawanej w Winnicy (nr 12 od 16 maja
1920 roku i nr 13 od 18 maja 1920
roku) oraz wspomnieniom kilku
osób: oficera łącznikowego Stanisława Lisa-Błońskiego, wiceministra spraw wewnętrznych URL Henryka Józewskiego oraz Podolanina
Wacława Grzybowskiego.
W literaturze bardzo często podawane są błędnie daty przyjazdu Piłsudskiego do Winnicy: 17 maja lub
16-17 maja. Publikujemy szczegółową relację z jego pobytu w ówczesnej stolicy Ukraińskiej Republiki
Ludowej (URL).

Piłsudski i Petlura w pociągu, który stoi na stacji kolejowej w Winnicy

polskiej i żydowskiej z Winnicy.
Po oficjalnym przyjęciu na dworcu,
Marszałek ruszył samochodem do
miasta.

Pałacyk doktora
Nowińskiego
Po wyjeździe z dworca Piłsudski najprawdopodobniej udał się
w odwiedziny do swojego znajomego mieszkającego w Winnicy
w pałacyku nad Bohem, na tzw.
wzgórzu Kumbary. Jego właściciel,
doktor Nowiński, prowadził w nim
klinikę. Budynek funkcję tę pełni do
dzisiaj jako Miejski Szpital Dziecięcy. Lis-Błoński zanotował:
„Pałacyk był piękny. Cały otoczony mnóstwem drzew i krzewów.
Ogród pełen kwiatów. Tu Marszałek wypoczywał. Wewnątrz miał
szczęście pełnić służbę podchorąży
Konczyński. Ja pełniłem służbę
zewnętrzną. Służba ta nie trwała
długo”.

Sobór prawosławny
Piłsudski w drodze do centrum
przejeżdżał przez główną arterię
miasta – Pocztową (dziś Soborna).
Nie można ustalić na podstawie
dostępnych źródeł, czy jechał nią
przed odwiedzinami dr. Nowińskiego czy po nich. Cerkiew stojąca
przy ulicy Pocztowej jest jednym
z bardziej charakterystycznych zabytków Winnicy. Do 1832 roku był
to kościół oo. Dominikanów. Zaprojektował go w XVII wieku Paweł Antoni Fontana. Zakonnikom
skonfiskowano świątynię i klasztor
w wyniku represji popowstaniowych. Po latach budynek przekazano Cerkwi prawosławnej. Piłsudski, odwiedzając cerkiew, spotkał
się z prawosławnymi duchownymi
i zatrzymał na krótką modlitwę.

Kościół oo. Kapucynów
Po przeciwnej stronie ulicy, parędziesiąt metrów dalej w kierunku
centrum Piłsudski zatrzymał się
przy kościele pw. Matki Boskiej
Anielskiej i klasztorze oo. Kapucy-

nów. Kompleks pochodzi z XVIII
wieku. Klasztor szczęśliwie nie został po powstaniu skonfiskowany
i pełnił swoją funkcję aż do zamknięcia przez władze sowieckie
w 1936 roku. W dwudziestoleciu
międzywojennym był miejscem integracji katolickiej, a więc przede
wszystkim polskiej społeczności
miasta. Piłsudski spotkał się tutaj
z miejscowymi Polakami, zakonnikami, a w kościele się modlił.

Gmach Rady Miejskiej
Po modlitwie Marszałek skierował się w stronę prospektu Mikołajowskiego, gdzie witano go chlebem i solą, a następnie udał się do
Sali Balowej w dawnym budynku
Rady Miejskiej. Gościa podejmowali uroczyście przedstawiciele 31
organizacji kulturalnych, oświatowych i społecznych − polskich,
ukraińskich i żydowskich. Z organizacji ukraińskich przybyli delegaci z m.in.: Ukraińskiej Narodowej
Rady, Towarzystwa Oświaty Szkolnej, Literackiego Towarzystwa
Naukowego, Czerwonego Krzyża,
Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego,
Towarzystwa Proswita, redakcji
„Chwyli”. Spośród polskich stowarzyszeń byli przedstawiciele m.in.
Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiej Macierzy Gimnazjalnej i Młodzieżowej oraz harcerze. Teksty
przemówień zachowały się dzięki
opublikowaniu ich przez redakcję
ukraińskiej „Chwyli”.
Opis spotkania w Radzie Miejskiej zapisał w swych wspomnieniach jeden z przemawiających
w imieniu polskich organizacji na
Podolu, Wacław Grzybowski:
„Biała Sala winnicka, miejsce zebrań gubernialnego samorządu, była
dla mnie pełna wspomnień, do dnia
17 [!] maja 1920 roku. Czuliśmy
się w niej jak u siebie w domu jako
współbudowniczy kraju, w imieniu
którego miałem złożyć hołd Odnowicielowi Polski i opiekunowi
Ukrainy. Pan Marszałek wszedł na
tę salę swoim powolnym krokiem.

Zdawał się dźwigać nim brzemię
historii. Zasiadł na podium obok
atamana Petlury i dłonie położył na
szabli. Widziałem go po raz pierwszy w życiu i przemawiając, po
raz pierwszy czułem na sobie jego
wzrok”.
Po wysłuchaniu przemówień,
głos zabrał sam Piłsudski, który
zwrócił się do Petlury i zebranych:
„Polska i Ukraina przeżyły
ciężką niewolę. Oba te kraje należą
do tych, w których panował stały
terror. Już dziecko uczono tutaj,
aby trzymało na uwięzi swe myśli. Niewola i prześladowanie były
stałym udziałem obydwu krajów.
Wolna Polska nie może być istotnie
swobodną, dopóki naokoło panuje
wciąż hasło niewolniczego poddawania woli narodowej przemocy
terroru. Polska, osiągnąwszy największy skarb na ziemi, tj. wolność,
zdecydowała się odrzucić wszystko
to, co wolności zagraża, jak najdalej
od swych granic.
I w błysku naszych bagnetów
i naszych szabel nie powinniście
widzieć nowego narzucania cudzej
woli. Chcę, abyście w nim widzieli
odbłysk swej wolności. Ataman
wasz w pięknej swej odezwie obiecał zwołać jak najprędzej wolny
sejm w wolnej Ukrainie.
Szczęśliwym będę, kiedy nie ja
– mały sługa swego narodu – ale
przedstawiciele sejmu polskiego
i ukraińskiego ustanowią wspólną
platformę porozumienia. W imieniu
Polski wznoszę okrzyk: Niech żyje
wolna Ukraina!”.

Mieszkanie Petlury i Dom
Polski
Kluczowym punktem wizyty
było popołudniowe spotkanie Piłsudskiego z Petlurą i jego rządem.
Szczegółowego ich przebiegu niestety nie znamy. Ukraińska badaczka Wiktoria Kołesnyk ustaliła
jedynie, iż Piłsudski najpierw przybył do mieszkania Petlury przy ulicy
Monastyrskiej, gdzie zebrali się
członkowie rządu z premierem URL

Po rozmowach według relacji
w „Chwyli” Piłsudski miał się udać
do Domu Polskiego w Winnicy oraz
innych organizacji polskich, a następnie miało się odbyć kolejne, indywidualne spotkanie Piłsudskiego
z Petlurą. Niestety nie wiadomo,
gdzie do niego doszło i o czym obaj
przywódcy dyskutowali.

