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Rocznica Powstania Styczniowego

(Tytuł istnieje od roku 1906)

Styczniowe kolędowanie w Latyczowie
Miłośnicy śpiewania kolęd zgromadzili się 16 stycznia
w Latyczowie na tradycyjnym koncercie kolęd.

T

egoroczna impreza różniła się od
poprzednich ze względu na obowiązujące ograniczenia sanitarne w związku z epidemią
koronawirusa. Ale chętnych do śpiewania chwalebnych pieśni i narodzeniu Dzieciątka Jezus tradycyjnie nie brakowało.
Gospodarze – chór parafialny parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – po
mszy celebrowanej przez księdza proboszcza
Adama Przywuskiego, rozpoczął kolędowanie.

Następnie przed publicznością pojawił się zespół
seniorów „Kulbaba”. Razem z aktywnymi seniorami kolędy z zadowoleniem wykonywała młodzież.
Bardzo ciekawy program zaprezentowały
zespoły z Hołowczyniec, Majdanu Werbeckiego
oraz Rudni.
Nie zabrakło pieśni na motywach znanej ukraińskiej kolędy „Нова радість стала”, opowiadającej o represjach bolszewików wobec chrześcijan
w 1946 roku, w wykonaniu p. Barwińskiej z rejonu
krasiłowskiego.
Franciszek MICIŃSKI

22 stycznia Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i attaché obrony
kmdr Maciej Nałęcz oddali w Twierdzy Kijowskiej cześć pamięci Powstańców
Styczniowych w 158. rocznicę początku zrywu przeciwko uciskowi carskiemu.
Pod krzyżem upamiętniającym represje wobec przywódców powstania na
terenach dzisiejszej Ukrainy złożony został biało-czerwony wieniec.

Podsumowanie akcji

Ferie po królewsku online
w Rezydencjach Królewskich
Ponad trzydzieści filmów zostało opublikowanych na stronach
internetowych Rezydencji Królewskich oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP w ramach wspólnych aktywności akcji
Ferii po królewsku online w Rezydencjach Królewskich.

C

odziennie, przez 14 dni, na stronach internetowych instytucji biorących udział w akcji oraz na ich profilach w mediach
społecznościowych pojawiały się propozycje zajęć online dla dzieci
i młodzieży. Wirtualne spacery po muzeach, muzyczne warsztaty,
bajki i legendy dla najmłodszych oraz atrakcyjne spotkania ze znanymi youtuberami, uzupełniały programy indywidualne przygotowane przez każdą z Rezydencji.
W projekcie udział wzięły aktorki – Joanna Moro, Agata Załęcka
i Ida Nowakowska – znana również, jako prowadząca programy telewizyjne i rozrywkowe. Muzyczny cykl projektu poprowadził kompozytor i muzyk - Piotr Rubik, a w pierwszym odcinku towarzyszyła
mu reprezentantka Polski na Eurowizję Junior - Ala Tracz z siostrą Olą. Do akcji dołączyła Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Pani Agata Kornhauser-Duda. Atrakcją dla młodzieży byli
polscy influenserzy, w tym Karolina Żebrowska, Amelia Zalewska,
Kinga Sawczuk oraz Sheo. Akcja Ferie po królewsku online
w Rezydencjach Królewskich znalazła szerokie uznanie nie tylko
u użytkowników indywidualnych – publikacje osiągały milionowe
zasięgi, ale i duży rozgłos w mediach.
Ciąg dalszy na str. 5
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Pokolenie Kolumbów:
Krzysztof Kamil Baczyński
Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Krzysztofa K. Baczyńskiego

K

rzysztof Kamil Baczyń
ski posługiwał się pseudonimem Jan Bugaj. Urodził
się 22 stycznia 1921 roku w
Warszawie. Jego rodzicami
byli Stanisław Baczyński, żołnierz Legionów Polskich, pisarz
i krytyk literacki oraz Stefania
Zieleńczyk, nauczycielka i autorka podręczników szkolnych.
Od 1933 roku uczył się
w Państwowym Gimnazjum
im. Stefana Batorego, a w maju
1939 roku uzyskał świadectwo
dojrzałości.
Od 1937 roku był członkiem Komitetu Wykonawczego
„Spartakusa” oraz współre-

daktorem pisma „Strzały”.
Zamierzał podjąć studia na
Akademii Sztuk Pięknych, jednak wybuch wojny przekreślił
jego plany.
Od 1942 roku do 1943 studiował polonistykę na tajnym
Uniwersytecie Warszawskim,
uczył się także w Szkole Sztuk
Zdobniczych i Malarstwa.
Od lipca 1943 roku sekcyjny
w II plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka
AK w stopniu starszego strzelca
pod ps. „Krzysztof”, „Zieliński”.
Zrezygnował również ze studiów polonistycznych i poświęcił się poezji. 25 maja 1944

otrzymał stopień starszego
strzelca podchorążego rezerwy
piechoty.
Był też kierownikiem działu poezji miesięcznika społeczno-literackiego
„Droga”.
Następnie przeszedł do harcerskiego batalionu „Parasol” na
stanowisko zastępcy dowódcy
III plutonu 3. kompanii. Przyjął
pseudonim „Krzyś”.
Ciąg dalszy na str. 3
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Aktualności

Perspektywy współpracy
Spotkanie w Ambasadzie RP

Z FRONTU WALKI Z COVID-19
Mechanizm szczepień
Polska w sumie zamówiła 87 mln szczepionek, na które składa się pula
62 mln dawek z pięciu firm ujęta w Narodowym Programie Szczepień oraz
dodatkowe 25 mln dawek – wyjaśniła naczelnik ds. mediów Ministerstwa
Zdrowia Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska.
Równocześnie wyjaśniła, że na 87 mln szczepionek składa się pula 62 mln
szczepionek z pięciu firm: Astra Zeneca, CureVac, Johnson&Johnson, Moderna
oraz Pfizer/ BioNTech (pierwsza umowa na 16 mln dawek z puli 200 mln). Ujęto
ją w Narodowym Programie Szczepień przyjętym przez rząd w grudniu 2020 roku.
W ramach wspólnego mechanizmu zakupu szczepień, w których uczestniczy
Polska, pula dawek szczepionek dzielona jest w zależności od udziału ludności
danego kraju w populacji UE. Polacy stanowią około 8,5 proc. wszystkich
mieszkańców UE.

A

mbasador Polski na
Ukrainie Bartosz Ci
choc
ki gościł delegację Wer
chownej Rady do Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy
(ZPRE) z Mariją Mezencewą
na czele, ambasadorów Łotwy
Jurisa Poikānsa, Estonii Kaimo
Kuuska, Litwy Valdemarasa
Sarapinasa i chargé d’affaires
Gruzji Dawida Boczoriszwilego.
Uczestnicy spotkania omówili perspektywy współpracy
na forum ZPRE m.in. w obliczu prześladowania Tatarów
Krymskich, zbrodni wojennych
na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, przemocy
wobec pokojowych demonstra-

2021, STYCZEŃ Nr 2 (633)

Powrót do szkolnych ławek

cji na Białorusi, budowy Nord
Stream 2 oraz aresztowania
Aleksieja Nawalnego.
Deputowani Werchownej
Rady, reprezentujący różne

frakcje partyjne, dyskutowali
ponadto o przestrzeganiu praw
mniejszości narodowych na
terytorium Ukrainy kontrolowanym przez rząd. 

