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Kandydat PiS uzyska³ 54,04 proc. g³osów; jego rywal
Donald Tusk otrzyma³ - 45,96 proc. - poda³a oficjalnie w
poniedzia³ek po po³udniu Pañstwowa Komisja Wyborcza.
Frekwencja wynios³a 50,99 proc. Przewodnicz¹cy PKW
Ferdynand Rymarz wrêczy³ w poniedzia³ek Lechowi Ka-
czyñskiemu dokumenty zwi¹zane w wyborem na prezydenta.

Na uroczysto�ci og³oszenia wyników w Sali Kolumnowej,
obecni byli: prezydent elekt Lech Kaczyñski, ustêpuj¹cy
prezydent Aleksander Kwa�niewski, a tak¿e marsza³ek-senior
Sejmu Józef Zych (PSL) oraz desygnowany na premiera
Kazimierz Marcinkiewicz (PiS). Nie by³o natomiast rywala L.
Kaczyñskiego w wy�cigu do fotela prezydenta - Donalda Tuska.

Prezydent Aleksander Kwa�niewski gratuluj¹c swojemu
nastêpcy Lechowi Kaczyñskiemu powiedzia³, ¿e prezydentura
to ogromny honor, ale te¿ wielka praca i odpowiedzialno�æ.
Polska demokracja dzia³a, wybory prezydenckie, a wcze�niej
parlamentarne s¹ tego wymownym �wiadectwem - podkre�li³
prezydent A. Kwa�niewski.

Lech Kaczyñski - urodzi³ siê w 1949 r. w Warszawie, w
rodzinie o tradycjach patriotycznych. Do dzisiaj ¿yj¹ca mama
s³u¿y³a w Szarych Szeregach, ojciec by³ ¿o³nierzem Armii
Krajowej.

Studiowa³ prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971
roku przeniós³ siê do Sopotu, by podj¹æ pracê naukow¹ na
Uniwersytecie Gdañskim. Tam te¿ pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê
Mariê. Doktorat z prawa pracy obroni³ w 1980 r. a habilitacjê
10 lat pó�niej.

W 1977 roku podj¹³ wspó³pracê z Biurem Interwencji
Komitetu Obrony Robotników. Rok pó�niej zwi¹za³ siê z
Wolnymi Zwi¹zkami Zawodowymi. W Sierpniu �80 zosta³
doradc¹ gdañskiego Miêdzyzak³adowego Komitetu Straj-
kowego. By³ delegatem na I Krajowy Zjazd �Solidarno�ci�.
Internowany w stanie wojennym. Po uwolnieniu powróci³ do
dzia³alno�ci zwi¹zkowej. W miarê up³ywu czasu odgrywa³ w
�Solidarno�ci� coraz wiêksz¹ rolê. W 1990 r. zosta³ I
wiceprzewodnicz¹cym Zwi¹zku. Kiedy Lech Wa³êsa przeszed³
do wielkiej polityki, wspó³kierowa³ �Solidarno�ci¹�. W grudniu

1988 r. zosta³ cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wa³êsie. Bra³ udzia³ w obradach okr¹g³ego sto³u w zespole do
spraw pluralizmu zwi¹zkowego. W wyborach czerwcowych
1989 r. wybrany na senatora a dwa lata pó�niej na pos³a, tym

razem z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. W 1991
roku zosta³ na kilka miesiêcy szefem Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego w Kancelarii Prezydenta. W roku 1992 wybrany
prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli (NIK). Funkcje tê piastowa³
do 1995 roku.

W czerwcu 2000 roku Lech Kaczyñski zosta³ ministrem
sprawiedliwo�ci w gabinecie Jerzego Buzka. W kwietniu 2001 r.
stan¹³ na czele Komitetu Krajowego �Prawo i Sprawiedliwo�æ�.
Na wiosnê 2001 roku wybrany prezesem PiS. Po wrze�niowych
wyborach wraca do Sejmu. Jesieni¹ 2002 r. wygrywa wybory
na prezydenta Warszawy.

Serwis Polska-Polacy  na podstawie PAP i
http://www.lechkaczynski.pl/

¯ród³o: PAP (Polska) 2005-10-24

Lech Kaczyñski wygra³ wybory prezydenckie
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Lech Kaczyñski jest mistrzem wkrêcania ludzi
niczym bohaterowie programu "Mamy ciê!"

Pisz¹c o Lechu Kaczyñskim, w³a�ciwe piszemy o pó³-
Kaczyñskim. Bo Lech bez Jaros³awa nie by³by tym
samym cz³owiekiem. Nie tylko dlatego, ¿e jak wszyscy
bli�niacy obaj politycy s¹ z sob¹ z¿yci, ale równie¿
dlatego, ¿e to Jaros³aw Kaczyñski jest dla Lecha
najwiêkszym autorytetem i punktem odniesienia we
wszystkim, co robi. - Nawet na wszystkich zdjêciach stoj¹
obok siebie. "Kaczki" - tak na nich mówili�my. Nigdy
"kaczka", bo zawsze wystêpowali razem - wspomina
szkolny kolega braci, dziennikarz Marek Maldis.

O dwóch takich, co ukradli wódkê
Wspólne wystêpy rozpoczêli, a jak¿e, od filmu. Na

plan filmu "O dwóch takich, co ukradli ksiê¿yc" trafili z
castingu, choæ nikt wtedy nie u¿ywa³ tego s³owa. -
Niezno�ne urwisy - czêsto wspomina³a wystêpy synów
w filmie matka, Jadwiga Kaczyñska. To im widocznie
zosta³o, bo tak samo zapamiêtali ich koledzy z liceum. -
Mieli encyklopedyczn¹ wiedzê, czym wszystkim
imponowali, szczególnie mnie, bo uwa¿a³em siê za
najlepszego historyka. Ale to nie oznacza, ¿e nie
³obuzowali. Palili papierosy, zrywali siê z zajêæ,
uczestniczyli w bójkach jak wszyscy - opowiada Marek
Maldis.