Hotel Savoy
Punktem kończącym wizytę był
uroczysty obiad wydany na cześć
Marszałka w hotelu Savoy przy ulicy
Pocztowej. Opis tego zamkniętego
dla publiczności spotkania zachował
w pamięci obecny na nim wiceminister rządu URL Henryk Józewski:
„Pamiętam całą uroczystość.
Rząd URL in corpore. Wyżsi dowódcy wojskowi. Uroczysty bankiet. Miejsce reprezentacyjne przy
stole ustawionym w podkowę zajęli Petlura i Piłsudski. W pewnym
momencie Petlura wstał i wygłosił
na cześć Piłsudskiego dłuższe przemówienie. Petlura – wódz Ukrainy
– przemawiał z niezwykłym talentem, mówił wzruszająco, z właściwą
Ukraińcom uczuciowością, z polotem. Mówił o Piłsudskim, wodzu
Polski, o ukraińsko-polskim braterstwie, o pomocy polskiej w walce
o wolność Ukrainy. Słów Petlury
słuchano z otwartym sercem. Nie
było to urzędowe, formalne, zdawkowe. Było w tym coś z tchnienia
prawdy.
Po pewnym czasie głos zabrał
Piłsudski. Słuchano go w największym napięciu – słuchano jak objawienia, jak wyroku. Piłsudski mówił o polsko-ukraińskim sojuszu,
o braterstwie broni, o walce Ukrainy
o wolność i pomocy w walce tej Polski, wreszcie o czekającym Ukrainę
wysiłku utrzymania swej wolności,
o gromadzeniu własnych sił w obronie przed atakami wroga”.

Dworzec kolejowy
Piłsudski opuścił tymczasową
stolicę Ukraińskiej Republiki Ludowej pod wieczór. Opis pożegnania
Marszałka zamieścił w swych wspomnieniach Wacław Grzybowski:
„Pan Marszałek i Ataman Petlura
padli sobie w objęcia. Grano hymny
i zachodziło słońce. Całość wrażeń
tego dnia i jego sens były zaprzeczeniem pospolitości. Tak stało się,
że Pan Marszałek zechciał przyjechać do nas, do Winnicy. Błyskiem
swojego geniuszu rozświetlił zawiłe
sprawy polsko-ukraińskie (...)”.
Adam Świątek
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Jan Matejko tworzył malarską
wizję narodowej przeszłości.
Tematem jego obrazu
“Koronacja pierwszego króla
R.P. 1001” jest wprowadzenie
na tron polski Bolesława
Chrobrego. Praca pochodzi
z cyklu Dzieje cywilizacji
w Polsce.

C

yklem Dzieje cywilizacji
w Polsce Jan Matejko zobrazował najważniejsze wydarzenia w polskiej historii i kulturze,
kamienie milowe cywilizacji. W 12
szkicach olejnych, którym towarzyszą autorskie komentarze, zaprezentował istotne momenty w dziejach
kraju od czasu Piastów po koniec
I Rzeczypospolitej, od apogeum
rozwoju państwa do jego upadku.
Akt koronacji władcy Matejko
uważał za jedno z donioślejszych
wydarzeń w historii Polski, ważny
czynnik państwowotwórczy. Szkic
nie przedstawia sceny, jaka rzeczywiście miała miejsce, lecz są w nim
połączone dwa dużej rangi wydarzenia: zjazd gnieźnieński w roku 1000,
w czasie którego cesarz Otton III
złożył hołd pierwszemu polskiemu
męczennikowi – św. Wojciechowi,
i zgodził się na koronację księcia
polskiego, oraz sama koronacja Bolesława Chrobrego w 1025 roku.
Data umieszona w tytule nie jest
zatem rokiem ani zjazdu gnieźnieńskiego, ani koronacji.
Podanie daty 1001, bliższej
zjazdu gnieźnieńskiego, wskazuje,
że być może Matejko potraktował,
podobnie jak część historyków, nałożenie na głowę Bolesława przez
Ottona własnego diademu cesarskiego oraz wręczenie włóczni św.
Maurycego, symbolu władzy królewskiej w Niemczech, jako akt
świeckiej koronacji.
O wydarzeniach związanych
ze spotkaniem w Gnieźnie najwięcej dowiadujemy się z opisów
kronikarzy Thietmara (z przełomu
X i XI wieku) i Galla Anonima
(z XII wieku). Nie wszystkie są
jednoznaczne. Na pewno została
wówczas utworzona odrębna polska organizacja kościelna w postaci
powołanego do istnienia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i trzech
biskupstw: w Krakowie, Wrocławiu
i Kołobrzegu. W ten sposób oddalono groźbę podporządkowania polskiego Kościoła diecezjom niemieckim, ponieważ metropolia w Gnieźnie podlegała wyłącznie papieżowi.
Istniejące w Poznaniu od 968 roku
biskupstwo misyjne zostało podporządkowane Gnieznu później.
Pierwszym arcybiskupem został
brat św. Wojciecha Radzim-Gaudenty. Wydarzenie to dawało możliwość koronacji króla, istniał bowiem zwyczaj, że dokonać jej mógł
jedynie arcybiskup. Utworzenie
metropolii zależnej bezpośrednio od
Rzymu równało się też uznaniu samodzielności i odrębności państwa.
Cesarz wraz z ustanowieniem
metropolii w Gnieźnie dawał księciu polskiemu uprawnienia nada-

Obraz „Koronacja pierwszego króla R.P. 1001” Jana Matejki

wania inwestytury hierarchom
kościelnym, co było przywilejem
królewskim. Niejednoznaczne jest
nałożenie na głowę Bolesława diademu cesarskiego. Oznaczać to mogło przyjęcie do rodziny monarszej
− ceremoniał taki stosowany był
w Bizancjum, a także przekazanie
władzy nad Kościołem w Polsce,
poddanie Bolesława pod opiekę cesarza i wywyższenie ponad innych
władców Wschodu.
Istotnym gestem cesarza było
przekazanie władcy polskiemu kopii włóczni św. Maurycego, co zdaniem niektórych znawców historii
miało być zachętą do zbrojnego nawracania pogan na chrześcijaństwo,
oraz relikwię gwoździa z Krzyża
Pańskiego. Bolesław odwdzięczył
się sprezentowaniem cennej relikwii
− ramienia św. Wojciecha, oraz 300
zbrojnych.
Historycy wciąż nie są zgodni co
do tego, czy na zjeździe Bolesław
Chrobry był koronowany, czy było
to tylko pozwolenie na koronację,
która nastąpiła na Wielkanoc 1025
roku.

1.
W głębi, za ołtarzem, stoi chór
benedyktynów. Jan Matejko, komentując swój obraz, stwierdził,
iż śpiewają Bogurodzicę, której
autorstwo przypisuje się św. Wojciechowi. Pieśń ta powstała jednak
w XIII wieku. Chórem dyryguje
Antoni, od 1001 roku opat klasztoru w Międzyrzeczu, współpracownik Bolesława, wspominany
przez Thietmara w opisie wydarzeń
w Gnieźnie. Zasłonięty częściowo
przez ołtarz siedzi z otwartą księgą
biskup Unger, w latach 991-992 biskup misyjny poznański, podległy
bezpośrednio papieżowi, zwolennik
zależności Kościoła polskiego od
Magdeburga. Podczas podróży do
Rzymu został uwięziony w Niemczech, prawdopodobnie zmarł tam
9 czerwca 1012 roku i został pochowany w Magdeburgu. Na ołtarzu
w ozdobnej trumnie znajdują się
relikwie św. Wojciecha. Widoczny
na nim napis, częściowo zasłonięty
przez koronkowy obrus, Sanctus
Adalbertus wskazuje jednoznacznie
na patrona Kościoła w Polsce.