Minister edukacji Polski Przemysław Czarnek oświadczył, że obserwując
stabilną i niższą, niż się wszyscy spodziewali liczbę zakażeń, pojawia się szansa,
że uczniowie klas starszych wrócą w lutym do szkół.
„W perspektywie tygodnia - do dwóch będziemy podejmować decyzję
o powrocie w pierwszej kolejności ósmoklasistów i maturzystów być może
w systemie hybrydowym” - powiedział.
Zaznaczył jednak, że w dużej mierze zależy to od sytuacji epidemicznej. „I nie
jest to tylko kwestia spłaszczenia liczby zachorowań, czy zakażeń dziennych. To
jest kwestia dynamiki rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce i za granicami.
Trzeba brać pod uwagę wszystkie okoliczności, które się dzieją w Europie
i zagrożenie uderzenia trzecią falą, nową mutacją wirusa” - podkreślił minister.
Dwie maski zamiast jednej?
Z badań amerykańskich naukowców wynika, że nakładanie maseczki
bawełnianej na chirurgiczną, zapewnia maksymalną ochronę. Chodzi bowiem,
o to, że maseczka chirurgiczna działa jak filtr, z kolei bawełniana służy jako
dodatkowa warstwa oraz lepiej dopasowuje się do twarzy.
Zdaniem naukowców, zakładanie podwójnych maseczek jest uzasadnione
w miejscach, gdzie nie w sposób zachować dystans społeczny, na przykład
w samolocie bądź transporcie miejskim.
Równolegle istnieje zdanie, że zamiast nakładania kolejnych warstw lepiej
postawić na częstszą wymianę maseczek ochronnych, szczególnie o tej porze
roku, kiedy wilgotność powietrza jest dość wysoka. Warto, zatem mieć ze sobą
zapasową, suchą maseczkę. Należy ją włożyć, kiedy na przykład wchodzimy do
pracy, po przejeździe w transporcie miejskim. 

Wiara
Разом з усім
християнськім світом,
сім днів поспіль тут
відбувалися урочисті
літургії заради об’єднання
вірян всіх церков та
парафій.

Щ

е у 1908 році РимоКатолицька
церк
ва запропонувала всім єди
новірцям
об’єднуватись
і що
річно протягом тижня
мо
литись за християнську
єдність народів. Це свято було
схвалено, також – Папською
радою.

В каплиці Святого Духа в Боярці тиждень
молитов за єдність християн був особливим
Папа Франциск у своїй
промові також звернув увагу
на важливість відзначення цієї
події.
На необхідності єднання
також наголошував отець
Михайло Романів під час
служби,
що
відбулася
17 січ
ня 2021 року в соборі
Св. Олександра в Києві. За
це моляться в усіх великих та

малих
католицьких
храмах України.
В каплиці Св. Духа
в м. Боярці, відновле
ній та в 2017 року
освяченій єпіскопом
Віталієм Скоморовсь
ким, завжди збирають
ся парафіяни поляки
та українці. Серед них
є і представники Спіл

парафії костьолу Св. Олек
сандра у Києві. А як відомо,
на фронті саме з Київщини
та Житомірщини особливо
багато воїнів. За них щоденно
промовляється особлива мо
литва. Віримо – Господь її чує
і допоможе перемогти.

ки поляків «Bez Granic», які теж
моляться за взаємну підтримку
та порозуміння католиків,
православних і протестантів.
Особливо актуально це нині,
коли на Донбасі
сьомий
рік точиться війна проти
російських агресорів. Землю,
на якій народилися, захищають
від ворога воїни всіх віро
сповідань та конфесій.
Це добре знає отець
Григорій Розсоленко, бо міс
цева парафія входить до
Києво-Житомирської дієцизії
і в ній ведуть своє служіння
священники співкафедральної

Юрій Щербаков,
член Спілки поляків
«Bez Granic»

Отець Григорій Розсоленко
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ODPOWIEDZI KONKURSU DLA DZIECI
„Co wiemy o Polsce?”

W

okresie świątecznonoworocznym Zagra
nicz
ny Ośrodek Polskiej Orga
nizacji Turystycznej w Kijowie,
Międzynarodowe Stowar zy
sze
nie Przedsiębiorców Pols
kich na Ukrainie i Federacja
Organizacji Polskich na Ukrainie
przygotowały dla dzieci, konkurs
quizowy pt. „Co wiemy o Polsce?”,
pytania którego publikowaliśmy
w numerze 631.
W imieniu organizatorów
dziękujemy wszystkim młodym
uczestnikom za aktywny udział
w Konkursie i informujemy,
że pierwsze trzy miejsca zajęli:
Dmitry Bondarczuk (Kijów),
Igor Fesenko (Kijów), Jurij
Kamiński (s. Stary Skalat),
a wśród wyróżnionych znaleźli
się: Roman Worona (Kołomyja),
Galina Jagodzińska (Kijów).
A oto (nieco bardziej roz
budowane – z myślą o starszych)
prawidłowe
odpowiedzi
na
postawione pytania:
1. WARSZAWA - uważa
się powszechnie, że jest stolicą
Polski od 1596 roku po pożarze
na krakowskim Wawelu. Zamek
warszawski do nowych funkcji
przystosowano jednak dopiero
w 1611 r., po powrocie króla
z
wyprawy
moskiewskiej.
I choć zwoływano tu sejmy nie
wydano żadnego aktu prawnego
uznającego Warszawę za miasto
stołeczne - przysługiwał jej jedynie
tytuł miasta rezydencjonalnego.
Warszawę ogłoszono stolicą Polski
dopiero w 1918 roku, natomiast
formalny zapis o jej stołeczności
pojawił się dopiero w 1952 roku,
w Konstytucji PRL.
2. Na zachodzie Polska gra
niczy z NIEMCAMI. Obecna
granica powstała po zjednoczeniu
Niemiec 3 października 1990 roku
i długość stanowi 467km.
3. Pierwszym prezydentem
Polski Rzeczypospolitej Polskiej od
22 grudnia 1990 roku do 22 grudnia
1995 roku był LECH WAŁĘSA,
działacz związkowy, przywódca
opozycji demokratycznej w okresie
PRL.
4. SMOK WAWELSKI stwór, zamieszkujący jamę pod
wawelskim wzgórzem, miał ter
roryzować mieszkańców grodu
Kraka – Krakowa, którzy musieli
dostarczać bestii ofiary z bydła.
Pokonał go dopiero szewc Skuba.
5. WISŁA - najdłuższa
rzeka Polski uchodząca do
Morza Bałtyckiego o długości
1047
km, wpływa do zatoki
Gdańskiej. Hydronim „Wisła” ma
ponad 2000 lat.
6.
MORZE BAŁTYCKIE,
Bałtyk (łac. balteus – pas) to
morze śródlądowe na szelfie kon
tynentalnym w północnej Europie,
połączone z Morzem Północnym
przez Cieśniny Duńskie.
7. Polska jest członkiem UNII
EUROPEJSKIEJ od 1 maja 2004
roku na mocy traktatu akcesyjnego
podpisanego 16 kwietnia 2003
roku w Atenach.
8. „Pana Tadeusza” epopeję