¯aden z nich nie by³ �wiêtoszkiem, ale kiedy
dochodzi³o do jakich� wybryków, w pierwszej kolejno�ci
podejrzewano Jaros³awa - dodaje Stefan Kury³owicz,
dzi� znany architekt. Schemat: lepszy, stonowany,
koncyliacyjny Lech i awanturniczy Jaros³aw po
trzydziestu latach dominuje równie¿ w�ród polityków.
Zw³aszcza ci z lewicy, którzy braci znaj¹ gorzej, wierz¹
w to, ¿e z przewidywalnym Lechem da siê jako�
dogadaæ, a Jaros³aw ich przera¿a. W obu wypadkach -
i za czasów szkolnych, i w polityce - prawda wygl¹da³a
jednak zupe³nie inaczej. Bracia wymieniaj¹ siê rolami -
niczym dobry i z³y policjant podczas przes³uchania - ale
stanowi¹ jedno�æ. Dobrze to pokazuje historia, która
zdarzy³a siê przed balem maturalnym w liceum
Kaczyñskich. Dzieñ przed imprez¹ prowiant i alkohol
zosta³y zamkniête w damskiej szatni przy sali gimnas-
tycznej. - Postanowili�my zrobiæ skok. Ale tylko niedu¿e
Kaczorki mog³y siê przecisn¹æ przez niewielkie okienko.
I urz¹dzili�my sobie potem prywatny bal. Spraw¹
zainteresowano nawet milicjê, ale nic nie ustali³a. Nigdy
nie uda³o siê odnale�æ sprawców - opowiada Maldis.

Jak pewnie wszyscy bli�niacy, Kaczyñscy wykorzys-
tywali podobieñstwo i to, ¿e chodzili do ró¿nych klas
(pó�niej nawet do ró¿nych szkó³), i zdawali za siebie
przedmioty, z których jeden by³ s³abszy. Jaros³awowi
przypisywano zdolno�ci do przedmiotów �cis³ych,
Lechowi - do humanistycznych.

Lech, który pogoni³ Jab³oñszczaka
Antykomunistyczni byli zawsze. Rodzice z po-

wstañcz¹ przesz³o�ci¹, tradycyjne wychowanie, tradycyjne
warto�ci robi³y swoje. W czasach ich szko³y �redniej
¿oliborskie liceum im. Lelewela by³o opanowane przez
walterowców - czerwone harcerstwo Jacka Kuronia.
Kaczyñscy nie nale¿eli do tej formacji, ale czasem zjawiali
siê na zbiórkach. Przys³uchiwali siê z dystansem. Kiedy w

dziesi¹tej klasie przeprowadzono szkolne wybory do ZMS,
zapisa³o siê tam wielu nowych, ale nie Kaczyñscy. - Pyta³em
dlaczego, a oni na to, ¿e za parê lat bêd¹ politykami i nie
chc¹, ¿eby kto� wyci¹gn¹³ im tak¹ przynale¿no�æ -
opowiada ich szkolny kolega Andrzej Jagodziñski.
- Od pocz¹tku studiów by³o jasne, ¿e nie maj¹ szans na
kariery uniwersyteckie, bo nie nale¿eli do ZMS, a ich
antykomunistyczne pogl¹dy nie by³y tajemnic¹ - zapewnia
Wojciech Jasiñski, kolega z roku, a dzi� z Prawa i
Sprawiedliwo�ci. Lechowi uda³o siê utrzeæ nosa synowi
Henryka Jab³oñskiego, ówczesnego ministra o�wiaty, a
pó�niejszego przewodnicz¹cego Rady Pañstwa. Kiedy
Jab³oñski junior przechwala³ siê, ¿e ma ju¿ na studiach
wszystko za³atwione, Lech wypali³: "E, Jab³oñszczak! I tak
ciê bêd¹ razem z ojcem gnaæ!". Us³ysza³ salwy �miechu i
zobaczy³ gesty aprobaty ze strony kole¿anek z roku.
Ale wojowniczy Lech podchodzi³ do ludzi z wiêksz¹
¿yczliwo�ci¹, natomiast do studenckich obowi¹zków z
pewn¹ dezynwoltur¹. - Zdarzy³o nam siê uznaæ, ¿e
æwiczenia nie rokuj¹ dobrze i uznawali�my je za nudne.
Wtedy przez okno, bo zajêcia by³y na parterze,
opuszczali�my salê wyk³adow¹ i po chwili byli�my w
Harendzie na kawie, u Fukiera, gdzie pi³o siê wêgierskie
rieslingi po 37 z³otych, albo w Szwajcarskiej na piwie -
opowiada Wojciech Jasiñski. Kole¿anki ze studiów
przypominaj¹ sobie jeszcze picie wina Gellala, które
podbi³o spo³emowskie sklepy jako efekt wspó³pracy PRL
z postêpow¹ Tunezj¹.

Preferencje co do napojów wyra�nie siê Lechowi

Lech, brat Jaros³awa
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Kaczyñskiemu zmieni³y. - Lubi dobrze zaparzon¹ herbatê
i dobre czerwone wina - mówi ¿ona Maria Kaczyñska.
Na pocz¹tku lat 90. "Trybuna" próbowa³a zrobiæ z Lecha
Kaczyñskiego alkoholika. W drukowanej na jej ³amach
powie�ci satyrycznej w odcinkach Lech zawsze pi³ albo
mia³ na to ochotê. I choæ Kaczyñskim dorobiono wiele
g¹b, to tej akurat, jako zbyt absurdalnej, nie uda³o siê
dorobiæ. Faktem jest, ¿e Lech ma do�æ mocn¹ g³owê i
sk³onno�æ do nieustannego popijania czego� podczas
rozmów. - Z równ¹ swobod¹ popija wodê mineraln¹, piwo
i wino. Raz widzia³em, jak przedawkowa³, kiedy do
popijania mia³ tylko brandy - �mieje siê Jasiñski.

Roztargniony ba³aganiarz
Legendarne jest roztargnienie Lecha Kaczyñskiego:

potrafi³ za³o¿yæ buty nie od pary. Niezmordowany kompan
braci, Wojciech Jasiñski, wspomina, jak poszli kiedy� w
trójkê do Harendy. Kiedy przysz³o do p³acenia, okaza³o
siê, ¿e nikt nie ma grosza przy duszy. "Nie masz
pieniêdzy?" - nie dowierzali Kaczyñscy. "My�la³em, ¿e wy
wziêli�cie" - wzrusza³ ramionami Jasiñski. Skoñczy³o siê
na tym, ¿e Lech pobieg³ na uniwersytet, po¿yczy³
pieni¹dze od znajomego i wykupi³ dwójkê wspó³-
towarzyszy.