2.
Przed ołtarzem klęczy Bolesław
(władca Polski w latach 992-1025)
ubrany w paradną zbroję. Trzyma
włócznię Maurycego i gwóźdź
z Krzyża Świętego. Są to relikwie,
które książę otrzymał w darze od
cesarza Ottona III (996-1002) podczas zjazdu w Gnieźnie. Włócznia
pełni funkcję berła i symbolizuje
suwerenną władzę króla. Berło było
także znakiem pasterskim.
Koronacji dokonują, nakładając
koronę na głowę Bolesława, wspólnie cesarz i Radzim-Gaudenty, arcybiskup gnieźnieński (1000-1006).
Obaj są w szatach pontyfikalnych.
Otton III stoi dumnie wyprostowany w złocistym płaszczu z koroną i berłem w lewej dłoni. Jest
boso, oddając w ten sposób cześć
świętemu męczennikowi, którego
relikwie znajdują się na ołtarzu.
Udział w koronacji arcybiskupa
Radzima-Gaudentego ma podkreślać znaczenie niezależności Kościoła polskiego, natomiast cesarza
– rangę polityczną tego wydarzenia
w ówczesnej Europie.
W głębi, za królem, stoi Reinbem, biskup kołobrzeski (10001007), trzymając nad głową króla
drogocenny krzyż. Biskup zmarł
ok. 1013 roku, dlatego mógł brać
udział w zjeździe gnieźnieńskim,
natomiast w koronacji w 1025 roku
już nie. Także w głębi, po prawej
stronie cesarza, stoi Bezprym, pierworodny syn Bolesława z drugiego
małżeństwa z księżniczką węgierską. Raczej nie mógł uczestniczyć
w tej uroczystości, gdyż od 999 roku
na rozkaz ojca przebywał w klasztorze pod Rawenną, a do kraju wrócił
w 1031 roku.
Rok później zginął w wojnie domowej, którą sam rozpoczął.

3.
Na kamiennej ławce z książką
w ręku siedzi Thietmar (zmarł
w 1018 roku), kronikarz i biskup
merseburski, zapewne uczestnik
zjazdu gnieźnieńskiego. Za nim
z pastorałem w ręku siedzi biskup
magdeburski Gizyler (zmarł w 1004
roku). Zapewne również uczestnik
zjazdu gnieźnieńskiego, po którym
musiał zrezygnować z włączenia

ziem polskich pod swoją kościelną
jurysdykcję. Obaj niechętnie obserwują uroczystość.
Za plecami Thietmara i Gizylera
stoi Sobiebor (Sobiesław) Sławnikowic, najstarszy brat św. Wojciecha, który od roku 995 przebywał
na dworze Bolesława Chrobrego,
a zmarł w 1004 roku.

4.
Tuż za cesarzem Ottonem, z prawej strony klęczy Emnilda (970 lub
975-1016 lub 1017), żona Bolesława
Chrobrego. Strojnie ubrana, z dużym zainteresowaniem przygląda
się uroczystości. Postać cesarza
przesłania jej męża, więc wychyla
się, aby zobaczyć moment nałożenia korony na jego głowę. Obok niej
klęczy ich syn, Mieszko II Lambert
(990-1034), następca Bolesława,
koronowany także w 1025 roku.

5.
Tuż przy tronie, stoi giermek
z orszaku cesarza. Na tacy trzyma
buty Ottona.

6.
Przy kolumnie namalowani zostali przedstawiciele rodzin ówcześnie panujących i inne znamienite
osobistości. Spoglądający zza kolumny w kierunku ołtarza młodzieniec to Emeryk, syn Stefana I, króla
Węgier (1001-1038), późniejszego
świętego. Naprawdę urodził się dopiero w 1007 roku, więc nie mógł
być wtedy w Gnieźnie.
Wysoka stojąca postać rycerza
trzymającego chorągiew, na której
widnieje Orzeł Biały, przez Matejkę
mylnie nazwana „bratem króla”, to
Władywoj. Faktycznie pochodził
z panującej w Czechach rodziny
Przemyślidów. Przebywał kilka lat
na dworze Bolesława Chrobrego.
Na pierwszym planie stoi oparty
na tarczy, w pięknym hełmie ozdobionym skrzydłami, Nawój, przywódca Sieciechów, postać ﬁkcyjna.
Matejko nawiązuje tu mylnie do
rzekomego palatyna Chrobrego, postaci występującej w XV-wiecznej
kronice Jana Długosza.
Na podstawie artykułu Małgorzaty
Smoły (Malowane Dzieje Polski)

1 grudnia na Kijowskim
Uniwersytecie
Narodowym
zaprezentowano polski
miesięcznik „Teatr”,
którego październikowe
wydanie zostało
poświęcone teatrowi
Ukrainy.
Na spotkanie na uniwersytecie
w Kijowie, którego tematem
była ukraińska sztuka
teatralna, przybyli redaktor
naczelny najstarszego
polskiego pisma poświęconego
teatrowi współczesnemu,
miesięcznika „Teatr” Jacek
Kopciński, teatroznawczyni
Hanna Wesołowska,
dramaturdzy, przedstawiciele
sztuki oraz studenci
i wykładowcy uczelni. Jacek
Kopciński zaprezentował
nr 10 miesięcznika, którego
tematem głównym był „Teatr
wolnej Ukrainy”. Według
redaktora Kopcińskiego idea
poświęcenia jednego numeru
pisma ukraińskiej sztuce
teatralnej pojawiła się podczas
wydarzeń na Majdanie. Wtedy
powstał pomysł przyjrzenia
się współczesnemu teatrowi
na Ukrainie, ponieważ jest
on mocno zaangażowany
w życie społeczne. Redakcja
„Teatru” chciała pokazać, jak
ukraińscy artyści radzą sobie
po rewolucji godności, jakie są
ich perspektywy na przyszłość.
Zdaniem Jacka Kopcińskiego
ukraiński teatr jest bardziej
różnorodny niż polski,
obejmuje wiele gatunków
i prądów. Polski teatr ulega
modom, dlatego nie ma w nim
takiej różnorodności.
Do dialogu
międzykulturowego, w jaki
przerodziło się spotkanie
na uniwersytecie, dołączył
minister kultury Ukrainy
Euhen Nyszczuk. Podzielił się
planami na przyszłość oraz
mówił o współpracy polskich
i ukraińskich dramaturgów.
Takie spotkania jak
to w Kijowie sprzyjają
budowie międzynarodowej
przestrzeni kulturalnej i tworzą
fundamenty polsko-ukraińskiej
współpracy w dziedzinie
sztuki teatralnej. Głównym
organizatorem spotkania był
Instytut Polski w Kijowie.
Oksana Płachotniuk
dla Słowa Polskiego

Fot. Oksana Płachotniuk

Historia pędzlem i piórem malowana

Teatr wolnej
Ukrainy

Prezentacja miesięcznika „Teatr”
w Kijowie
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Z PIOSENKĄ DO WOLNOŚCI

O mój rozmarynie

R

odowód piosenki „O mój rozmarynie”, znanej także pod tytułem „Rozmaryn”, jest niejasny. Według niektórych historyków musiała powstać na początku
I wojny światowej, bo pierwszy raz napomknął o niej Michał Sokolnicki, jeden z organizatorów i kierowników Polskiej Organizacji
Wojskowej, osobisty sekretarz Józefa Piłsudskiego, który służył w Związku Strzeleckim
w Krakowie. We wspomnieniach napisał, że
jeden z członków kompanii krakowskiego
Strzelca nauczył jej reszty oddziału w trakcie
marszu z Lanckorony do Krakowa 14 kwietnia 1913.
„Nie wiem, skąd ją przyniósł, z jakiej tradycji wydostał młodzieniec, który maszerował wówczas w naszej pierwszej czwórce.
Swoim młodym, trochę jeszcze dziecinnym
głosem zanucił ją nam z początku sam. Monotonnie, w takt ociężałego, nieskładnego
marszu pochwyciły ją tu i ówdzie żołnierskie
głosy... Należałem do tych, co prosili wciąż
o jej powtarzanie, od innych więc śpiewów
wracaliśmy do niej i w końcu jeszcze przed
Krakowem umiała ją cała nasza kompania na