Prezenty dla zwyciężców
narodową z elementami gawędy
szlacheckiej
napisał
ADAM
Bernard MICKIEWICZ, urodz.
24 XII 1798 r w Zaosiu lub
Nowogródku, zmarł 26 XII1855
roku w Stambule. Wybitny
poeta polskiego romantyzmu,
jeden z Trzech Wieszczów obok
Juliusza Słowackiego, Zygmunta
Krasińskiego, działacz polityczny
i wojskowy, tłumacz, nauczyciel
akademicki. Rękopis poematu
od 1999 roku znajduje się
w zbiorach Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich.
9. ZAKOPANE - zimowa stolica
Polski, ośrodek sportów zimowych,
największa miejscowość Tatr. Od
2002 roku corocznie na Wielkiej
Krokwi odbywa się Puchar Świata
w skokach narciarskich.
10. GDAŃSK, GDYNIA,
SOPOT - obszar aglomeracji
trójmiejskiej położony w północnej
Polsce nad Zatokom Gdańską.
11. TORUŃ jedno z naj
starszych miast Polski (pierw
sza wzmianka z 1231 r). tu
w1473 roku urodził się Mikołaj
Kopernik. „Serca w czekoladzie”,
„Katarzynki”, „Flisaczki” „Uszatki”,
Takie m.in. PIERNIKI produkuje
Toruńska Fabryka Cukiernicza.
12.Pochód
LAJKONIKA,
Harce LAJKONIKA - ludowa
zabawa, która odbywa się
w KRAKOWIE co roku w oktawę
Bożego Ciała.
13. JASNA GÓRA - dominujące
w panoramie CZĘSTOCHOWY
wzgórze klasztorne, na którym
znajduje się zespół zabudowań
sakralnych zbudowanych przez
paulinów. W 1382 roku książę
opolski Władysława podarował im
przywieziony z Bełza na Ukrainie
słynny, otaczany już wtedy od
wieków czcią, obraz Matki Boskiej.
14. Dwa białe koziołki Tyrek
i Pyrek bodą się na wieży ratusza
stolicy Wielkopolski POZNANIA.
15. Najcieplejsze miejsce w
Polsce znajduje się w TARNOWIE.
Termiczne lato ze średniodobową
temperaturą powyżej 15 0C trwa tu
114 dni.
16. Konkurs Bożonarodzenio
wych Szopek corocznie od 21
grudnia 1937 roku odbywa się
w KRAKOWIE.
17. KOLUMNA ZYGMUNTA
III WAZY stoi na Placu Zam
kowym
w
WARSZAWIE.
Wznie
siono ją 1644 roku i jest
to najstarszy świecki pomnik
w stolicy Polski.
18. Kościół archiprezbiterialny
Wniebowzięcia Najświętszej Ma
rii Panny zwany bazyliką lub
kościołem Mariackim stoi przy
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Społeczeństwo

północno-wschodnim narożniku
Rynku Głównego w KRAKOWIE.
19. Krupówki to najsłynniejszy
deptak w Polsce, reprezentacyjna
ulica w ZAKOPANEM.
20. Pomnik siedzącego na
skrzyni z amunicją, żołnierza
c.k. Dobrego Wojaka Szwejka bohatera antymilitarnej powieści
czeskiego pisarza Jaroslava Haška,
od 2008 roku można podziwiać
w PRZEMYŚLU.
21. Położony nad Noga
tem zamek w
MALBORKU
to najpotężniejsza twierdza śred
niowiecznej Europy. Decyzję jej
budowy podjęli Krzyżacy w latach
siedemdziesiątych XIII wieku.
22. Wały Chrobrego to
widokowy taras o długości 500
m w SZCZECINIE na skarpie
wzdłuż Odry. Słynne założenie
urbanistyczno-architektoniczne
współtworzące, wraz z Muzeum
Narodowym, Zamkiem Książąt
Pomorskich i katedrą pw. św. Jakuba
nadodrzańską sylwetkę miasta.
23. We WROCŁAWIU figurki
pierwszych 5 krasnali ustawił
w 2005 roku rzeźbiarz Tomasz
Moczek. Obecnie w mieście jest
na 360 figurek krasnali. Swoje
istnienie krasnale zawdzięczają
działaczom antykomunistycznym,
którzy umieszczali je na plamach
farby powstałych po zamalowaniu
na murach przez władze PRL
napisów antysocjalistycznych.
24. Zabytkowa Fontanna
Neptuna w GDAŃSKU stoi przed
pięknym Dworem Artusa obok
Ratusza na Długim Targu.
25. Zgodnie z tradycją
w Polsce wieczerza wigilijna
ROZPOCZYNA SIĘ wraz z
pierwszą gwiazdką na niebie.
26. Pierwsza gwiazdka na
niebie, to symbol nawiązujący do
GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ
zwiastującej narodziny Jezusa.
27. Wigilia - nazwa ta określa
dzień poprzedzający ważne święto
Pochodzi od łacińskiego vigilare
- CZUWANIE oraz vigilia - straż
nocna, warta.
28. Wieczerzę, jak każe obyczaj,
rozpoczyna się MODLITWĄ
I
CZYTANIEM
Ewangelii
Mateusza, Łukasza lub Jana w
części dotyczącej narodzin Jezusa.
29. Siano pod obrusem
symbolizuje SKROMNOŚĆ POS
ŁANIA na jakim przyszedł na
świat Jezus.
30. 12 potraw wigilijnych
stołach symbolizuje DWUNASTU
APOSTOŁÓW.
31.
Pierwsi
chrześcijanie
podczas uczt religijnych zwykłego
chleba, a zatem pierwszym
i najważniejszym wigilijnym
pokarmem jest w Polsce kęs
ŚWIĘCONEGO CHLEBA.
32. Święty Mikołaj pierwowzór
postaci
rozdającej
prezenty
dzieciom był BISKUPEM Miry.
33. Przy stole wigilijnym
powinna zasiąść PARZYSTA
liczba biesiadników – nieparzysta
wróżyła dla jednego z nich
nieszczęście.
Najbardziej
unikano liczby trzynaście, co jest
bezpośrednim nawiązaniem do
Ostatniej Wieczerzy, podczas
której trzynastym biesiadnikiem
był Judasz. 
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Pokolenie Kolumbów:
Krzysztof Kamil Baczyński
Wybuch powstania warszawskiego
zaskoczył
go
w okolicy placu Teatralnego.
Poległ na posterunku w Pałacu
Blanka 4 sierpnia 1944 roku.
W powstaniu warszawskim,
1 września 1944 roku, zginęła
też żona Baczyńskiego, Barbara
Stanisława
Drapczyńska.
Baczyński został tez odznaczony pośmiertnie Medalem
za Warszawę 1947 i Krzyżem
Armii Krajowej. Jego ciało spoczywa na Cmentarzu
Wojskowym Powązki.

Ciąg dalszy ze str. 1

Krzysztof w dzieciństwie

Fragment rekonstrukcji historycznej czasów okupacji Warszawy
24 stycznia, dwa dni po 100. rocznicy urodzin poety, odbyło
się spotkanie on-line tematem którego było życie i twórczość poety i żołnierza Armii Krajowej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
(1921-1944) jednego z najwybitniejszych przedstawicieli
tzw. „Pokolenia Kolumbów”.

Wykład prowadziła metodyk Ilona Lasota

Koordynator spotkania Anna Morgaczowa

W spotkaniu wzięło udział 49 uczestników z różnych regionów
Ukrainy.
Organizatorzy spotkania – Kijowska Polska Młodzieżowa
Asocjacja „Młodzi i Kreatywni” (Anna Morgaczowa i Swietłana
Bułanowa) przy wsparciu Związku Polaków Ukrainy.
Wykład prowadziła Metodyk z Ogólnoukraińskiego Metodyczno
- Koordynacyjnego Centrum Kultury i Nauczania Języka Polskiego
w Drohobyczu skierowana na Ukrainę przez ORPEG p. Ilona Lasota.
W ramach spotkania odbyło się wspólne czytanie wierszy poety,
jak też przegląd materiałów filmowych powiązanych z omawianym
tematem.
Informacja własna
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WSPOMNIENIA POLSKOŚCIĄ MALOWANE
Konkurs
Wręczenie nagród
laureatom I edycji
Konkursu Reportażu
Rodzinnego
im. Mirosława
Rowickiego
odbyło się we Lwowie,
Żytomierzu,
Zaporożu i Kijowie.
We
Lwowie
Konsul
Generalny RP Eliza Dzwon
kiewicz w obecności zespołu redakcyjnego
gazety
„Kurier Galicyjski” wręczyła
I nagrodę zwycięzcy Konkursu
Ostapowi Hnatowi za najwyżej ocenioną pracę o prababci
Marii.
Uczennica Sobotnich Kółek
Twórczych Domu Polskiego
w
Żytomierzu
Wiktoria
Ba
gińska za pracę o swoim
prapradziadku Florianie We
selskim i jego potom
kach