Jest zreszt¹ nie tylko roztargniony, ale i ba³aganiarski.
- Na jego biurku piêtrz¹ siê pootwierane gazety, ksi¹¿ki,
a gdzie� w�ród tego teczka z dokumentami do podpisu -
za³amuje rêce El¿bieta Jakubiak, szefowa jego gabinetu
w warszawskim ratuszu.

Ksi¹¿ki w otoczeniu Kaczyñskiego zawsze le¿a³y w
nie³adzie. Wydawa³oby siê, ¿e z racji zainteresowañ
Kaczyñski bierze do rêki wy³¹cznie biografie, ksi¹¿ki
historyczne, dokumenty. Tymczasem ostatnio czyta³ "Z
g³owy" Janusza G³owackiego i "Rodzinn¹ historiê lêku"
Agaty Tuszyñskiej - obie niby o PRL, ale ksiêgarze
trzymaj¹ je na pó³kach z literatur¹ piêkn¹. Ulubion¹
ksi¹¿k¹ Kaczyñskiego jest za� "Czarodziejska góra"
Tomasza Manna.

Jako prezydent powinien siê dogadywaæ z pre-
mierem Kazimierzem Marcinkiewiczem - obu ³¹czy
sympatia do Ryszarda Rynkowskiego. Kaczyñski ma te¿
mniej obciachowe gusta: Leonard Cohen, Jacek
Kaczmarski, Ewa Demarczyk, Kabaret Starszych Panów.
Co jeszcze? Tu relacje obu pañ Kaczyñskich siê ró¿ni¹.
¯ona opowiada³a nam, jak ucieszy³a mê¿a nieznan¹ mu
p³yt¹ Alicji Majewskiej, natomiast córka Marta zapewnia,
¿e tata s³ucha Maanamu i Kazika Staszewskiego!

Kolega swojej córki
Wbrew przewidywaniom kolegów Kaczyñski zrobi³

akademick¹ karierê. Trochê przez przypadek, bo kiedy
otwierano Uniwersytet Gdañski, jeden z profesorów
�ci¹gn¹³ na asystenta tego �wie¿o upieczonego
absolwenta prawa. Z Trójmiastem z¿y³ siê Kaczyñski
mocno. Tu wsi¹k³ w opozycjê, w której pe³ni³ funkcjê
³¹cznika z Warszaw¹. Tu rozpocz¹³ blisk¹ wspó³pracê z
Lechem Wa³ês¹, co wywindowa³o go do pozycji
wiceprzewodnicz¹cego zwi¹zku. To tu wreszcie areszto-
wano go po wprowadzeniu stanu wojennego. - Po raz

pierwszy odwiedzi³am mê¿a w towarzystwie kilku-
nastomiesiêcznej córki Marty na Wielkanoc 1982 r.
Szalenie siê wzruszy³am, bo Marta pozna³a tatê -
opowiada Maria Kaczyñska. Lech Kaczyñski wróci³ do
domu prawie po roku i niemal natychmiast zaanga¿owa³
siê w dzia³alno�æ podziemn¹.

Najpierw konspiracja, potem polityka - wszystko to
sprawia³o, ¿e córka rzadko widywa³a ojca. - Zdêbia³, jak
zobaczy³ j¹ kiedy� jako licealistkê w telewizji na
demonstracji antyfutrzarskiej. Ale nie zrobi³ awantury,
wrêcz przeciwnie. Chyba by³ trochê dumny, ¿e Marta ma
charakter - opowiada ¿ona Maria.

Kojarzony raczej z surowo�ci¹ i konserwatywnym
podej�ciem do rodziny Kaczyñski by³ nader ³agodnym
ojcem. Ponoæ nigdy nie spu�ci³ dziecku lania, nie dra¿ni³y
go ani glany córki, ani wszechobecne agrafki, ani
dobiegaj¹cy z pokoju ³omot Nirvany. - Kiedy ku memu
niezadowoleniu Marta przek³uwa³a sobie uszy, Leszek nic
nie powiedzia³. Rozmawiali sobie spokojnie i to Marta go
chyba zawsze przekonywa³a - opowiada Maria Ka-
czyñska.

Mistrz wkrêcania
Ma³o kto podejrzewa Lecha Kaczyñskiego o aktywny

wypoczynek, ale fakty s¹ inne. Nie tylko nie�le p³ywa (nie
tylko ³ódk¹), ale te¿ razem z bratem je�dzi rowerem. Na
takie brewerie obaj panowie maj¹ czas jedynie latem,
kiedy w trójkê (Lech Kaczyñski z ¿on¹ i bratem) zaszywaj¹
siê w g³uszy.

Jednak obs³uga roweru, ³ódki i telefonu komór-
kowego (ale bez wysy³ania SMS-ów) wyznacza kres
technicznych umiejêtno�ci Lecha Kaczyñskiego. I tak
nie�le, ale wy³¹cznie w porównaniu z bratem czy z Janem
Rokit¹, którzy nie zhañbili siê posiadaniem komórki. -
Umie te¿ wys³aæ maila, tylko wcze�niej kto� musi mu
w³¹czyæ komputer, bo nie jest w stanie przej�æ przez te
wszystkie loginy i has³a - �mieje siê El¿bieta Jakubiak z
warszawskiego ratusza.

Kaczyñski zdaje sobie sprawê ze swoich s³abo�ci.
Wspó³pracownicy zarzekaj¹ siê, ¿e potrafi siê z nich
�miaæ. Rodzina dostrzega jednak inny wymiar jego
poczucia humoru. - Potrafi wkrêcaæ ludzi. Opowiada co�
ze �miertelnie powa¿n¹ min¹, piêtrzy absurdy, a ja we
wszystko wierzê - przyznaje córka prezydenta. Jego ¿ona
twierdzi, ¿e znalaz³a na to sposób: - Kiedy idzie w zaparte,
a ja nie wiem, czy k³amie, ka¿ê mu przysiêgaæ - zdradza
Maria Kaczyñska.