Fot. mjp.najlepszemedia.pl

Piosenki zawsze towarzyszyły
żołnierzom każdej formacji i każdej
armii. Osładzały im trudy wojaczki
i krzepiły w boju. Podobnie było
z polskimi piosenkami wojskowymi
− również pomagały żołnierzom
walczącym pod flagą biało-czerwoną
znosić trudy marszów, zimno okopów
i ból zadanych przez wroga ran.
Zaczynamy nowy cykl poświęcony
piosenkom patriotycznym, znanym
prawie każdemu Polakowi, ale często
rozumianym opacznie wobec intencji
autora. Pierwszą, której przyjrzymy się
bliżej, będzie „O mój rozmarynie”.
Żołnierze z Legionów Polskich. Zdjęcie pochodzi z 1915 roku

pamięć i wybijała ciągle jej takt swym marszem” – napisał Michał Sokolnicki.
Istnieje także hipoteza, że piosenka powstała w epoce napoleońskiej. Polski etnograf
i znawca folkloru Oskar Kolberg, zbierając
materiały o folklorze muzycznym, natknął się
na śpiewkę ludową z czasów kampanii napoleońskich „Koło ogródeczka woda ciekła”. Jej
słowa przypominają tekst piosenki „O mój
rozmarynie”: „A choćby mi rzekła, nie boję
się, /werbują ułany, /werbuję i ja się. /Dostanę ja mondur z guzikami /i buciki ładne /
da i z ostrogami”.
Autor tekstu jest nieznany. Wiadomo z całą
pewnością, że dwie zwrotki „Rozmarynu”
napisał Wacław Denhoff-Czarnocki, a jedna
powstała w 4 Pułku Legionów. Kolejne dopisywano w późniejszych czasach. Muzykę
skomponował prawdopodobne ten, który nauczył ją śpiewać oddział Strzelca, Zygmunt
Pomarański. Tytuł ma związek z wierzeniami

ludowymi, według których rozmaryn jest
symbolem miłości i wierności.
W śpiewnikach „O mój rozmarynie” pojawia się po raz pierwszy w roku 1915, w zbiorze „Żołnierskie piosenki obozowe” Adama
Zagórskiego.
Do dziś nie ma jednolitego tekstu piosenki.
Różni autorzy i zespoły artystyczne dowolnie
skracają i wybierają poszczególne zwrotki.
Niesłusznie pomijana jest ta, wspominająca
o marszu na Moskwę w czasie polskiej ofensywy w wojnie polsko-bolszewickiej:
Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską /
Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła /Tam
pod Moskwą.
Piosenka „O mój rozmarynie” znajduje
się na wszystkich płytach CD z polską muzyką patriotyczną. Śpiewają ją dzieci i dorośli
praktycznie podczas wszystkich imprez polonijnych.
Słowo Polskie,
na podstawie informacji polskich mediów

Z LISTÓW DO REDAKCJI

Jak Sławuta obchodziła tegoroczne
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada to dla
nas, Polaków, jedna
z najważniejszych dat
w kalendarzu. W tym dniu
obchodzimy polskie święto
narodowe − Narodowe
Święto Niepodległości.
Upamiętnia odzyskanie
przez Polskę niepodległości
w 1918 roku, po 123 latach
niewoli pod zaborami Rosji,
Prus i Austrii.
Polska mogłaby nigdy się nie odrodzić, gdyby nie niezłomność
naszych przodków i ich wiara
w zwycięstwo. Nie raz przelewali
krew za utraconą Ojczyznę. Mimo
licznych prób naszych nieprzyjaciół walczących ze wszystkim, co
wiąże się z polskością, jej duch
przetrwał i triumfuje do dziś na
Kresach.

Tegoroczne Święto Niepodległości obchodziliśmy bardzo
aktywnie. Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystościach zorganizowanych 11 listopada w Winnicy,
stolicy naszego okręgu konsularnego. Cztery dni później pojechaliśmy do Chmielnickiego, by
w dawnym Płoskirowie wziąć
udział w I Ogólnoukraińskim
Dyktandzie z Języka Polskiego „Ja
Piszę, Ty piszesz, My piszemy…
po polsku”. Dyktando było zorganizowane przez Fundację Wolność
i Demokracja realizującą projekt
„Biało-Czerwone ABC”. W Dyktandzie wzięło udział dziewięcioro
uczniów
Sobotnio-Niedzielnej
Szkoły w Sławucie. Chociaż nie
zajęli oni pierwszych miejsc i nie
otrzymali nagród, to spróbowali
swoich sił, sprawdzili poziom
wiedzy i zdobyli cenne doświad-

czenie. Nasza młodzież wracała
do domu bardzo szczęśliwa.
Święto trwało dalej. 23 listopada, w niedzielę, w Sławuckiej
Dziecięcej Szkole Sztuk Pięknych odbył się uroczysty koncert,
który otworzyła prezes Związku
Polaków w Sławucie Maria Kowalczuk. Nasi uczniowie przygotowali krótką opowieść o historii
odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzecioklasiści ze Szkoły
Sobotniej przypomnieli sylwetki
sławnych Polaków. Wysłuchaliśmy utworów muzycznych Fryderyka Chopina, polskich i ukraińskich piosenek ludowych. Młodsze dzieci recytowały wiersze
polskich poetów.
Swięto się udało!
Sławucki ZPU

O mój rozmarynie, rozwijaj się
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Zapytam się.
A jak mi odpowie – nie kocham cię,
Ułani werbują, strzelcy maszerują
Zaciągnę się.
Dadzą mi konika cisawego
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego.
Dadzą mi kabacik z wyłogami
I wysokie buty, i wysokie buty
Z ostrogami.
Dadzą mi uniform popielaty
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił
Do swej chaty.
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił
Za dziewczyną.
Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską
Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła
Tam pod Moskwą.
A kiedy już wyjdę na wiarusa
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Po całusa.
A kiedy mi odpowie – nie wydam się
Hej, tam kule świszczą i bagnety błyszczą,
Poświęcę się.
Powiodą z okopów na bagnety,
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje,
Ale nie ty.
A gdy mnie przyniosą z raną w boku,
Wtedy pożałujesz, wtedy pożałujesz
Z łezką w oku.
Na mojej mogile wyrośnie bez,
Nie chciałaś mnie kochać,
nie chciałaś mnie kochać,
Nie roń teraz łez.
Za tę naszą ziemię skąpaną we krwi,
Za nasze kajdany, za nasze kajdany,
Za wylane łzy...