Wręczenia nagród I edycji konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego
W roku ubiegłym pożegnaliśmy Mirosławowa Rowickiego – wydawcę i redaktora „Kuriera Galicyjskiego. Jego imię
nosi teraz ogłoszony przez Ambasadę RP w Kijowie i adresowany do młodzieży Konkurs Reportażu Rodzinnego,
pragnieniem którego jest zachowanie w polskich rodzinach pamięci o przodkach i umocnienie międzypokoleniowych
więzi. Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni otrzymali specjalne dyplomy oraz prenumeratę on-line popularnonaukowego
pisma historycznego. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali także tablety.
uhonorowana została II miejscem.
21 grudnia 2020 r. w Do
mu
Polskim
wicekonsul
Konsulatu Generalnego RP
w Winnicy Bartosz Szeliga
wręczył Wiktorii dyplom, cenne prezenty oraz prenumeratę
on-line pisma historycznego
„Mówią wieki”.
Zdobywca
III
miejsca
Maksym Zabołotny z Zaporoża
odebrał nagrody od Ambasady
RP na Ukrainie za pracę o swoim pradziadku Włodzimierzu
Dubickim i jego rodzinie
z rąk prezesa Związku Polaków
Zaporoża
„Polonia”
Lidii
Jegorowej.

Kierownik Wydziału Konsularnego RP w Kijowie Dorota Dmuchowska wręczyła nagrody
tropicielkom ludzkich losów - Aleksandrze Bakalińskiej i Margaricie Kozyr

Z

Zdobywca I miejsca w Konkursie Ostap Hnat ze Lwowa

grona
zgłoszonych
do konkursu autorów prac wyłonieni zostali
utalentowani zwycięzcy, reprezentujący różne regiony
Ukrainy. W stolicy Ukrainy
5 stycznia w gościnnej atmosferze
odbyło się spotkanie z uczestnikami I Konkursu im. Mirosława
Rowickiego
w
Kijowskim
Ok
ręgu
Konsularnym
RP.
Laureaci zostali ciepło przyjęci przez Kierownika Wy
dzia
łu Konsularnego p. Dorotę

Dmuchowską
oraz
Radcę
p. Jacka Gocłowskiego.
Pani Konsul wyraziła szczere
zadowolenie z możliwości osobistego spotkania z Aleksandrą
Bakalińską i Margaritą Kozyr
z Kijowa, których prace wcześniej z zainteresowaniem czytała.
Zwróciła uwagę, że los Polaków
mieszkających na Ukrainie był
często trudny i tragiczny. Choć
brzmi to nieco niedorzecznie,
ale przesiedlenia, prześladowania i represje stały się dla nich

z czasem nieuniknioną powszedniością. Konsul Dorota
Dmuchowska podziękowała
uczestnikom za pełne zrozumienia odreagowanie na propozycję
Ambasady RP przystąpienie do
bardziej wnikliwego zbadania
swoich korzeni. Pani Konsul zachęcała również, aby nie przestawać i dalej wypytywać bliskich
o ich koleje życia, spisywać
wspomnienia dla zachowania
pamięci.
Po wręczeniu Dyp
lomów
i pamiątek gospodyni placówki
osobiście przeprowadziła młodym tropicielkom ludzkich losów
treściwą i merytoryczną wycieczkę po konsulacie, zapoznając ich
z głównymi obszarami jego
działalności. Oprócz prezentów
i doświadczonych pozytywnych
emocji, uczestnicy otrzymali
zaproszenie do dalszej współpracy od Partnera Informacyjnego
Konkursu gazety „Dziennik
Kijowski”.
Gleb BAKALIŃSKI

Fragment pracy zdobywcy I miejsca w Konkursie Ostapa Hnata
zatytułowanej „MA R I A, C Ó R K A   JU L I I”     
Proboszcza aresztowało NKWD…

Zdobywczyni II miejsca w Konkursie Wiktoria Bagińska z Żytomierza

Zdobywca III miejsca w Konkursie Maksym Zabołotny z Zaporoża

Kiedy ustalono nową granicę pomiędzy
Niemcami i Związkiem Radzieckim Nowe
Miasto znalazło się w rosyjskiej strefie okupacyjnej. Ksiądz Szetela, przebrany za woźnicę, przewoził przez granicę do Przemyśla
Polaków, którzy opuszczali rodzinne strony.
Sam jednak zdecydował, że zostaje, chociaż
wiedział, czym mu to grozi.
Proboszcza aresztowało NKWD, otrzymał wyrok 10 lat łagrów, konfiskatę mienia,
5 lat zsyłki i pozbawienie praw obywatelskich
na 5 lat.
Nowomiejscy parafianie nie zapominali
o swoim księdzu. Mimo licznych trudności,
które sami przeżywali, wysyłali niewielkie
paczki z żywnością, pisali do niego listy.
Po śmierci Stalina sytuacja w państwie nieco się zmieniła. Właśnie wtedy wyrok ks. Jana
został zweryfikowany.
Ksiądz Jan Szetela po raz kolejny miał
możliwość wyjazdu do Polski i po raz kolejny
zdecydował, że zostanie w Nowym Mieście,
ponieważ dużo Polaków było na tych terenach, a księży, niestety, coraz mniej. W nocy
pełnił też posługę kapłańską: do okna plebanii

pukali wierni z okolic, żeby ksiądz ochrzcił
dziecko lub udzielił ślubu.
Babcia wspomina, że podczas uroczystej
mszy w świątyni zawsze pięknie brzmiały
stare organy.
Dźwięki tego instrumentu tworzyły magiczną atmosferę, którą odczuwali wszyscy
tam obecni.
Bardzo chciałbym kiedyś usłyszeć dźwięk
organów w tym kościele, ale instrument od
dawna milczy. Wierzę, że w najbliższej przyszłości pojawi się ktoś, kto „obudzi” i przywróci do życia ten instrument.
Na jednym ze starych zdjęć widzę w grupie dzieci prababcię Marię, a w jej rękach pamiątką z Pierwszej Komunii Świętej. Takie
samo zdjęcie oprawione w drewnianą ramkę od wielu lat wisi na honorowym miejscu
w jej domu.
To niewiarygodne, że ma ponad 70 lat!
O tym jak ważna jest to pamiątka dla babci
świadczy fakt, że przez wiele lat pamiątka ta
nie opuszcza swojego miejsca.
Rozumiem też dlaczego moja prababcia,
kiedy jest w kościele, zawsze modli się przy
pamiątkowej tablicy poświęconej księdzu
Janowi Szeteli. [...]
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Ferie po królewsku online w Rezydencjach Królewskich
Podsumowanie akcji
Ciąg dalszy ze str. 1
W mediach tradycyjnych
i internetowych bieżące informacje były dostępne przez
cały okres ferii. Według badań
Instytutu Monitoringu Mediów
informacje i relacje medialne
z akcji dotarły do prawie 38,9
mln odbiorców.

Osiem spacerów po muzeach,
szesnaście królewskich bajek,
siedem warsztatów muzycznych!

W pierwszym tygodniu
ferii, codziennie rano Ida
Nowakowska razem z Leną i
Olkiem -– dziećmi uczestniczącymi w zwiedzaniu - zabierali
młodych widzów na wirtualne
spacery z cyklu Muzeum oczami dziecka.
Uczestnicy mogli zwiedzić
siedem rezydencji, adresy internetowego dotarcia do których publikujemy w końcu
artykułu.
W drugim tygodniu ferii w obiektach tych gościły Muzyczne spacery po
Rezydencjach Królewskich połączone z warsztatami prowadzonymi przez Piotra Rubika.
Serię zakończy teledysk do
piosenki Niech mówią, że to
nie miłość, z udziałem nagrań
dzieci biorących udział w warsztatach wokalnych oraz nagrań
nadesłanych przez uczestników
zajęć online - premiera teledysku już wkrótce.
Wieczorową
porą,
na
dobranoc, Joanna Moro i
Agata Załęcka przenosiły
najmłodsze pociechy w czasie, dzięki legendom i baśniom mogły poznawać historie polskich miast i zamków
w serii Królewskie bajki.
W niedzielne przedpołudnie,
prosto z Zamku Królewskiego
w Warszawie - Opowieść
o Janku Kominiarczyku i o dy
miącym piecu króla Stasia –
przeczytała Pierwsza Dama,
Pani Agata Kornhauser-Duda.
#Feriepokrólewsku
były
również obecne na najpopu-

larniejszych, wśród młodzieży,
mediach społecznościowych:
Instagram, YouTube, TikTok.