Jest jednak jedna sfera, w której Lech Kaczyñski
nie toleruje ¿artów. Ta sfera nazywa siê Jaros³aw
Kaczyñski. - Jego jedynym kompleksem jest niedo-
cenienie Jaros³awa. Doskonale pamiêta, jak �le przez lata
traktowano Jaros³awa, i bardzo go to boli. St¹d bior¹ siê
opowie�ci o pamiêtliwo�ci obu braci - ocenia Wojciech
Jasiñski. O tym, ¿e nie jest to teza pozbawiona racji,
�wiadczy odpowied� Lecha na pytanie, kim bêdzie
Jaros³aw Kaczyñski, gdy on sam przejmie obowi¹zki
prezydenta Polski. - Najpotê¿niejszym cz³owiekiem w
kraju - odpowiedzia³. I nie by³ to chyba ¿art.

Anita Blinkiewicz
Robert Mazurek
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A jednak nie o wszystkim wiemy i nie o wszystkim
otwarcie siê pisze. Dopiero niedawno zwrócono uwagê i
rzucono wiêcej �wiat³a na zbrojny konflikt angielsko-francuski
maj¹cy miejsce w latach 1940-42 (Rafa³ Jab³oñski �Wstydliwe
walki� Express Wieczorny 25.5.2003).

Takich przemilczeñ jest du¿o wiêcej, a niektóre z nich
dotycz¹ spraw zwi¹zanych z Polsk¹. W 2003 roku minê³a 60
rocznica tragicznej �mierci premiera
rz¹du polskiego w Londynie i wodza
naczelnego w czasie II wojny �wiatowej,
gen. W³adys³awa Sikorskiego, osoby tak
bliskiej sercu powojennej emigracji, a
szczególnie dla tych Polaków, którzy w
1942 roku wyszli z Rosji, jako ¿o³nierze
armii gen. W³adys³awa Andersa lub
cywile, zwi¹zani z t¹ armi¹.

Gen. Sikorski zgin¹³ w katastrofie
lotniczej w nale¿¹cym do Anglii Gib-
lartarze 4 lipca 1943 roku. Jego �mieræ
jest jedn¹ z najwiêkszych nie roz-
wi¹zanych zagadek II wojny �wiatowej.

Od samego pocz¹tku �mieræ ta
wydawa³a siê byæ podejrzan¹. Polacy
mówili, ¿e Anglicy, a konkretnie premier
W. Churchill, chcia³ siê jego pozbyæ,
gdy¿ Londyn zacz¹³ stawiaæ na Stalina,
na polityczn¹ wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Inni
mówili, ¿e gen. Sikorskiego zg³adzili agenci Kremla, gdy¿
sta³ on na przeszkodzie realizacji radzieckiej polityki wobec
powojennej Polski. Historyk krajowy Czes³aw Dobroñski
mówi, ¿e dzisiaj polski Londyn mówi, ¿e to agenci sowieccy
zg³adzili gen. Sikorskiego, a jedyn¹ win¹ Anglików jest to, ¿e
zaniedbali �ledztwa i nie ujawnili ca³ej dokumentacji
(�Kalejdoskop� 29.6.2003).

Jest jednak faktem, ¿e pomimo ujawniania wszystkich
dokumentów po 50 latach, rz¹d angielski zabroni³ ujawnienia
angielskich dokumentów dotycz¹cych �mierci gen. Sikors-
kiego. Od raz rodzi siê pytanie: dlaczego? I nie trzeba byæ
wielkim mêdrc¹, aby doj�æ do tego, ¿e Anglicy za wszelk¹
cenê nie chc¹, aby prawda o katastrofie giblartarskiej wysz³a
na jaw. Maj¹ wiêc jaki� wa¿ny powód do tego. A jedynym
powodem mo¿e byæ tylko to, ¿e to oni s¹ sprawcami katastrofy
giblartarskiej.

Autor dziejów stosunków polsko-angielskich w
�Encyklopedii historii Polski� (t. 1 Warszawa 1994) Janusz
Ekes daje przyk³ady na wyj¹tkowy serwilizm gen. Sikorskiego
wobec rz¹du angielskiego, który czêsto by³ sprzeczny z
interesami Polski. Churchill nie mia³ wiêc powodów do
likwidowania Sikorskiego. Ten fakt jak i nie ujawnianie przez
Anglików dokumentów dotycz¹cych �mierci gen. Sikorskiego
sk³ania mnie do przypuszczenia, ¿e zosta³ on zg³adzony przez
Anglików na ¿yczenia Stalina. I jestem pewny, ¿e je�li
kiedykolwiek Anglicy ujawni¹ dokumenty, potwierdz¹ one
moj¹ hipotezê.

Inny tajemnie przez kilkadziesi¹t lat, a obecnie skrzêtnie
ukrywany fakt dotycz¹cy Polski z okresu II wojny �wiatowej,
nawet przez stronê polsk¹, aby zapewne nie zadra¿niaæ
stosunków z Angli¹, przypomnia³ w lutym br. dziennik
melbourneñski �The Age�.

Otó¿ wszyscy wiemy, ¿e 25 sierpnia 1939 rz¹d brytyjski,
wobec zagro¿enia dla niepodleg³o�ci Polski ze strony Niemiec,

podpisa³ pakt z Polsk¹ przewiduj¹cy pomoc
militarn¹ dla Polski w wypadku niemieckiej
agresji na Polskê. Pakt  by³ jednak
nieszczry, bowiem za polskimi plecami -
w �cis³ej tajemnicy przed �wiatem - rz¹d
brytyjski premiera Neville Chamberlaiaina
zapewnia³ Niemców, ¿e armia brytyjska nie
bêdzie siê bi³a za Polskê.

4 lutego br. zmar³ w Anglii w wieku
90 lat lord Aberconway, którego na-
zwisko brzmia³o Charles Melville
McLaren. W jego obszernym nekrologu
pióra Andrew Roth czytamy, ¿e by³ on
jednym z siedmiu angielskich biznes-
menów, których sekretnie wys³a³ do
Berlina na pocz¹tku sierpnia 1939 roku
Chamberlain z misj¹ maj¹c¹ na celu
sk³onienie Hitlera do nie atakowania
Polski za cenê nowego - drugiego z kolei

- Monachium, który odda³by Niemcom pewne terytoria polskie
bez wojny; jednocze�nie cz³onkowie misji mieli daæ do
zrozumienia w³adzom niemieckim (byli przyjêci przez marsz.
Hermanna Goeringa), ¿e Wielka Brytania nie bêdzie walczy³a
za Polskê. I tak rzeczywi�cie by³o. Niemcy napad³y na Polskê
1 wrze�nia 1939 i 3 wrze�nia Wielka Brytania wypowiedzia³a
Niemcom wojnê; jednak do realizacji obronnego paktu polsko-
brytyjskiego nie dosz³o. Armia brytyjska sta³a z broni¹ u nogi.

