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Ukraiñskie klimaty na Pomorzu
DOSKONALIMY JÊZYK I KULTYWUJEMY TRADYCJE

ü ZACZAROWANI KAZKOJU � BAJK¥
Od 2005 roku Ukraiñskie Towarzystwo Nauczy-

cielskie w Polsce, z siedzib¹ w Bia³ym Borze wraz z Dy-
rekcj¹ Zespo³u Szkó³ im. T. Szewczenki s¹ organizato-
rami Festiwalu Bajki Ukraiñskiej i Ogólno-
polskiego Konkursu �Moja ulubiona bajka ukra-
iñska�.

W obu przedsiêwziêciach bior¹ udzia³ dzieci z ze-
spo³ów miêdzyszkolnych dzia³aj¹cych w woj. zachod-
niopomorskim i pomorskim.

Idea Festiwalu Bajki by³a wynikiem kilkuletnich
dyskusji nauczycieli na zespo³ach metodycznych, orga-
nizowanych przez doradcê metodycznego w Bia³ym
Borze. Poszukiwali�my metody aktywizuj¹cej nie tylko
dzieci, ale tak¿e rodziców i nauczycieli. I uda³o siê. W tym
roku organizowali�my ju¿ VI taki Festiwal. Wziê³o w nim
udzia³ oko³o 180 dzieci z zespo³ów miêdzyszkolnych
z: Lêborka, Bytowa, Miastka, S³upska, Cz³uchowa, Ko-
szalina, Szczecinka i Bia³ego Boru. Warto zauwa¿yæ, ¿e
z roku na rok liczba uczestników wzrasta.

Celem Festiwalu jest:
§ zachêcanie do czytania i rozwijanie umiejêtno�ci

czytelniczych dzieci,
utrwalanie w pamiêci uczniów nazw bajek,

§ kszta³cenie umiejêtno�ci wyszukiwania w przeczy-
tanym tek�cie najwa¿niejszych informacji,

§ doskonalenie umiejêtno�ci wypowiadania siê w jê-
zyku ojczystym,

§ doskonalenie umiejêtno�ci wypowiadania swoich
my�li i wyzwalanie twórczych inwencji,

§ zachêcanie do odwiedzania bibliotek i punktów czy-
telniczych,

§ aktywizacja rodziców (wykonuj¹ dekoracje, szyj¹
stroje, jad¹ z dzieæmi do Bia³ego Boru),

§ integracja dzieci z zespo³ów,
§ promocja szko³y w Bia³ym Borze.

Równolegle z Festiwalem Bajki odbywa siê podsu-
mowanie konkursu plastycznego. W tym roku na Kon-
kurs �Moja ulub³ena ukraiñ�ka kazka� wp³ynê³o 122 pra-
ce z ca³ego kraju. Prace oceniane by³y przez komisjê
powo³an¹ przy Zespole Szkó³ Sportowych w Koszali-
nie, a wyniki og³oszone w Bia³ym Borze.

Informacje o Festiwalu i konkursie upowszechnia-
my w tygodniku �Nasze s³owo�, wydawanym przez
Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce. Takich
przedsiêwziêæ dla dzieci i m³odzie¿y organizujemy (tj.
Szko³a, UTN i Parafia Greckokatolicka) wiêcej. Przy-
toczê tylko niektóre:

§ 10.03.2011: dni otwarte w Zespole Szkó³ im. T. Szew-
czenki w Bia³ym Borze � udzia³ w:  lekcjach otwar-
tych, zajêciach pozalekcyjnych, konkursie poezji
�piewanej do s³ów T. Szewczenki;

§ kwiecieñ: konkurs recytatorski pt. �O³eksandr Ole��
� organizuje ZUP w Szczecinie;

§ czerwiec: Festiwal Twórczo�ci Sakralnej w Bia³ym
Borze, Festiwal Zespo³ów Dzieciêcych, Ogólnopol-
ski Festiwal Kultury Ukraiñskiej � Koszalin

Tak przedstawia siê kalendarium imprez dla dzieci
i m³odzie¿y na najbli¿sze miesi¹ce. Z tego wynika, ¿e
nauczyciele musz¹ w ci¹gu trzech godzin tygodniowo,
które przypadaj¹ na grupê miêdzyszkoln¹, nauczyæ umie-
jêtno�ci pisania, czytania, mówienia oraz zapoznaæ z ele-
mentami historii, geografii, a tak¿e doskonaliæ umiejêt-
no�ci artystyczne.