Konkurs plastyczny
Przeszło 100 prac zostało zamieszczonych w odpowiedzi na
konkurs plastyczny pt. „Moje
królestwo”, który został zorganizowany przez Rezydencje
Królewskie w ramach feryjnej
akcji.
Zadaniem uczestników było
zaprezentowanie siebie w roli
króla lub królowej, w dowolnej

technice plastycznej. Prace pochodzą w różnych stron świata,
a jury miało wyjątkowo trudne
zadanie wyboru dziesięciu spośród nich.
Do każdego z laureatów trafi
komplet nagród ufundowanych
przez poszczególne rezydencje.

Sposób przygotowania poszczególnych serii – połączenie rozrywki z nauką - powoduje, że
filmy pogłębiając wiedzę historyczną są ciekawe dla widzów
w każdym wieku.
Komentarze uczestników
ferii online, potwierdzają, że
taka forma promocji polskiej
kultury i tożsamości narodowej
jest bardzo skutecznym sposobem docierania nawet do najmłodszych odbiorców. Jest to
również bardzo dobra zachęta do osobistego odwiedzenia
tych miejsc.
Zasięg publikacji informacji o Ferii po królewsku online
w Rezydencjach Królewskich
wskazuje, że zapotrzebowanie na tego rodzaju produkcje przekracza granice Polski.
Materiały były na bieżąco
udostępniane przez placówki dyplomatyczne, w tym
Instytuty Polskie, szkoły, instytucje oraz media polonijne,
jak i wiele osób prywatnych
mieszkających poza granicami
Polski. Akcja Ferie po królewsku online była także polecana
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych.

Programy indywidualne Rezydencji

Wszystkie materiały filmowe przygotowane w ramach
akcji Ferii po królewsku online
w Rezydencjach Królewskich,
są dostępne na specjalnie

Rezydencje
królewskie
przygotowały na swoich stronach internetowych bogaty
program zajęć online dla rodzin
i grup zorganizowanych. Tańce,
przedstawienia teatralne, malowanie, majsterkowanie, warsztaty plastyczne, filmy i webinaria – zgromadziły tysiące
uczestników. Wykorzystywane
były wszelakie platformy internetowe, również te używane
na co dzień w edukacji online.

przygotowanych stronach in
ter
netowych Rezydencji Kró
lewskich oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Naro
dowego.
Jeszcze na długo będzie to
doskonała baza dydaktyczna dla
nauczycieli i rodziców do wykorzystywania zarówno w procesie
edukacji, jak i w czasie wolnym.

Jedną z propozycji Zamku
Królewskiego w Warszawie był
film pt. Tajemnice królewskich
koron na FB, filmowi towarzyszyło zadanie dla dzieci - stworzenie własnej korony na podstawie rysunkowego segmentu.
Muzeum Narodowe w Lublinie
postanowiło wejść w Nowy Rok
tanecznym krokiem!

Nie tylko na ferie! Nie tylko
w Polsce!

Na stronie internetowej oraz
na Facebooku ukazały się filmy
do nauki podstawowych kroków czterech dawnych tańców
dworskich – allemnade, pawany, galiardy i branle’a.
Muzeum Okręgowe w Zam
ku Królewskim w Sandomierzu
zorganizowało cykl otwartych

osób dziennie. Frekwencja na
zajęciach online w Wilanowie
wyniosła 945 osób. To tylko
niektóre z zajęć i atrakcji przygotowanych przez Rezydencje
Królewskie, pełna ich lista, relacje oraz dostęp do materiałów
online są na ich stronach internetowych.

spotkań związanych z najnowszą wystawą Nieobecni – z dziejów społeczności żydowskiej
w Sandomierz, który spotkał
się z bardzo dużym zaintereso
waniem.
W spotkaniach brali w nich
udział między innymi uczniowie polskiej szkoły w Wilnie.
W Muzeum Żup Krakowskich,
w ramach warsztatów online,
przeprowadziło zajęcia dla 167
rodzin z różnych stron Polski.
Łazienki Królewskie przygotowały różnorodne zajęcia
online dla dzieci i młodzieży,
podczas których można było
zagrać rolę w spektaklu, zrobić
ekologiczny karmnik, wykonać
gipsowy odlew oraz stworzyć
drzewa pełne niezwykłych, zimowych ptaków. Na uczestników czekały warsztaty teatralne,
artystyczne, pokazy w królewskiej formierni i zajęcia o tematyce ekologicznej.
Muzeum Pałacu Króla Jana
III w Wilanowie zaprosiło dzieci i młodzież na dwór króla Jana
III, tu również były tańce, tym
razem na warsztatach online
uczestnicy ćwiczyli tańce dworskie, pomagali królowi zorganizować bal, poznawali tajemnice
staropolskiej kuchni, ale też
przyrodę ukochanej rezydencji
króla.
Wyjątkową atrakcją były
spacery z edukatorem po
Królewskim Ogrodzie Światła,
w których brało udział ponad 50

Zapraszamy do korzystania
z polskiego dziedzictwa narodowego na stronach Polskich
Rezydencji Królewskich!
Znajdź nas: #feriepokrólewsku, #FeriePoKrólewsku, #feriepokrólewsku
Ministerstwo Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego
https://www.gov.pl/web/kultura/ferie-po-krolewsku-online-w-siedmiu-rezydencjach-krolewskich
Projekt jest zrealizowany
w 8 rezydencjach królewskich:
Zamek Królewski w Warszawie
www.zamek-krolewski.pl
Zamek Królewski na Wawelu
www.wawel.krakow.pl
Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie
www.wilanow-palac.pl
Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie
www.lazienki-krolewskie.pl
Muzeum Zamkowe w Malborku
www.zamek.malbork.pl
Muzeum Okręgowe w Zamku
Królewskim w Sandomierzu
www.zamek-sandomierz.pl
Muzeum Narodowym w Lub
linie: www.mnwl.pl
Muzeum Żup Krakowskich
Wieliczka
www.muzeum.wieliczka.pl
Organizatorem projektu jest
Minister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.
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O Kanadyjskim Towarzystwie
Dziedzictwa Polskiego w Edmonton
w Alberci - rozmawiamy z jego
prezesem Januszem Zalewskim

Polonia świata

2021, STYCZEŃ Nr 2 (633)