Dyplomaci na jarmarku
charytatywnym
8 grudnia we Lwowie
Konsulat Generalny RP
zorganizował charytatywny
Jarmark Świąteczny
„Dajmy Nadzieję”, na
którym pracownicy
placówki zbierali pieniądze
na rzecz pomocy
dzieciom z chorobami
nowotworowymi oraz
Fundacji „Dajmy nadzieję”,
opiekującej się takimi
dziećmi.
Na początku grudnia wnętrza
Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Marii
Zańkowieckiej były zastawione
stoiskami, przy których można
było kupić ozdoby choinkowe,
zabawki, upominki oraz polskie
słodycze. Jarmark odwiedziło
około dwóch tysięcy lwowian.
− Pieniądze, otrzymane ze
sprzedaży, skierujemy na pomoc

dzieciom chorym na raka – mówi
rzeczniczka lwowskiego KG
Alina Sawicka. − W naszej imprezie tradycyjnie wzięli udział
nie tylko konsulowie, ale także
ich żony i dzieci.
Pierwszy charytatywny Jarmark Świąteczny „Dajmy Nadzieję” odbył się we Lwowie dwa
lata temu. Od tego czasu cieszy
się wielką popularnością wśród
mieszkańców miasta. W ramach
imprezy organizowane są także
rozmaite warsztaty oraz przedstawienia teatralne. Zebrane środki
Konsulat Generalny RP przekazuje Fundacji Dobroczynnej
„Dajmy Nadzieję”, która opiekuje się domowym hospicjum
dziecięcym dla nieuleczalnie
chorych dzieci z terenu Lwowa
i obwodu lwowskiego.
Słowo Polskie

Historia Kresów I RP
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Szarogród – niegdyś drugie
co do wielkości miasto Podola

Mikołaja i niższe seminarium, które
w roku 1784 miało ok. 600 słuchaczy.
W roku 1793 Szarogród znalazł
się w zaborze rosyjskim. Okres zaborów zaowocował dynamicznym
rozwojem miasta. Największym
jego beneficjentem była gmina żydowska, licząca w 1897 roku niemal
4000 członków, czyli zapewne ok.
80 proc. populacji. Żydzi zarządzali
gildiami kupieckimi, byli właścicielami domów handlowych, drukarni
i hoteli. Z tego powodu ściągali na
siebie pogromy, najliczniejsze w latach 1881-1882.

Szukając miejsca na zamek,
w którym mieszkańcy mogliby
się chronić przed napastnikami,
kanclerz Jan Zamoyski
wybrał wzniesienie u zbiegu
rzeczek Muraszki i Kiełbaśnej.
Warownię nazwano Szarogród.

Szarogród położony na dogodnym szlaku handlowym z Mołdawii
do Bracławia (między Mohylewem
Podolskim i Barem) rozwijał się bardzo szybko i już w 1588 roku Zygmunt III nadał mu prawo magdeburskie. Na jego mocy przejezdni kupcy
mieli obowiązek wystawiać tam
swoje towary przez dwa dni, a miejscowi uzyskali prawo handlu z Tatarami, Turkami i Mołdawianami oraz
urządzania trzy razy do roku wielkich targów. Zalecona została jednocześnie daleko idąca ostrożność,
gdyż nadmierne skupisko przyjezdnych mogło stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa grodu. Zgodnie
z warunkami przywileju wszystkie
dokumenty handlowe musiały być
sporządzane w języku polskim. Jednocześnie wszyscy osiedlający się
w grodzie zostali zwolnieni na 20 lat
z wszelkich podatków i powinności. Dzięki temu na przełomie XVI
i XVII wieku Szarogród handlował
z całym regionem, a wielu mołdawskich i wschodnich kupców utrzymywało w mieście swoje składy.
Miasto otrzymało herb przedstawiający św. Floriana z tarczą
z trzema skrzyżowanymi włóczniami (tj. z herbem Jelita rodu Zamoyskich) w jednej ręce i naczyniem z wodą gaszącym pożar w drugiej. Pierwotny układ urbanistyczny
Szarogrodu, z ulicami biegnącymi
w kierunku ujścia Kiełbaśnicy do
Muraszki, zachował się do dzisiaj.
Stąd zaczynają się wzgórza Murawskie i Mohylewskie, z których
zjeżdżali niegdyś do grodu zarówno
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iędzyrzecze Murafy i Muraszki książę Witold nadał
w 1383 roku Wasylemu
Karaczewskiemu. Były to wówczas
tereny niezamieszkane, od 1447
roku zwane Pustkowiem Karaczewskiego. Po niemal 200 latach ziemie
te przeszły w ręce kanclerza Jana
Zamoyskiego. Król Stefan Batory
polecił mu wznieść tam umocnienia.
Szukając miejsca na zamek, w którym mieszkańcy mogliby się chronić przed napastnikami z południa,
Zamoyski wybrał dogodnie położone wzniesienie u zbiegu rzeczek
Muraszki i Kiełbaśnej. Na cześć
Floriana Szarego, legendarnego protoplasty rodu Zamoyskich, warownia otrzymała nazwę Szarogród. Jest
wielce prawdopodobne, że system
fortyfikacji, którego budowę rozpoczęto w maju 1585 roku, zaprojektował budowniczy Zamościa architekt
Bernarda Morando.

Pocztówka z końca XIX wieku, przedstawiająca Szarogród z górującym nad miastem kościołem pw. Św. Floriana

wędrowcy, jak i agresorzy. W 1589
roku Jan Zamoyski rozpoczął budowę kościoła św. Floriana, która
przerywana działaniami wojennymi
trwała wiele lat. Pod koniec XVI
wieku kanclerz zezwolił osiedlić
się w mieście Żydom. Według różnych źródeł w Szarogrodzie było od
300 do 1000 domostw należących
do Żydów, a tamtejsza gmina żydowska należała w I połowie XVII
wieku do jednej z największych na
Podolu. W roku 1589 gmina zaczęła
budowę wielkiej synagogi, będącej jednocześnie budowlą obronną
włączoną do systemu fortyfikacji
miasta. Stanowiła nie tylko miejsce
kultu. Spotykali się w niej na dyskusje i narady członkowie gminy
żydowskiej.
Zupełnie inaczej wygląda historia tzw. wielka − pełna pochodów
wojsk, zwycięskich bitew i układów politycznych, a inaczej widziana z perspektywy miasta i jego
mieszkańców. Szarogród, z założenia strażnica południowych rubieży
Rzeczypospolitej, był poddany ciągłym zagrożeniom zewnętrznym,
na które nakładał się stały konflikt
wewnętrzny − polsko-ukraiński (kozacki). Do tego dochodziły jeszcze
antagonizmy wobec ludności żydowskiej. Wszystkie te niepokoje
nękały miasto przez niemal dwa
wieki. Z drugiej strony Szarogród
musiał być w owych czasach miejscem bardzo atrakcyjnym, skoro
mimo niebezpieczeństw przyciągał
nowych mieszkańców różnego pochodzenia.
Po raz pierwszy Szarogród został
spustoszony przez Kozaków pod
dowództwem Seweryna Nalewajki
w 1596 roku. Po tym zdarzeniu podjęto działania polonizacyjne związane z licznymi ograniczeniami dla