Czy mo¿emy mieæ o to pretensje czy chocia¿by ¿al do
Wielkiej Brytanii? Pochwaliæ tego nie mo¿na, szczególnie z
moralnego punktu widzenia. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿de
pañstwo m¹ swoj¹ racjê stanu. Angielsk¹ racj¹ stanu by³o
unikanie wojny z hitlerowskimi Niemcami. Starali siê o
znalezienie jakiego� modus vivendi miêdzy Wielk¹ Brytani¹,
Francj¹, Niemcami i W³ochami. Imperializm niemiecki
chciano - i to tylko w ostateczno�ci - skierowaæ na wschód. A
naszym nieszczê�ciem by³o to, ¿e jeste�my w³a�nie wschodnim
s¹siadem Niemiec i pañstwem na drodze do Rosji.

Hitler proponowa³ nam wspólny marsz na Moskwê, a za
Pomorze, Wielkopolskê i �l¹sk chcia³ nam daæ czê�æ terenów
Ukrainy i Bia³orusi, które kiedy� nale¿a³y do Polski.
Odrzucili�my tê ofertê. I ca³kiem s³usznie. St¹d musia³ siê
odbyæ taki scenariusz wydarzeñ jaki siê odby³.

Marian Ka³uski, Australia, 14 pa�dziernika 2005 r.
Na zdjêciu: W 59 rocznicê katastrofy gibraltarskiej,

z³o¿one zosta³y kwiaty pod popiersiem gen.W³adys³awa
Sikorskiego w Warszawie.

(PAP/Fot. Przemek Wierzchowski)

Australia: Tajemnice II wojny �wiatowej
Historia
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Wiadomo�ci z Polski

Benedykt XVI przyjedzie w czerwcu z pielgrzymk¹
do Polski

Papie¿ Benedykt XVI w wywiadzie nadanym przez
TVP1 przyzna³, ¿e ze "wstêpnej przymiarki" wynika, i¿ w
czerwcu przysz³ego roku mo¿e przyjechaæ do Polski.

"Tak, mam zamiar udaæ siê do Polski je�li Bóg i czas na
to pozwol¹. Rozmawia³em ju¿ o tym - równie¿ na temat
ewentualnego terminu - z ksiêdzem arcybiskupem Stanis³awem
Dziwiszem." - powiedzia³ Ojciec �wiêty.

Przyswojenie Ko�cio³owi dziedzictwa Jana Paw³a II
uwa¿a za swoje najwa¿niejsze zadanie papie¿ Benedykt XVI.
Papie¿ zaznaczy³, ¿e wielka spu�cizna Jana Paw³a II to jednak
przede wszystkim zmiany, jakie za jego spraw¹ dokona³y siê
w Ko�ciele i w �wiecie. Powiedzia³, ¿e papie¿ na nowo o¿ywi³
wra¿liwo�æ na warto�ci moralne i na wagê religii.

 2005-10-16

Prezydent desygnowa³ K. Marcinkiewicza na
premiera

Prezydent Aleksander Kwa�niewski desygnowa³ na
premiera Kazimierza Marcinkiewicza z Prawa i Spra-
wiedliwo�ci. Wyrazi³ jednocze�nie oczekiwanie, ¿e nowy rz¹d
bêdzie móg³ byæ powo³any w konstytucyjnym terminie - w
ci¹gu dwóch tygodni.

Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedzia³, ¿e w czwartek
spotka siê z kandydatem PO na wicepremiera Janem Rokit¹,
a z Platform¹ Obywatelsk¹ bêdzie rozmawia³ po rozstrzy-
gniêciu wyborów prezydenckich, czyli od poniedzia³ku. Jego
zdaniem, tydzieñ to wystarczaj¹cy czas na powo³anie rz¹du.

Podkre�li³, ¿e dotychczasowe jego rozmowy z Rokit¹
"przybli¿aj¹ bardzo znacz¹co do utworzenia tej koalicji".
Marcinkiewicz oceni³, ¿e PO i PiS ró¿ni¹ siê w 15-25 proc.
"Jestem przekonany, ¿e te rzeczy, które nas ró¿ni¹ stanowi¹
od 15 do 25 proc. i tu bêd¹ musia³y byæ podejmowane decyzje,
w³a�nie na pocz¹tku przysz³ego tygodnia" - powiedzia³.

Wyrazi³ te¿ przekonanie, ¿e kandydatura J. M. Rokity
na wicepremiera nie zmieni siê niezale¿nie od wyniku
wyborów prezydenckich. "Jestem przekonany, ¿e jeste�my
powa¿nymi osobami i ¿e desygnacja Jana Rokity na
wicepremiera jest ostateczna, z czego siê bardzo cieszê" -
doda³.

Nie chcia³ ujawniæ, który z polityków PiS wejdzie do
jego rz¹du. "Najpierw program, potem obsada stanowisk" -
powtórzy³. Pytany o zapowiedzi Lecha Kaczyñskiego, ¿e je�li
to on zostanie prezydentem, nie zaproponuje Leszka
Balcerowicza ponownie na prezesa NBP, odpar³: "Rz¹d nie
uczestniczy w powo³ywaniu prezesa NBP".

"Jako polityk mogê powiedzieæ, ¿e ju¿ parê miesiêcy
temu odpowiada³em na to pytanie, mówi³em, ¿e siedmioletnia
kadencja prezesa NBP jest kadencj¹ bardzo d³ug¹ i
wyczerpuj¹c¹ i w zwi¹zku z tym wystarczaj¹c¹" - zaznaczy³
Marcinkiewicz.

Zgodnie z konstytucj¹, prezydent desygnuje nowego
premiera, który proponuje sk³ad rz¹du. Ustawa zasadnicza
zak³ada, ¿e w ci¹gu dwóch tygodni od pierwszego posiedzenia
Sejmu prezydent powo³uje premiera i rz¹d. Od dnia powo³ania
premier ma dwa tygodnie na przedstawienie Sejmowi
programu dzia³ania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o

udzielenie rz¹dowi wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm
uchwala bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co
najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów.