NA KANADYJSKICH PRERIACH
NIE ZABRAKŁO POLAKÓW

Ukraińców, Niemców czy jako
Galicjan, Węgrów, Bukowian
czy Ruthenians…
- Pierwsi polscy osiedleńcy
w Albercie byli przede wszystkim farmerami…
- To co łączyło ich wszystkich, to był zupełny brak wiedzy
o nowym kraju. O panujących
tu zwyczajach, klimacie, przeJanusz Zalewski, prezes Kanadyjskiego
Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego
pisach prawa i bardzo często
(fot. archiwum)
nieznajomość języka angielskiego, która bardzo utrudniała asy- Wasze Towarzystwo pomilację w nowym środowisku.
wstało we wrześniu 2017 roku…
Tęsknili za Ojczyzną, polskimi
- … zostaliśmy zarejestrowani
tradycjami opartymi o wiarę
21 września 2017 roku, zgodnie
kościoła rzymsko-katolickiego.
z Alberta Society Act, Canadian
Pomimo całkiem innego klimaPolish Legacy Society.
tu, ich rok kalendarzowy był ta- Jakie cele stawia sobie
kim samym jak w Starym Kraju:
Kanadyjskie
Towarzystwa
Boże Narodzenie, Trzech Króli,
Dziedzictwa Polskiego?
Matki Boskiej Gromnicznej,
Wielkanoc, Wniebo
wstąpienie, Zielone
Świątki, Boże Ciało,
Wniebowzięcie Najś
więtszej Maryi Panny,
Wszystkich Świętych…
Dlatego też, zaraz po
usadowieniu się na tzw.
homestead, najważniejszym było wybudowanie
kaplicy lub kościółka,
który jednoczył rozproszonych po okolicznych
preriach farmerów. Było
to w okolicach Hilliard,
Nisku, Round Hill,
Hay Lakes, Mundare
czy Kopernik. Później
także w Tawatinaw,
New
Pine
Creek,
Prosperity,
Derwent,
Opal, Waugh, Egremont,
Radway,
Chipman,
Warwick, Flat Lake,
Athabasca, Ardmore,
Zarząd Kanadyjskiego Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego; siedzą: Yvonne Zalewski- Evoy,
St. Francis i Calmar. Na
Janusz Zalewski prezes, Danuta Zalewska sekretarz; stoją: Zygmunt Klakowicz skarbnik, Jacek
północy Alberta w okoKwaśniewski wiceprezes, Zygmunt Zadora Paszkowski i Emil Chodkiewicz
licach Grande Prairie,
- Nasze cele działania są bar- niały się nowymi osiedleńcami. Sexsmith, Webster i Fox Creek.
dzo szerokie i obejmują zabez- Wśród nich nie brakowało tak- Na południu prowincji, w okopieczanie polskiego dziedzictwa że i innych przybyszów polskie- licach: Lethbridge, Drumheller,
narodowego, edukację i badania go pochodzenia. Byli to m.in. Taber, Tide Lake i Acadia
w tym temacie oraz promocję rodziny Sarneckich, Banachów, Valley oraz w Crowsnest Pass:
i pozyskiwanie funduszy na Smigielskich,
Dziewenków, Coleman, Burmis, i Blairmore
wspomniane cele. Staramy się Jakubowskich, Tymków, Ada gdzie polscy osadnicy pracowali
podtrzymać miejscowych na myków, Nowickich i Stel także jako górnicy. Nie zabrakło ich również w Canmore,
duchu, wciągnąć ich w nasze machów.
szeregi i organizować wspólny
Kanadyjski spis ludności Anthracite, Bankhead i Exshaw
plan działania zabezpieczenia z roku 1911 wykazał łącznie i innych osadach na skraju Gór
historycznych budowli sakral- 2243 osoby polskiego pocho- Skalistych.
- Od samego początku kośnych jako obiektów. Obecnie dzenia w Albercie. Z pewnością
największym problemem jest jednak nie były to liczby wia- ciółki te stanowiły centrum
uzyskanie zgody diecezji na rygodne. Polaków było praw- życia socjalnego i kultural
przekazanie tytułu własności dopodobnie dużo, dużo więcej. nego….
- … i były zalążkiem pierwdla rządu prowincjonalnego...
Działo się tak, bo Polski nie było
W początkowym okre- na mapach świata, a przybyłych szych polonijnych organizasie Terytoriów Północno- do Kanady imigrantów wpisy- cji. Każda kolejna fala polskiej
Zachodnich, później nazwa- wano w dokumentach rządo- imigracji pozostawiała po sobie
nych Albertą, na kanadyjskich wych jako Rosjan, Austriaków, coś trwałego: kaplice, kościoły,
preriach nie zabrakło Polaków.
Dzisiaj wiemy, że pierwszą
osobą polskiego pochodzenia,
która postawiła stopę na albertańskiej ziemi w roku 1871 był
Charles George Horetzky. Był
on urzędnikiem, geodetą, fotografem pracującym dla Hudson
Bay Company, która wytyczała
linię kolejową poprzez prerie z Edmonton do Pacyfiku,
Doliną Peace River.
- Pierwszym zaś imigrantem
polskiego
pochodzenia w Albercie był Wincenty
Miniszewski...
-… który po długich życiowych przygodach postanowił osiedlić się w okolicach
Medicine Hat w roku 1885.
Wraz z rozbudową linii kolejowych prerie coraz liczniej zapeł-

Domy Polskie, polskie szkoły coraz
liczniejsze organi
zacje i pomniki.
Nazwy tych pierwszych osad budowanych przez polskich
imigrantów w większości brzmią obco
i niewielu wie, gdzie
się znajdują.
Obecna polityka imigracyjna rządu kanadyjskiego
nie jest sprzyjająca
dla imigrantów z
Europy. Najlepszym
przykładem tego są
statystyki dotyczące porozumiewania
się mową ojczystą
w domach obecnej
Kanady. Pomiędzy
rokiem 2011 a 2016
W początkowym okresie na kanadyjskich preriach nie
liczba osób posłu- zabrakło Polaków. Obelisk w St. Micheal, AB poświęcony
gująca się językiem
pierwszym osadnikom (fot. Janusz Zalewski)
Tagalog (Filipiny)
wzrosła o 33%, językiem arab- letnim okresie czasu zanotoskim + o 30%, perskim (Farsi) wano spadek posługiwania
o 27%, Hindi o 26%, Urdu o się językiem holenderskim
25%. Natomiast drastycznie o 10%, ukraińskim o 8%, włospadła liczba rodzin posłu- skim o 7%, niemieckim o 6%,
gujących się językami prze- polskim o 5%, greckim o 1%.…
de wszystkim europejskimi.
- Kanadyjskie Towarzystwo
W tym krótkim, zaledwie 5 Dziedzictwa Polskiego stara się

Kościół w Alexander, AB (fot. Janusz Zalewski)
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o podtrzymywanie polskiego
dziedzictwa i tożsamości opartej wokół polskiego kościoła
rzymsko-katolickiego i polskiej
tradycji na preriach Kanady...
- Czeka nas ogrom pracy.
Obecna polityka diecezji zamykania kościółków wiejskich na
preriach może być gwoździem
do trumny polskiego dziedzictwa narodowego. Jesienią
ubiegłego roku zamknięty został kościół w Alexander (zbudowany 1938 r.). Ołtarz główny
i całe wyposażenie rozebrano.
Biskup czeka obecnie na „oferty” i pyta się: „kto chce kościół”?
Warunki do ustalenia…
Podam
kolejny
przykład. Wspaniały kościółek w
Prosperity (Alberta) miał być
rozebrany już 2 lata temu, pomimo sprzeciwu kilku ostatnich rodzin jakie się ostały w
parafii i walczą o zabezpieczenie tego unikalnego, jedynego
w swojej strukturze zewnętrznej i wnętrza ręcznie modelowanego w masie gipsowo-drewnianej przez brata Jana
w roku 1946.
W słoneczny dzień jest to
prawdziwa „Złota Komnata”.
Pierwsza próba rozbiórki spełzła na niczym, - widać taka Boża
Wola, bo w dniu wyznaczonym
przez biskupa diecezji St. Paul
ekipa nie mogła dotrzeć do osady, bo w trzeci tydzień października spadły tam ponad dwie stopy świeżego, ciężkiego śniegu.
Jedynie to ocaliło od likwidacji
i moja tam wizyta, krótko po
tym w tej osadzie i telefony
do diecezji z prośbą o wstrzymanie tego procesu i zabezpieczenie jako obiektu zabytkowe
go prowincji Alberta. Podob
nych zresztą sytuacji obecnie
jest wiele.
W ciągu tego krótkiego czasu udało nam się zorganizować
objazdową wystawę o pierwszych Polakach w Albercie,
która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Innym
sukcesem jest wydanie książki
„Changing Times”, wspomnień
ojca Stanisława (Stanleya)
Zenko z posługi duszpasterskiej
w polonijnych parafiach. Ojciec
Zenko był pierwszych kapłanem
polskiego urodzenia wyświęcony w Albercie. Na najbliższą zaś
przyszłość planuje się wydanie
mojego ilustrowanego licznymi zdjęciami przewodnika po
polskich miejscach prowincji
Alberta.
- Urodziłeś się w Szczecinie.
Byłeś tam instruktorem harcerskim…
- … przewodnikiem po
Pomorzu Zachodnim, przewodnikiem Turystyki Pieszej
po Pomorzu, Bieszczadach
i Karkonoszach. W Kanadzie
mieszkam od roku 1986.
Rozmawiał
Leszek WĄTRÓBSKI