ü WE£YKODNYJ KOSZYK
KOSZYK WIELKANOCNY
Woskresinnia ta We³ykdeñ � to s³owa dla ka¿de-

go chrze�cijanina znane od najm³odszych lat. Zbli¿a siê
Wielki Post. W ka¿dym roku wypada w innym terminie,
poniewa¿ zwi¹zany jest z Wielkanoc¹, która jest �wiê-
tem ruchomym.

Przed Wielkim Postem, który w tradycji wschod-
niej zaczyna siê zawsze w poniedzia³ek przed �rod¹
Popielcow¹ (trwa 40 dni) odbywaj¹ siê Zapusty.
W pierwszy dzieñ Wielkiego Postu, tj. w poniedzia³ek,
który nazywany jest �czystym� gospodynie niczego nie
gotuj¹, wiêc naczynia s¹ czyste i dlatego nazywany jest
czystym. W czasie Wielkiego Postu wymagana jest
skromno�æ, tj. nie urz¹dza siê hucznych zabaw, wesel,
imienin, zdejmuje z ikon wyszywane rêczniki, w ponie-
dzia³ki, �rody i pi¹tki nie jada siê miêsa. Odbywaj¹ siê
nabo¿eñstwa � gdzie wa¿nym elementem s¹ Pok³ony
(klêkamy i g³ow¹ dotykamy pod³ogi).

Niedziela Palmowa � Werbna, Kwitna czy £ozo-
wa Nedila � uroczy�cie obchodzona jest w tradycji
wschodniej. W tym dniu wierni z Werbowymi ga³¹zka-
mi zwi¹zanymi w pêczek, udekorowanymi suchymi
kwiatami, k³osami zbó¿, barwinkiem, wst¹¿eczkami �
bukiety te nazywa siê �ba�koju�, id¹ do �wi¹tyñ na
nabo¿eñstwa, gdzie nastêpuje �wiêcenie �baziok�. Po
wyj�ciu ze �wi¹tyni wierni ga³¹zkami bij¹ jeden drugie-
go, wypowiadaj¹c s³owa: �Ne ja bju,

werba bje �
za ty¿deñ We³ykdeñ!
Bud� zdorowyj jak woda,
Bud� bahatyj jak Zemla.�

Niedziela Palmowa wprowadza nas w ostatni ty-
dzieñ Wielkiego Postu. W tym Tygodniu nie jada siê
potraw mlecznych, ryb, miêsa, jedynie chleb i warzy-
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wa. Trwaj¹ intensywne przygotowania do �wi¹t. Malu-
je siê kraszanki i pisanki:
� Kraszanka � gotowane jajko, zafarbowane na je-

den kolor.
� Pisanka � surowe jajko, na które nanosi siê symbo-

liczne rysunki, zafarbowane na ró¿ne kolory.
Dzisiaj farbki do jajek kupujemy gotowe. Jednak

na Ukrainie jest tradycj¹ otrzymywania kolorów z li�ci,
kory, ³upinek, np.:
� ¿ó³ty kolor � otrzymujemy z gotowanej kory jab³oni-

dziczek lub z ³upinek cebuli,
� czarny kolor � z nasion s³onecznika lub kory olchy,
� zielony � z pio³unu,
� brunatny � z kory dêbu, itd.

Do Wielkiego Czwartku, powinno byæ posprz¹tane
w domu i obej�ciu. Nie wolno pracowaæ w polu. W tym
Dniu, tj. Wielki Czwartek gospodynie piek¹ Paschy �
najwa¿niejszy atrybut Wielkanocny. Nastêpuje Wielki
Pi¹tek. W tym dniu obowi¹zuje srogi post, skupienie
i cisza. W �wi¹tyni wyk³ada siê P³aszczanyciu � p³ót-
no, na którym przedstawiony jest wizerunek Jezusa po
ukrzy¿owaniu. Wa¿ne � ka¿dy wierny powinien podej�æ
do P³aszczanyci � pomodliæ siê i uca³owaæ rany Chry-
stusa. W tym dniu i nastêpnym cichn¹ dzwony, u¿ywa
siê drewnianych ko³atek.

Wielka Sobota to przygotowanie koszyka ze �wiê-
conk¹. W nim obowi¹zkowo powinny siê znale�æ: PAS-
CHA, jajka, chrzan, wêdlina, mas³o, ser bia³y, buraczki,
sól i �wieczka. Po nabo¿eñstwie koszyki ustawia siê
przed �wi¹tyni¹ i nastêpuje obrzêd po�wiêcenia.