2005-10-19

Marek Jurek marsza³kiem Sejmu V kadencji
Popar³o go 265 pos³ów. Jego rywalem by³ Bronis³aw
Komorowski (PO), który uzyska³ 133 g³osy. Kandydaturê
Marka Jurka popar³y kluby: PiS, Samoobrony, LPR i PSL.
Klub PO zag³osowa³ za kandydatur¹ Bronis³awa Komorows-
kiego. Pos³owie SLD wstrzymali siê od g³osu.

Dziêkuj¹c za poparcie, Jurek zapewni³ jednocze�nie tych
pos³ów, którzy nie oddali na niego g³osu, ¿e podejmie starania,
aby ca³a Izba "pracowa³a w sposób zgodny i zjednoczony".
Zaznaczy³, ¿e swoj¹ prac¹ na tym stanowisku chce s³u¿yæ Izbie
i wype³niaæ zobowi¹zania wobec spo³eczeñstwa.

"Moj¹ pracê bêdê chcia³ prowadziæ tak, ¿eby nasza Izba
pracowa³a w sposób zgodny, zjednoczony, ¿eby rzeczywi�cie
drogowskazem naszej pracy by³o �lubowanie poselskie, które
wszyscy z³o¿yli�my" - podkre�li³ Jurek. Doda³, jest "w pe³ni
�wiadomy", ¿e obejmuje to stanowisko w wyniku "konku-
rencyjnego g³osowania". Przyzna³, ¿e nie uda³o siê w czasie
prac poprzedzaj¹cych posiedzenie Sejmu uzgodniæ jednej,
odpowiadaj¹cej wiêkszo�ci kandydatury.

Sejm wybra³ tak¿e piêciu wicemarsza³ków. Zostali nimi:
Jaros³aw Kalinowski (PSL), Bronis³aw Komorowski (PO),
Marek Kotlinowski (LPR), Andrzej Lepper (Samoobrona),
Wojciech Olejniczak (SLD).

 2005-10-26

Rafa³ Blechacz zwyciê¿y³ w XV Miêdzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina

Rafa³ Blechacz zwyciê¿y³ w XV Miêdzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w
Warszawie. Drugiej nagrody nie przyznano, dwie trzecie
nagrody przypad³y ex aequo braciom z Korei Po³udniowej -
Dong Hyek Limowi i Dong Min Limowi; nagrodê czwart¹
zdobyli ex aequo Japoñczycy Takashi Yamamoto i Shohei
Sekimoto. Nie wrêczono pi¹tej nagrody; szóst¹ przyznano Ka
Ling Colleen Lee z Chin/Hongkongu. Pozosta³ym uczestnikom
fina³u przyznano wyró¿nienia.

Polakowi przyznano tak¿e nagrody: Towarzystwa im.
Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza,
Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków oraz
Filharmonii Narodowej - za najlepsze wykonanie koncertu.
Ostatni Polak, który zwyciê¿y³ w konkursie, to Krystian
Zimerman, zdobywca pierwszej nagrody w 1975 roku.

"Jego zwyciêstwo w tym konkursie jest bezapelacyjne.
Jestem przekonany, ¿e jego zdolno�ci, skromno�æ i praca w
nastêpnych latach pozwol¹ mu zrobiæ tak¹ karierê, jak¹ zrobi³
Zimerman" - powiedzia³ w sobotê po og³oszeniu wyników
wiceprzewodnicz¹cy jury, prof. Piotr Paleczny.

Rafa³ Blechacz urodzi³ siê 30 czerwca 1985 r. w Nakle
nad Noteci¹. Jest studentem Akademii Muzycznej im.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie Katarzyny Popowej-
Zydroñ. To zdobywca czo³owych lokat w ogólnopolskich
konkursach pianistycznych w latach 1996-1999. Koncertuje
w kraju i za granic¹, m.in. w Niemczech i Japonii. W IV
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Miêdzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Maroku
(2004) zdoby³ pierwsz¹ nagrodê, triumfowa³ te¿ w V
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Chopina w
Warszawie dla Kandydatów do XV Miêdzynarodowego
Konkursu im. Chopina, który odby³ siê w lutym tego roku.

Pozostali uczestnicy fina³u - Polak Jacek Kortus, Rachel
Naomi Kudo z USA, Rieko Nezu z Japonii, Yuma Osaki z
Japonii, Yeol Eum Son z Korei P³d. oraz Andrej Jaroszynski
z Rosji - otrzymaj¹ wyró¿nienia. W eliminacjach do XV
Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina uczestniczy³o 257 pianistów z 35 krajów, w tym 47 z
Polski. Do konkursu zakwalifikowa³o siê 80 pianistów z 18
krajów. W�ród dopuszczonych do udzia³u by³o 20 Polaków,
19 Japoñczyków, sze�ciu Amerykanów, piêciu pianistów z
Korei Po³udniowej, po czterech z Rosji, Chin (w tym jeden z
Hongkongu), Kanady i Tajwanu, po trzech z Francji i Finlandii
oraz po jednym z Ukrainy, Szwecji, Bia³orusi, Serbii, Belgii,
Hiszpanii, Niemiec i Austrii.

2005-10-28

Nowy prezes Kongresu Polonii Amerykañskiej
Nowym prezesem Kongresu Polonii Amerykañskiej

wybrany zosta³ w pi¹tek Frank Spula z Chicago, d³ugoletni
sekretarz generalny, a ostatnio prezes Zwi¹zku Narodowego
Polskiego. W wyborach, które odby³y siê w Waszyngtonie
pokona³ on stosunkiem g³osów 60 do 22 biznesmena z New
Jersey, Ludwika Wnêkowicza.

Frank Spula, urodzony w USA 51-letni ekonomista,
absolwent szko³y biznesu i administracji na Uniwersytecie Du
Pont w Chicago, przez wiêksz¹ czê�æ swej kariery zawodowej
pracowa³ w Zwi¹zku Narodowym Polskim, wspó³pracuj¹c tam
z poprzednim prezesem Edwardem Moskalem.