7

Przeczytaj

ostatnich
dniach
2020 roku miało
miejsce kilka znakomitych wydarzeń kulturalnych, zaistniałych dzięki platformie on-line.
W związku ze świętami Bożego
Narodzenia w połowie grudnia oglądaliśmy zorganizowane
przez Ambasadę RP w Kijowie
widowisko on-line „Betlejem
Polskie” – w oparciu o dramat
Lucjana Rydla w wykonaniu
wspaniałych artystów Zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Był to wspaniały świątecz-

Reńca, scenariusz: Sebastian
Reńca. W anonsie filmu czytamy: «Anna Walentynowicz,
legendarna działaczka NSZZ
„Solidarność”, miała liczne
związki ze Śląskiem, począwszy od spotkania w hali widowiskowo-sportowej „Spodek”
w październiku 1980 roku,
przez „Dzień Hutnika” w hucie
ołowiu i cynku w Miasteczku
Śląskim 3 maja 1981 roku, po
próbę zamontowania tablicy
poświęconej pamięci dziewięciu górników, ofiar pacyfikacji
strajku w katowickiej kopalni
„Wujek”, za co trafiła do więzienia. Film przedstawia te, wciąż

16 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego. Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat.
I nawet próba zamontowania tablicy poświęconej pamięci tych dziewięciu górników,
wywołała agresywny opór władzy PRL. Za to Pani Anna trafiła do więzienia. W tej historii wymowne jest zachowanie
funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL, którzy nawet
w sądzie znęcali się nad bezbronnymi kobietami. Chociaż
funkcjonariusze ci mieli wybór
- albo dołączyć do ludzi walczących o niepodległość i demokra-

słem szatana. I uciekając się do
kłamstwa, to jest to samo jak by
się szło po pożyczkę do szatana. Szatan chętnie tej pożyczki
udzieli, tak, tak, tak! Ale on ją
z procentem wielkim odbierze.
Czcigodni pasterze! Prawda,
miłość prawdy, całkowite poddanie się jej, to pierwszy warunek tego, żeby światło łaski
dotarło do nas, żeby wiara się
w nas wkorzeniła, to warunek sine qua non odbudowy
ducha wiary w ludzie Bożym,
a i w zakonie, a i w klerze. Od tego
trzeba zacząć, postawić prawdę
ponad siebie, ponad swój naród,
a i ponad zgromadzenie, a i po-

ny prezent dla licznych miłośników kultury polskiej, w tym
przedstawicieli wspólnot polskich Ukrainy, ukraińskich środowisk akademickich i naukowych i wielu innych użytkowników internetu.
Ponadto, zakończył się
festiwal filmowy on-line zatytułowany «9 Przegląd Naj
nowszych Filmów Polskich
ONLINE”
zorganizowany
w ramach projektu «Przegląd
Najnowszych Filmów Polskich
„Pod Wysokim Zamkiem”.
Ostatnim w kategorii fabularnych pokazano film «Zieja»
(Polska/2020), który opowiada o legendarnym warszawskim kapłanie – ks. Janie Ziei,
kapelanie Szarych Szeregów
i współzałożycielu Komitetu
Obrony Robotników. Reżyseria:
Robert Gliński. Scenariusz:
Wojciech Lepianka. Obsada
aktorska: Andrzej Seweryn,
Zbigniew Zamachowski, Ma
teusz Więcławek.
Wśród filmów dokumentalnych znalazł się utwór «Tablica
Pani Ani» (Polska/2020) - finalista konkursu filmów polskich
w ramach XII Międzynaro
dowego Festiwalu Filmowego
NNW w Gdyni. Reżyseria:
Marek Lyszczyna, Sebastian

jeszcze mało znane wątki z życia
Anny Walentynowicz.
O Anie Walentynowicz
opowiadają m.in. Krzysztof
Wyszkowski, Joanna DudaGwiazda i Andrzej Gwiazda,
Sławomir Cenckiewicz, Ja
cek
Taylor
czy
Janusz
Walentynowicz. ...»
Co łączy te dzieła sztuki?
W każdym z nich główna linia
to walka dobra ze złem. Dzieło
Lucjana Rydla „Betlejem polskie” ma podstawę biblijną, ale
zawiera wkropienia z polskiej
historii. Biblijnego cara strzeże
Armia Czerwona, razem z którą król walczy przeciwko niepodległości Polski. Legendarny
Pan Twardowski na swoim kogucie próbuje odeprzeć diabła,
choć sam zawarł z nim umowę. Car ugniata polski kościół,
nie pozwala dzieciom uczyć się
po polsku itp. A całej tej akcji
towarzyszą tańce i piosenki kilkudziesięciu barwnie ubranych
artystów.
Film dokumentalny «Tab
lica Pani Ani» też o walce.
Dziewięć ofiar śmiertelnych
i kilkudziesięciu rannych – to
krwawy bilans pacyfikacji strajkującej załogi kopalni „Wujek”
w Katowicach, przeprowadzonej przez ZOMO i wojsko

cję, albo cynicznie kpinkować
z aresztowanych walczących
o niepodległość i demokrację.
Wybrali stronę zła.
Film fabularny „Zieja” oparty jest na życiu i działalności legendarnej, ale prawdziwej osoby. Cały film, każdy jego epizod,
dotyczy wyboru między dobrem
a złem. Oczywiście, że każdy
sam ocenia, co jest dobrem,
a co złem. Ale żeby scharakteryzować cały film, wybrałbym taki
odcinek. Na corocznej rekolekcji biskupów kardynał Stefan
Wyszyński oddał głos księdzu
Janu Zieje. Ksiądz Jan, rolę którego gra Andrzej Seweryn, przemówił tymi słowy:
«Czcigodni bracia po chrztu!
«A cóż to jest prawda?»- zapytał
Piłat Jezusa. Są ludzie, którzy to
piłatowe pytanie nieraz i dzisiaj powtarzają. I są tacy, którzy
mówią że prawda jest to co ja ci
każę. Dawniej mówiło się, że nic
nie jest tak cenne jak prawda.
A dzisiaj się mówi „Nieprawda,
każde kłamstwo można prawdą nazwać”. Strasznie jest dzisiaj znieważana prawda. Pan
nasz Jezus powiedział, że ojcem
kłamstwa jest szatan. Każde
kłamstwo, czy ono jest malutkie, czy wielkie, każde kłamstwo
jest rzeczą szatańską, rzemio-

nad kościół. Tak, i ponad kościół.
Postawić prawdę i nie bać się,
że od prawdy kościół zginie. Nie
zginie. Nawet gdyby ta prawda
była najprzykrzejsza, najboleśniejsza, od prawdy kościół się
tylko odnowi. Czcigodni biskupi,
padniemy na kolana! Na kolana
przed tym, który jest prawdą samą,
miłością samą. Na kolana! Po
obejrzeniu wszystkich dzieł sztuki
każdy wyciągnie własne wnioski.
Jeżeli byłoby inaczej, to na Ziemi
już od dawna byłby pokój
i szczęście.
Niestety. Ktoś wybiera stronę zła. Twórcy dzieł sztuki robią
swoją sprawę, piszą prozę i poezję, muzykę, kręcą filmy, wystawiają przedstawienia.
Organizatorzy wydarzeń robią zaś wszystko, żebyśmy my
widzowie, słuchacze, czytelnicy
mogli to odebrać. Ale tylko my
sami dokonamy wyboru, po której stronie być. Niemożliwością
jest, żeby wszyscy wybrali stronę dobra. Tak było wcześniej.
Tak jest teraz. I prawdopodobnie tak będzie dalej. Ale sprawa
polega na tym, żeby na stronie
dobra było ludzi więcej, niż jest
ich u zła. Im więcej tym lepiej.
A zależy to tylko od nas
samych».
Ołeksij WYCHOR

Felieton

W

PO KTÓREJ STRONIE BYĆ?