W Wielk¹ Niedzielê � WE£YKDEÑ, wcze�nie rano
odbywa siê rezurekcja z procesj¹ i MSZA WIELKA-
NOCNA. Trwa to oko³o 3 godzin. Po przyj�ciu z Nabo-
¿eñstwa odbywa siê wielkanocne �niadanie. Na Wiel-
kanocnym stole musz¹ siê znale�æ wszystkie produkty
z Wielkanocnego Koszyka. Oprócz tego podaje siê jaj-
ka z grubo startym chrzanem, ¿urek, dania miêsne�
Przed przyst¹pieniem do spo¿ycia �niadania, obowi¹zu-
je modlitwa. Pierwszy Dzieñ Wielkanocy jest �wiêtem
rodzinnym. Nie odwiedza siê znajomych.

W drugim dniu �wi¹t � odbywaj¹ siê modlitwy na
grobach zmar³ych � wg tradycji wschodniej. Modlitwom
towarzyszy radosny �piew �CHRYSTOS WOSKRES�
� �Chrystus Zmartwychwsta³�. Jest to równie¿ Ob³y-
wanyj Ponedi³ok.

W tradycji wschodniej tydzieñ od Niedzieli Wielka-
nocnej do nastêpnej, tj. PROWIDNOJI NEDILI � na-
zywa siê �WIAT£YM TYGODZNIEM. W tym okre-
sie nie urz¹dza siê zabaw, wesel� Charakterystycznym
elementem �wi¹t Wielkanocnych jest forma powitalna.
Witamy siê �Chrystos Woskres� � odpowiadamy �Wo-
istynu Woskres�.

�Chrystos Woskres!
Radist� z neba sia jawlaje

Pascha krasna dne� wytaje,
Radujtesia szczyro nyni,
Boh daw szczastia wsij rodyni,
Boh daw radist� nam z hebes
Chrystos Woskres!�

ü SZKO£Y Z UKRAIÑSKIM JÊZYKIEM
NAUCZANIA
W Polsce funkcjonuje 5 placówek o�wiatowych

z ukraiñskim jêzykiem nauczania:
1. Bartoszyce � Zespó³ Szkó³ im. £esi Ukrainki (Szko-

³a Podstawowa + Gimnazjum), woj. warmiñsko-ma-
zurskie,

2. Bia³y Bór � Zespó³ Szkó³ im. T. Szewczenki (Szko³a
Podstawowa + Gimnazjum + Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce), woj. zachodniopomorskie,

3. Górowo I³aweckie � Zespó³ Szkó³ (Gimnazjum +
LO), woj. warmiñsko-mazurskie,

4. Legnica � Zespó³ Szkó³ im. Antonycza (Gimnazjum
+ Liceum Ogólnokszta³c¹ce), woj. dolno�l¹skie,

5. Przemy�l � Zespó³ Szkó³ im. M. Szaszkiewicza
(Szko³a Podstawowa + Gimnazjum + Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce), woj. podkarpackie.
Naukê w nich pobiera oko³o 800 uczniów. Oprócz

zespo³ów szkolnych z ukraiñskim jêzykiem nauczania przy
Szko³ach Polskich dzia³aj¹ zespo³y miêdzyszkolne. Jest
ich 141. Naukê w nich pobiera oko³o 2600 uczniów. Po-
moc¹ doradcz¹ dla nauczycieli ucz¹cych w ww. pla-
cówkach s¹ doradcy metodyczni i konsultant. W chwili
obecnej mamy doradców metodycznych w wojewódz-
twie warmiñsko-mazurskim, zachodniopomorskim i pod-
karpackim oraz konsultanta w województwie pomorskim.

Zespo³y szkolne w swoich regionach odgrywaj¹
bardzo wa¿n¹ rolê. S¹ o�rodkami, które podejmuj¹ ró¿-
ne ciekawe inicjatywy, s³u¿¹ pomoc¹ merytoryczn¹ i dy-
daktyczn¹ dla zespo³ów miêdzyszkolnych dzia³aj¹cych
na ich terenie. Przyk³adem mo¿e byæ Zespó³ Szkó³ im.
T. Szewczenki w Bia³ym Borze, który od 1958 roku jest
O�rodkiem O�wiatowym i kulturalnym w regionie Pó³-
nocno-Zachodniej Polski. Jest placówk¹, która nie tylko
uczy, ale daje mo¿liwo�æ podtrzymywania to¿samo�ci
narodowych w ró¿nych formach tj. poprzez naukê jêzy-
ka ojczystego, geografii i historii Ukrainy, kulturê w sze-
rokim rozumieniu tego s³owa (taniec, �piew, s³owo mó-
wione, tradycje religijne). Przez okres 53 lat dzia³alno�ci
placówki stworzyli�my swoj¹ �Ma³¹ Ojczyznê�, która
jest znana w naszym regionie, kraju i zagranic¹.ö

Irena Drozd
konsultant ds. mniejszo�ci narodowych

w ODN w S³upsku