Nowy prezes wyrazi³ przekonanie, ¿e pod jego
kierownictwem stosunki KPA z rz¹dem polskim bêd¹ lepsze
ni¿ za prezesury jego poprzednika. "To by³o w przesz³o�ci,
a my musimy patrzeæ w przysz³o�æ. Powinna byæ maksymalna
wspó³praca z polskim rz¹dem" � doda³. Podkresli³, ¿e pod
jego przywództwem KPA bêdzie wspiera³ starania o
zniesienie wiz do USA dla Polaków oraz zwiêkszenie
amerykañskiej pomocy wojskowej dla Polski. W Ameryce
postara siê poszerzyæ swoj¹ bazê i przyci¹gn¹æ wiêcej
m³odych osób.

Kongres Polonii Amerykañskiej powsta³ w 1944 r. jako
organizacja maj¹ca przede wszystkim popieraæ sprawê
niepodleg³o�ci Polski. W czasie zimnej wojny wspó³pracowa³
z rz¹dem USA m.in. w utworzeniu komisji Kongresu do
zbadania zbrodni w Katyniu, za³o¿eniu radia Wolna Europa i
organizowaniu pomocy dla Solidarno�ci w Polsce.

KPA jest w istocie federacj¹ oko³o 3000 organizacji
polonijnych, takich jak ZNP, Zwi¹zek Kobiet Polskich, Polska
Unia Rzymsko-Katolicka i Soko³y Polskie, organizacji
weteranów, zrzeszeñ zawodowych itp. Przyjmuje w swe
szeregi tak¿e cz³onków indywidualnych

2005-10-28

Konferencja "Polska polityka wschodnia 2005"
O roli, jak¹ odegra³a Polska na Ukrainie i sytuacji

Polaków na Bia³orusi rozmawiali uczestnicy dwudniowej
konferencji "Polska polityka wschodnia 2005", która
zakoñczy³a siê w sobotê we Wroc³awiu. Jak powiedzia³
uczestnicz¹cy w konferencji znany historyk dzia³aj¹cy na

rzecz pojednania polsko-ukraiñskiego prof. Bohdan
Osadczuk, mylili siê ci, którzy s¹dzili, ¿e w ci¹gu roku na
Ukrainie wiele siê zmieni. Na to trzeba czasu i cierpliwo�ci
- podkre�li³.

Zaznaczy³ jednak, ¿e jest optymist¹ i uwa¿a, ¿e Ukraina
bêdzie d¹¿y³a ku Zachodowi, a nie ku Rosji. "Na Ukrainie po
latach re¿imu Kuczmy nie jest najlepiej. Sama rewolucja
niczego nie za³atwia, tak jak samo powstanie »Solidarno�ci«
niczego nie za³atwi³o w Polsce. Przez rok niczego nie mo¿na
zrobiæ, ka¿da reforma trwa kilka lat. Ale idzie ku lepszemu.
Ukraiñski kapita³, który ucieka³ z kraju, ju¿ nie ucieka, a nikt
z ukraiñskich oligarchów nawet nie my�li, ¿eby pod-
porz¹dkowaæ siê Rosji, dzieliæ z Rosjanami swoje dochody"
- powiedzia³ historyk.

Uwa¿a, ¿e tak, jak Polska jest potrzebna Ukrainie, tak i
Ukraina potrzebna jest Polsce. "Ka¿demu z osobna jest
trudniej. A razem to jest prawie 90 mln ludzi. A jak rusz¹
reformy, to pojawi¹ siê nowe pola do wspó³pracy. Nie tylko w
sferze gospodarczej, ale chocia¿by w turystyce. Ukraina ma
wiele do zaoferowania Polakom - Krym, Huculszczyzna,
Kijów" - powiedzia³ profesor.

By³y szef Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi Tadeusz Gawin
uwa¿a, ¿e pañstwo polskie ma do odegrania na Bia³orusi
podobn¹ rolê, jak rok temu w Kijowie. "Jestem usatys-
fakcjonowany tym, co us³ysza³em we Wroc³awiu na konferencji,
¿e Polska chce odgrywaæ rolê, pomagaj¹c w demokratycznych
przekszta³ceniach na Bia³orusi" - powiedzia³ Gawin.

Doda³, ¿e wszyscy pracuj¹ na to, by na Bia³orusi jak
najszybciej zasz³y zmiany. "Chcemy ¿yæ w pañstwie wolnym
i demokratycznym. Wierzê, ¿e Bia³oru� bêdzie pañstwem
suwerennym i ¿e rz¹dziæ nim bêd¹ ludzie z wolnego wyboru.
Potrafiê sobie wyobraziæ, ¿e to mo¿e nast¹piæ nawet za rok i
my wszyscy, obywatele Bia³orusi, powinni�my w tym kierunku
pracowaæ" - zaznaczy³.

Go�cie z Bia³orusi anonimowo, w kuluarach konferencji,
wskazywali na brak konsekwencji w podej�ciu Polski do
Bia³orusi. "Najpierw podejmuje siê drastyczne �rodki, a potem
nie ma kontynuacji. Tak jak by³o z polskim ambasadorem.
Najpierw jest odwo³ywany do kraju, mija czas i ambasador
wraca do Miñska" - mówili.

T. Gawin zdaje sobie sprawê, ¿e jego wizyta we
Wroc³awiu mo¿e zostaæ przedstawiona w oficjalnych mediach
bia³oruskich, jako uczestnictwo w "spotkaniu rewizjonistów
spiskuj¹cych przeciwko Bia³orusi", jednak siê tym nie zra¿a.

"Muszê byæ na to przygotowany, skoro podj¹³em siê
takiej roli, to jestem gotowy na to, ¿e bêdê szykanowany, ¿e
od czasu do czasu wsadz¹ mnie do wiêzienia, czy ukaraj¹
grzywn¹" -zakoñczy³ polski dzia³acz.

Konferencja "Polska polityka wschodnia 2005 - pamiêci
Jana Nowaka- Jeziorañskiego" zosta³a zorganizowana przez
wroc³awskie Kolegium Europy Wschodniej, instytucjê
za³o¿on¹ z inicjatywy legendarnego Kuriera z Warszawy.
Sympozjum wspó³organizowa³y: Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Bezpieczeñstwa
Narodowego RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Podczas dwudniowych obrad, w czasie kilku sesji
dyskutowano o dokonaniach polskiej polityki wschodniej po
1989 r., stawiano pytania o przysz³o�æ, rozmawiano o sytuacji
na Ukrainie i Bia³orusi.