Dziękczynienie

U

talentowana hafciarka
Hanna
Korzeniwska
z miejscowości Irpień spod
Kijowa swoje 80-lecie oznaczyła z dwoma personalnymi
wystawami,
eksponowanymi
w tamtejszej bibliotece i muzeum
historyczno-krajoznawczym.
Nie miała łatwego życia. Jej
dzieciństwo przeszło we wsi
Jeliwka niedaleko Malina (obecnie rejon korosteński w obwodzie żytomierskim).
Podczas II wojny światowej
malutka Hania straciła rodziców i wychowywała ją babcia
wraz matką chrzestną, Polką Kamilą Sarnawską, która dbała
o nią nieraz zaopatrując sierotkę

Polka - matką chrzestną
w odzież i jedzenie.
Kamila
Sarnawska
nie miała własnych
dzieci, ale za to było
u niej aż piętnastu
chrześniaków, którymi opiekowała się
ca
łe ży
cie. I teraz,
u schyłku wieku,
Hanna Korzeniwska
(na zdjęciu) z wielką
wdzięcznością wspomina swoją troskliwą
polską
matkę
chrzestną.

Anatol
ZBOROWSKI

„DK” można

zaprenumerować
na poczcie!!!
Індекс передплати

30678.
УКРПОШТА.

o raz przez Internet:
www.presa.ua
w rozdziale
„передплата
он-лайн”

CZYTAJ
DZIENNIK KIJOWSKI
NA STRONIE:
WWW.DK.COM.UA
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RYSOWNICY POLSCY

Jan i Zofia - najpopularniejsi w Warszawie
Zofia, Julia i Hanna oraz Jan, Franciszek i Antoni to najpopularniejsze imiona, które rodzice z Warszawy nadawali
swoim dzieciom w okresie od 2 stycznia do 29 grudnia 2020
roku. Choć to niejedyne popularne imiona w Warszawie.
Rodzice chłopców często decydowali się także na imię:
Aleksander (700), Stanisław (633), Jakub (632), Leon (498),
Adam (493), Mikołaj (481), Ignacy (472).
Wśród dziewczynek tuż za podium znalazły się: Zuzanna
(581), Alicja (560), Maja (535), Maria (532), Helena (498),
Laura (453), Oliwia (433).

NAJGROŹNIEJSI… NIEZDOLNI!
…Najbardziej boję się ludzi małych, niezdolnych, nieutalentowanych. Sądzę, że każdy może znaleźć swoje miejsce, że może
się spełnić w swoim życiu.
Otóż najbardziej boję się tych, którzy nie mając predestynacji, zajmują stanowiska, do których nie są powołani. Bo
w tych ludziach małych rodzi się właśnie nikczemność, rodzi się
największy obszar nikczemności...
Gustaw HOLOUBEK

SKAKAŁ W PIEKŁO OKUPACJI
8 stycznia SETNE urodziny świętował major
Wojska Polskiego Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący
cichociemny - spadochroniarz.
Sześć lat temu w Ksią
żenicach po 70 latach od zrzutu
do Polski, Tarnawski ponownie skoczył ze spadochronem,
tym razem z byłymi i obecnymi
żołnierzami GROM-u.


Wynalazca prezentuje
w Urzędzie Patentowym
swój wynalazek - niewielkie
pudełeczko z dziurką
i mówi:
- W ten otwór wkładamy
twarz. W środku są
dwie brzytwy, które
błyskawicznie golą.
- Ale przecież każdy ma
inne rysy twarzy!
- Tylko przy pierwszym
goleniu!
***
Rozmawiają dwie
przyjaciółki:
- A ja mam jutro z mężem
dzień przymierza i zgody.
- Jak to?
- Normalnie, jedziemy
do centrum handlowego;
ja przymierzam, on się
zgadza.
***
Rozmawiają dwaj
psychiatrzy:
- Wiesz co, mam
rewelacyjnego pacjenta.
Cierpi na rozdwojenie
jaźni.
- A co w tym rewelacyjnego?
- Obydwaj mi płacą.
***
Mąż wyjeżdżał za granicę,
miał jednak podejrzenia co
do żony i poprosił sąsiada,
by ten za każdym razem,
gdy jakiś gość przyjdzie
do żony, wyjmował jedną
deskę z płotu. Po jakimś
czasie mąż wraca, a tu…
nowy płot. Pyta żonę:
- Co się stało?
- Nie uwierzysz! Jakiś
kretyn nam płot po
kawałku kradł, trzy razy
trzeba było nowy stawiać!!!
***
Uradowana żona chwali się
w drzwiach mężowi:
- Mam prawo jazdy! Teraz
zwiedzimy cały świat!
Na to mąż:
- Ten, czy tamten?
***
Żona wychodząc do sklepu,
uprzedziła męża;
- Jak będziesz gotować
pierogi wkłada je do
wrzątku po jednym, żeby
się nie pozlepiały.
Kiedy wróciła - mąż
gotował szóstego pieroga…
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Robert Lewandowski wygrał
86. Plebiscyt „Przeglądu Sporto
wego” na najlepszego Sportowca
Polski 2020 roku. Za kapitanem drużyny reprezentacyjnej
Polski w piłce nożnej uplasowali się Iga Świątek i Kamil Stoch.
Lewandowski miał za sobą wymarzony rok. Wygrał m.in. Ligę
Mistrzów, mistrzostwo i Puchar
Niemiec, a na dodatek w każdych
tych rozgrywkach zdobywał tytuł
króla strzelców.
 Kolejny dzień lock downu...Czuję zazdrość czytając na
opakowaniu po jajkach: Kury z wolnego wybiegu...
 Chcesz mieć płaski brzuch - narysuj sobie pępek na
plecach...
 Dowodem na to, że kobieta kocha bardziej swojego męża
niż dzieci jest fakt, że zostawi je bez problemu z sąsiadką,
a męża NIGDY!

CUDOWNA WIADOMOŚĆ Z POZNANIA
W poznańskim szpitalu na świat
przyszły pięcioraczki. To cztery dziewczynki i jeden chłopiec:
Anastazja, Klara, Laura, Wiktoria
i Maksymilian. Maluchy są w dobrej
kondycji.
Ważą po około 700 gramów. To pierwsze takie narodziny
w Poznaniu od 14 lat. Jak mówili lekarze, mama dzieci (gnieźnianka) jest szczęśliwa, popłakała się ze szczęścia po porodzie.

ZAGADKOWE ŚLADY
5500 lat temu tereny dzisiejszej Polski usiane były potężnymi megalitycznymi konstrukcjami, starszymi od egipskich piramid i brytyjskiego kręgu głazów Stonehenge. Pozostałości gigantycznych budowli (najlepiej dziś zachowanych na Kujawach
i Pomorzu Zachodnim) to dziedzictwo żyjących tu przed wiekami ludzi, którzy jako jedni z pierwszych w naszej części świata porzucili wędrowny, myśliwsko-zbieracki tryb życia, zaczęli
uprawiać rolę, budować osady – a także wielkie grobowce z ziemi i potężnych czasem kilkutonowych głazów.

Wietrzychowice groby megalityczne
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