wyznawców prawosławia. To z kolei wywoływało opór ukraińskich
mieszkańców nierzadko kończący
się krwawymi buntami. W 1626
z roku został zamordowany i wrzucony do rzeki proboszcz szarogrodzkiej parafii. Jednocześnie ludność prawosławna organizowała się
w Bractwie Szarogrodzkim. W roku
1648 gród poddał się bez wystrzału
chłopsko-kozackim wojskom Maksyma Krzywonosa i Iwana Gandżi,
a jego garnizon zbiegł do odległego
Zamościa. Kozacy zniszczyli wtedy
kościół i dużą część miasta, a mieszkańcy, zwłaszcza polscy i żydowscy,
zginęli lub uciekli. Szarogród został
obsadzony przez część bracławskiego regimentu Daniła Nechaja.
W marcu następnego roku gród
oblegały trzy polskie pułki, ale
ostatecznie odstąpiły od szturmu.
Dopiero w 1650 roku Kozacy poddali się Marcinowi Kalinowskiemu.
Jednak już trzy lata później miasto
zajęła dwudziestotysięczna armia
Bohdana Chmielnickiego. Pod koniec 1654 roku Szarogród ponownie
zajęły siły polskie. Według relacji
tureckiego podróżnika Ewlii Czeleby, który odwiedził Szarogród
w 1656 roku, zamek obwiedziony
był pięciokątnym murem z narożnymi basztami i otoczony drewnianą
nadrzeczną osadą chronioną wałem
ziemnym z ostrokołem i fosą zapełnianą wodą z rzeki. Turek zwrócił
uwagę na silną obsadę artyleryjską
i dalekosiężne działa chroniące zamek.
Na mapie z 1651 roku Szarogród
jest wyraźnie większy od np. Kamieńca Podolskiego. Ok. 1670 roku
jego właścicielem został Stanisław
Koniecpolski.
W roku 1672 Szarogród opanowali Turcy. Miasto tak im się spodo-

bało, że doceniając jego znaczenie
jako ośrodka handlowego nazwali
je Kuczuk-Istambul, czyli „Mały-Stambuł”. Buntując się przeciwko
najeźdźcom, chłopi i Kozacy pod
dowództwem pułkownika Morozenki próbowali odbić Szarogród,
ale ponieśli klęskę. W odwecie
Turcy przybili Morozenkę do jednej
z bram miasta, wcześniej poddawszy go torturom.
W czasie „prutskiego” przemarszu Piotra I przez Szarogród w 1711
roku francuski brygadier Moro de
Brase sporządził notatki przetłumaczone później przez Aleksandra
Puszkina. Napisał on o Szarogrodzie: „Gród otoczony był kiedyś
wioskami i miał znaczący targ. Jednak w czasie wojen Polski z Portą
Turcy wszystko spustoszyli; teraz
jedynie ruiny świadczą o tym, czym
to miejsce było kiedyś.” Ostatecznie Turcy zostali wyparci z miasta
w roku 1699.
W latach 1702-1724 Szarogród
znów stał się areną walk narodowościowych i religijnych. Jego ludność była systematycznie rabowana
w trakcie najazdów kozackich, a Żydzi cierpieli pogromy. Największy
z nich w 1734 roku przyniósł setki
ofiar.
W 1720 roku dobra szarogrodzkie odziedziczył Jan Walewski
i sprzedał je Stanisławowi Lubomirskiemu. W połowie XVIII wieku
miasto obejmowało 1124 domy
i było drugim co do wielkości miastem Podola. Znaczne musiało być
także osadnictwo ludności polskiej,
o czym świadczą okoliczne wsie.
Kiedy w 2 połowie XVIII wieku
Rzeczpospolita umacniała swoje panowanie na Podolu również w oparciu o cerkiew prawosławną, w Szarogrodzie wybudowano cerkiew św.

Na początku XIX wieku w Szarogrodzie zaczęły funkcjonować małe
manufaktury. W 1825 roku wytwórnię tekstylną zatrudniającą 48 robotników (w tym tylko trzech wolnych) uruchomił książę Lubomirski.
W 1845 roku istniały już wytwórnie
świec, tytoniu i cegielnie oraz dwa
młyny. W roku 1850 miasto kupił
od księcia Jerzego Lubomirskiego
książę Roman Sanguszko. I choć
uruchomił kilka małych manufaktur,
jego rządy wpłynęły niekorzystnie
na rozwój gospodarczy. Dopiero reforma z 1861 roku zainicjowała rozkwit ekonomiczny. Na początku lat
80. w Szarogrodzie otwarto browar,
trzy nowe młyny i dwie garbarnie,
a w pobliskiej Sosnówce cukrownię.
W mieście było 125 kupców i 275
rzemieślników – w większości narodowości żydowskiej.
Córka Romana Sanguszki wniosła Szarogród w posagu hr. Alfredowi Potockiemu, a pod koniec XIX
wieku ich córka otrzymała je jako
wiano, gdy poślubiała Władysława
Branickiego.
Na początku XX wieku w Szarogrodzie funkcjonowało ponad 200
krawców, którzy w 1912 roku założyli nawet swój związek. Miasto
było już jednak znacznie mniejsze niż sto lat wcześniej, ponieważ
obejmowało zaledwie 519 domostw.
Istniały w nim dwie szkoły seminaryjne, wychowankiem jednej z nich
był znany ukraiński pisarz Michajło
Kociubyński (1864-1913). Nową
szkołę elementarną otwarto w roku
1908, a cztery lata później gimnazjum.
I wojna światowa i rewolucja
odcisnęły na Starogrodzie swoje
piętno. W latach 1918-1920 przez
miasto przetaczały się siły czerwonych, białych i armii Symona Petlury. Znaczna część mieszkańców
zginęła lub uciekła. W roku 1923
Szarogród liczył zaledwie 2450
osób. Kolejne cierpienia miejscowej
ludności przyniósł okres Wielkiego
Głodu w latach 30. II wojna światowa obeszła się z miastem stosunkowo łagodnie, nie czyniąc w nim
szkód.
22 lipca 1941 roku rozpoczęła się
okupacja rumuńska − część Podola
została przyłączona do tzw. Transistrii. W mieście Rumuni utworzyli
getto, w którym zamknęli 7000
mieszkańców. Wielu z nich zginęło
na skutek głodu i zimna, zwłaszcza
epidemii tyfusu w zimie z 1941 roku
na 1942. Okupacja rumuńska zakończyła się 20 marca 1944 roku.
Na podstawie informacji
www.szarogrod.pl
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Z życia Kościoła katolickiego

Dzielił trudy i znoje z wiernymi
19 listopada biskup senior Jan
Purwiński obchodził jubileusz
80-lecia urodzin. W tym
dniu w jego intencji została
odprawiona w żytomierskiej
katedrze uroczysta msza święta,
na którą przybył arcybiskup
większy Ukraińskiej Cerkwi
Grekokatolickiej Światosław
Szewczuk.
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W mszy świętej z okazji 80-lecia bp. Purwińskiego uczestniczyło osięmdziesięciu księży

Solenizanta wita arcybiskup większy Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej Światosław
Szewczuk
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uż dzień przed urodzinami szanownego jubilata, 18 listopada,
drzwi kancelarii biskupiej się
nie zamykały. Od samego rana biskupa Jana Purwińskiego odwiedzali liczni goście, by złożyć mu
życzenia. Przybył także kardynał
Lubomir Huzar, zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.
Jesienny chłodny wtorek 19 listopada był opromieniony i ogrzany
ciepłem ludzkich serc. Z różnych
stron przyjechali ludzie, żeby wspólnie przeżyć tę podniosłą chwilę − jubileusz drogiego biskupa Jana Purwińskiego, który całe swoje życie
poświęcił Kościołowi katolickiemu
na Ukrainie. Pierwsze przywitały biskupa seniora siostry benedyktynki.
Przywiozły kwiaty i ogromny tort
własnej roboty. Zapewniły biskupa
o swojej nieustannej modlitwie
o jego zdrowie i opiekę Bożą. Następnie życzenia drogiemu jubilatowi złożyli biskup Bronisław Bernacki oraz prawosławny arcybiskup
żytomierski i nowogrodzko-wołyński Nikodem.
Kulminacyjnym momentem dnia
stała się uroczysta msza święta.
Wśród dostojnych gości, którzy zebrali się z okazji 80-lecia biskupa
Jana, można było dostrzec abp. diecezji kijowsko-żytomierskej Piotra
Malczuka, bp. Bronisława Biernackiego, bp. Leona Dubrawskiego, bp.
Witalija Skomarowskiegp, episkopa
Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej (UGKC) Markijana Buczka
oraz abp. większego Światosława
Szewczuka, metropolitę kijowsko-halickiego, patriarchę Ukraińskiej
Cerkwi Grekokatolickiej i metropolitę iwano-frankowskiego abp. Wołodymyra Wijtyszyna.
W mszy świętej wzięło udział
blisko osiemdziesięciu księży, nie
licząc studentów z Wyższego Seminarium Duchownego w Worzelu
z rektorem о. Janem Ślepowrońskim oraz kleryków z seminarium
Redemptoris Mater z rektorem о.
Romanem Grekiem. Kościół był
szczelnie wypełniony wiernymi,
którzy, nie zważając na pogodę
i dzień roboczy, chcieli dzielić radość z dostojnym jubilatem.
Podczas kazania abp Piotr Malczuk, nawiązując do fragmentu
z Ewangelii, który odczytano wcześniej, zauważył, że biskup Jan,
otrzymawszy od Pana Boga talenty
i dary, chętnie się nimi dzielił ze
wszystkimi potrzebującymi.
Po komunii wszyscy zaśpiewali
dziękczynny hymn „Te Deum” za

Kolejka parafian i mieszkańców Żytomierza, którzy chcieli złożyć życzenia jubilatowi,
składała się z ponad dwudziestu osób

80 lat życia biskupa Jana Purwińskiego.
Kiedy zakończyła się liturgia,
goście skorzystali z możliwości powiedzenia kilka słów, adresowanych
do szanownego jubilata. Abp Piotr
sprezentował mu portret, z nadzieją,
że będzie wisiał w zakrystii kościoła
i całe następne pokolenia będą pamiętały, ile sił poświęcił biskup Jan
Purwiński Kościołowi na Ukrainie.
Abp Szewczuk podziękował jubilatowi za lata posługi oraz wsparcie dla Cerkwi greckokatolickiej.
Proboszcz żytomierskiej katedry
ks. Wiktor Makowski zacytował
słowa z wiersza Wasyla Symonenki:
„Wszystko można na świecie wybierać, synu, wybrać nie można
tylko ojczyzny”. Przyjemną niespodzianką dla jubilata był przyjazd
księży z Łotwy, jego małej ojczyzny, którzy złożyli mu najszczersze
życzenia.
Prócz duchowieństwa w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele
władz: przewodniczący żytomierskiej Rady Obwodowej Witalij Josyp Francuz, p.о. zastępca przewodniczącego państwowej administracji
Jarosław Laguta, zastępca przewodniczącego miejskiego Oleksandr

Boczkowski oraz deputowany Borysław Rozenblat. Podziękowali bp
Janowi za długie i owocne lata pracy
i złożyli szczere życzenia.
Potok życzeń i pozdrowień trwał
prawie godzinę. Przedstawiciele
różnych wspólnot parafialnych
i wiele innych osób chciało osobiście powiedzieć jubilatowi kilka
słów. Na koniec wszyscy zaśpiewali
„Многая лiта” (Sto lat) i pomodlili
się w intencji Ukrainy, całego Kościoła oraz zmarłych z rodziny biskupa Jana.
Jan Purwiński urodził się 19 listopada 1934 roku we wsi Dolna
na Łotwie w wielodzietnej polskiej
rodzinie (miał trzech braci i pięć
sióstr). Polskie pochodzenie utrudniało mu ukończenie szkoły średniej − po II wojnie światowej Łotwa znalazła się w granicach ZSRS.
W 1955 roku udało mu się jednak ją
ukończyć.
Rozpoczął pracę w kołchozie.
Po roku dostał się do seminarium
duchownego w Rydze. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1961 roku.
Kiedy jeszcze uczył się w seminarium, władze sowieckie chciały
zdelegalizować tę jedyną w ZSRS
uczelnię kształcącą kapłanów kato-

lickich. Jesienią 1959 roku zażądały
usunięcia trzynastu kleryków, w tym
trzech diakonów.
Po ukończeniu seminarium ks.
Jan przez 16 lat pracował w parafii
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Daugavpilsie,
służąc tamtejszym Polakom. Dojeżdżał także do innych parafii katolickich zamieszkanych przez Polaków.
Gdy biskupem Łotwy został bp
Julian Vaivods, w trosce o katolików w ZSRS zaczął wysyłać posługujących na Łotwie księży do
parafii w innych republikach, także
na Ukrainę. Jednym z nich był właśnie ks. Jan Purwiński. Zdecydował
się na wyjazd do Żytomierza na
prośbę delegacji wiernych z parafii
katedralnej z przewodniczącym Komitetu Kościelnego Cezarym Duńskim. Oficjalnie ks. Jan przyjechał
do Żytomierza, by pomóc miejscowemu proboszczowi ks. Stanisławowi Szczypcie, poważnie choremu
na cukrzycę. Od razu zachwyciła go
pięknie odnowiona katedra św. Zofii
oraz to, że msze św. odprawiane są
po polsku. Pełniąc posługę duszpasterską w parafii żytomierskiej, ks.
Jan, o czym wiedzieli tylko nieliczni, objął także obowiązki wikariusza biskupiego ds. Ukrainy i Mołdawii. Przez pierwsze lata nie mógł
opuszczać Żytomierza.
Dopiero po kilku latach pozwolono mu wyjeżdżać do innych
miejsc zamieszkanych przez Polaków. Jednocześnie tajnie kierował
Kościołem katolickim za Zbruczem
i w Mołdawii. Dzięki jego posłudze
Kościół katolicki na Żytomierszczyźnie przetrwał najtrudniejszy
czas.
Biskupem diecezji żytomierskiej
został w 1991 roku i funkcję tę
pełni do dziś, choć po reorganizacji

Kościoła na Ukrainie został mianowany biskupem kijowsko– żytomierskim. W ciągu swojej 18-letniej
posługi udało mu się doprowadzić
do odrodzenia struktur diecezji.
Jest to obecnie jedna z większych
jednostek Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Swym zasięgiem
obejmuje obwody: czerkaski, czernihowski, kijowski i żytomierski, tj.
222 tys. km kw. powierzchni. Na jej
terenie mieszka 270 tys. wiernych
w 150 parafiach, w których posługuje 100 księży. Diecezja dysponuje
własnym seminarium duchownym
w Worzelu.
W opinii Polaków mieszkających na Żytomierszczyźnie i Kijowszczyźnie biskup Jan jest ostoją
i obrońcą polskości. To głównie
dzięki jego staraniom ocalał polski cmentarz w Żytomierzu, który
władze komunistyczne chciały zlikwidować. Swoim autorytetem bp
Purwiński wspiera wszelkie inicjatywy miejscowych organizacji polskich, łagodzi waśnie i spory. Broni
języka polskiego także w kościele,
starając się, by Polacy mogli się modlić w języku ojczystym. Jego działalność została dostrzeżona przez
władze Polski. W 1992 roku otrzymał Order Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej, a w 2006 roku odznaczenie
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Prywatnie biskup Purwiński jest
człowiekiem niezwykle otwartym,
życzliwym i gościnnym. Jest w nim
coś z prostoduszności bohaterów
sienkiewiczowskiej
„Trylogii”.
Często używa wobec swoich rozmówców słowa „braciszku”.
Każdy jubileusz to okazja do
wdzięczności Panu Bogu za przeżyte lata i wszystkie dary, którymi
hojnie nas obdarowuje.
Anna Denysiewicz

Z życia Kościoła katolickiego
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Andrzejki w Korostyszewie
Fot. Słowo Polskie

W korostyszewskim kościele
pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w ostatnim dniu
listopada odbyła się pierwsza
tegoroczna liturgia adwentowa,
zakończona tradycyjnymi
andrzejkami. Uczestniczyli
w niej zaproszeni goście
i miejscowi parafianie.

Tradycyjny sw. Mikołaj na Podolu
ubiera się, jak duszpasterz

O

Mikołajkowy szał

Fot. Słowo Polskie

tulony w biały puch kościół
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zlewał
się ze śniegiem przykrywającym
drzewa i ziemię – pod koniec listopada napadało go w Korostyszewie
pod dostatkiem. Spomiędzy drzew
wyzierały resztki posiadłości Olizarów, którzy przebudowali ten kościół
w XVIII wieku. W tej przepięknej
barokowej świątyni w ostatnim dniu
listopada odbyła się pierwsza tegoroczna liturgia adwentowa, zakończona tradycyjnymi andrzejkami,
w których wzięli udział zaproszeni
goście i miejscowi parafianie.
Liturgię celebrował kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosław Giżycki w asyście proboszcza
Andrzeja Baczyńskiego oraz innych księży ze Zgromadzenia św.
Jana Bosko. Podczas homilii kapłan
wprowadził wiernych w atmosferę
Adwentu. − Dla nas, rzymskokatolików, Adwent jest czasem radosnego
oczekiwania na przyjście naszego
Pana Jezusa Chrystusa do serc i dusz
– powiedział ks. Jarosław. Opisał
różnicę między katolickim Adwentem i tzw. postem Filipowym, którego przestrzegają chrześcijanie obrządku wschodniego.
Drugą część kazania ksiądz poświęcił realizacji powołania, które
według niego nie jest koniecznie
w duszpasterstwie. Wyzwaniem
dla prawdziwego chrześcijanina są
także inne sakramenty, jak na przy-

Fragment „Wieczorów na chutorze w pobliżu Dikańki”, przedstawiony przez młodzież z Korostyszewa, miał uświadomić widzom
negatywne skutki plotkarstwa i kłamstwa

kład małżeństwo. W lekkiej i humorystycznej formie opowiedział o abbie Antonim, duchowym ojcu, oraz
młodym nowicjuszu i płynącej stąd
nauce, jak w codzienności nauczyć
się wypełniać rady ewangeliczne.
Po mszy św. proboszcz parafii
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny zaprosił wszystkich na świętowanie andrzejek. Przypomniał,
że w okresie Adwentu, w atmosferze radości, wypada nie zapominać
o czuwaniu. 30 listopada Kościół
katolicki obchodzi wspomnienie
św. Andrzeja Apostoła. W tym dniu
jeden z 12 uczniów Jezusa umarł
śmiercią męczeńską. Według legend
Święty głosił Słowo Boże w Scytii
i doszedł aż do Kijowa, gdzie na
jednym ze wzgórz postawił krzyż ze
słowami: „Czy widzicie te pagórki?

Możecie mi uwierzyć, że zalśni na
nich Boża łaska”.
Na podwórku przy Oratorium
hałas – to korostyszewska młodzież przygotowuje się do zabawy.
Gotują się pierogi, aktorzy powtarzają swoje partie. Wszędzie widać
ludzi w strojach ludowych, wiszą
flagi Ukrainy, Polski, Watykanu
oraz sztandar maryjny. Kim są ci
ludzie? Czy radość może być pełna
bez wódki i bimbru? Co ich łączy?
Czasami mówią, że święci byli dziwakami albo takich udawali przed
innymi. Trochę racji w tym jest. Wyraz „święty” oznacza „odmienny”.
Czy potrzebni są nam święci?
Zaproszenie na andrzejki w Korostyszewie przez długi czas wisiało
w parafiach Berdyczowa i Żytomierza. Kto znalazł czas, ten wybrał się

Konkurs „Zgadnij, gdzie to jest?”
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Na Podolu istnieje chyba najwięcej
kościołów i klasztorów rzymskokatolickich na Ukrainie. Jeden z nich,
przedstawiony na zdjęciu po prawej,
jest pw. Serca Jezusowego i znajduje się w miejscowości, położonej
niedaleko Antonin, rezydencji słynnych Potockich.

REDAKCJA:

30 kilometrów na wschód od Żytomierza i po mszy razem z proboszczem ks. Andrzejem przyłączył się
do agapy oraz obejrzał przedstawienie teatralne, poświęcone andrzejkom. Tym razem zaprezentowano
widzom fragment „Wieczorów na
chutorze w pobliżu Dikańki” Mikołaja Gogola. Dzięki temu przedstawieniu można było zrozumieć,
jak plotki i niedocenianie życia duchowego negatywnie wpływają na
świadomość człowieka.
Po duchowej strawie na chętnych
czekały smaczne pierogi i rozmowy
z przyjaciółmi. Młodzież cieszyła
się z udanego występu, a osoby
starsze z tego, że po latach represji
mogą znów otwarcie wyrażać swoją
miłość do Jezusa.

Fot. http://ishchuk.net
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Urząd pracuje

od poniedziałku do piątku
od 8.15 do 16.15

Stale współpracują:
Halina Wojnarska,
Aliaksej Salej,
Oksana Płachotniuk
Franciszek Miciński,
Anna Denysiewicz

Kolportaż odbywa się w obwodach winnickim, żytomierskim i chmielnickim.

Tradycję wkładania
pociechom pod poduszkę
prezentów od Świętego
Mikołaja podtrzymywano
na Kresach południowowschodnich nawet
w czasach komunizmu.
Dzieci od małego słyszały
opowieści o dobrym
dziadku z brodą, który
za grzeczne zachowanie
rozdaje cukierki czy inne
prezenty.
Św. Mikołaj przychodzi na Ukrainie dwa razy – 6 i 19 grudnia.
Dla dzieci, które uczęszczają
na roraty, Święty Mikołaj przychodzi czasami także wczesnym
rankiem po liturgii 6 grudnia. Witają go piosenką i wierszykami,
a zwykłe cukierki w takiej atmosferze smakują wyśmienicie.
Zaskakująco podobny do jednego z seminarzystów z Seminarium Duchownego „Redemptoris
Mater” Święty Mikołaj zawitał
także do wiernych z parafii pw.
św. Ducha na winnickiej Wiszence. Właśnie zbliżała się ku
końcowi kolejna msza roratnia
i dzieci zaczęły się już zbierać
do powrotu do domów, gdy nagle ktoś zapukał do drzwi. Proboszcz ks. Sergiusz powiedział:
„O, chyba o czymś dzisiaj zapomniałem!”. Faktycznie, po chwili
do świątyni wszedł dziadek z kudłatą białą brodą w tradycyjnym
ubraniu Świętego Mikołaja z dużym workiem na plecach. Jego
pojawienie się wywołało uśmiech
nie tylko u dzieci, lecz także
u dorosłych, którzy nagle przypomnieli sobie, jak kiedyś obudzili się rankiem i znaleźli pod
poduszką lalkę czy samochodzik.
Takie wspomnienia z dzieciństwa
są najprzyjemniejsze, a przy okazji uczą, kim był biskup Mikołaj
z Miry, święty katolicki i prawosławny, który wsławił się pomocą biednym i potrzebującym,
a którego dzisiaj 6 grudnia wspomina cały świat chrześcijański,
a zwłaszcza – dzieci.

Projekt jest współfinansowany ze
środków finansowych otrzymanych
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu na realizację
zadania „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2014 r.”
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