 2005-10-29
Serwis POLSKA-POLACY na podstawie PAP
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Bogdan Borusewicz � senator
niezale¿ny z okrêgu gdañskiego
popierany przez Prawo i Spra-
wiedliwo�æ i akceptowany przez
Platformê Obywatelsk¹ zosta³ wybra-
ny na Marsza³ka Senatu. Za jego
kandydatur¹ g³osowa³o 92 senato-
rów. Przeciw g³osowa³ 1. Podziê-
kowa³ senatorom za obdarzenie do
zaufaniem.

Podkre�la³, ¿e wszystko siê
zaczê³o od wielkiego zrywu "Solidarno�ci" 25 lat temu. "Dzi�
ludzie »Solidarno�ci« maj¹ szansê s³u¿yæ Ojczy�nie" - zaznaczy³.

Zadeklarowa³, ¿e Senat chce "tworzyæ prawo, które
pozwoli wszystkim czuæ siê dobrze we w³asnym domu". Choæ
przyzna³, ¿e ³atwiej budowaæ dom ni¿ go remontowaæ.
Likwidacja Senatu by³aby b³êdem � powiedzia³ przed
wyborem marsza³ka prezydent Aleksander Kwa�niewski
podczas pierwszego posiedzenia Senatu. Podkre�li³, ¿e dziêki
Senatowi polskie prawo zyskuje na jako�ci. "Senat jest
potrzebny" - zaznaczy³ prezydent. Jak doda³, Senat dowiód³,
¿e dla Polskiego prawa i pañstwa jest niezwykle u¿yteczny.

Wybór wicemarsza³ków nast¹pi na nastêpnym posie-
dzeniu Izby Wy¿szej.

Bogdan Borusewicz - Urodzi³ siê 11.01.1949 roku w
Lidzbarku Warmiñskim Absolwent Liceum Plastycznego w
Gdyni Or³owie i Wydzia³u Historii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.

Jako uczeñ Liceum Plastycznego zosta³ skazany w
Gdañsku na 3 lata wiêzienia za drukowanie i kolporta¿ ulotek
w czasie Wydarzeñ Marcowych 1968 roku. W 1976 roku
bierze udzia³ w akcji pomocy robotnikom Radomia i zostaje
cz³onkiem KOR-u. Wspó³pracuje z Ruchem M³odej Polski.
Od 1976 r. jest jednym z redaktorów pisma "Robotnik". Od
1978 roku kieruje Wolnymi Zwi¹zkami Zawodowymi
Wybrze¿a oraz pismem "Robotnik Wybrze¿a".

W roku 1980 by³ jednym z organizatorów strajku w
Stoczni Gdañskiej. 13 grudnia 1981 roku ucieka SB. Przez 4
lata ukrywa siê, organizuj¹c w tym czasie struktury podziemne
"Solidarno�ci". Zostaje aresztowany w styczniu 1986 roku.
Po amnestii w 1988 roku wspiera strajk majowy i sierpniowy
w Stoczni Gdañskiej.

W latach 1991-93 organizuje Klub Parlamentarny NSZZ
"Solidarno�æ", pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cego. Jest
przeciwny decyzji odwo³ania rz¹du Hanny Suchockiej i po
odwo³aniu rz¹du odchodzi ze zwi¹zku. Zostaje cz³onkiem
w³adz regionalnych i krajowych Unii Wolno�ci.

W latach 1998-2000 jest sekretarzem stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Jego hobby to góry, dobra ksi¹¿ka historyczna oraz filmy
o tematyce militarnej.

Serwis Polska-Polacyna podstawie PAP i
http://bip.woj-pomorskie.pl/

¯ród³o: PAP (Polska) 2005-10-20

Nagrodê naukow¹ im. Jerzego Giedroycia za rok
2005 otrzyma³ w Lublinie Marek Kornat za prace
po�wiêcone bolszewizmowi i totalitaryzmowi w Polsce.

Kapitu³a nagrody Giedroycia uhonorowa³a Marka

Kornata za przywrócenie Polakom pamiêci o wileñskim
Instytucie i jego postaciach, za wyj¹tkow¹ staranno�æ
�ród³oznawcz¹, obiektywizm i za frapuj¹cy sposób
opowiadania.

Tegoroczny laureat powiedzia³, ¿e bardzo ceni
sobie to wyró¿nienie i zaznaczy³, ¿e Giedroyc mia³ swój
wk³ad w kszta³towanie podstaw studiów sowie-
tologicznych i wschodnioznawczych. � To Giedroyc
podkre�la³, ¿e Polska nie graniczy z Rosj¹, ale z Liw¹,
Ukrain¹ i Bia³orusi¹ i ¿e od u³o¿enia stosunków z tymi
krajami zale¿y jej rola w Europie � przypomnia³ Kornat.

Marek Kornat (ur. 1971 r.) jest absolwentem
Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W swoich pracach podejmuje problematykê studiów
sowietologicznych m.in. biografie, artyku³y i dyskusje
polskich sowietologów skupionych w Instytucie
Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej, dzia-
³aj¹cym przed wojn¹ w Wilnie.

Nagroda im. Jerzego Giedroycia, ustanowiona
przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej,
jest przyznawana od 2002 roku za badania nad
dziedzictwem paryskiej �Kultury� lub twórcz¹ konty-
nuacjê � w dziedzinie nauki � wizji Polski i jej miejsca
w Europie, któr¹ prezentowa³ Jerzy Giedroyc. 14-
osobowej Kapitule nagrody przewodniczy prof.
Krzysztof Pomian.

(PAP)

Marek Kornat laureatem
nagrody Giedroycia

Patronem nagrody jest twórca i wieloletni redaktor
paryskiej �Kultury� Jerzy Giedroyc (fot. arch.)

Bogdan Borusewicz
Marsza³kiem Senatu VI kadencji
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Panie Przewodni-
cz¹cy. Która to ju¿ Konfe-
rencja Gospodarcza, orga-
nizowana przez Fundacjê
Polonia?
By³a to ju¿ 11 konferencja

Gospodarcza, na któr¹ przyby³o
z ca³ego �wiata blisko 90 osób
zainteresowanych biznesem w
Polsce. A wiêc byli przedsta-
wiciele biznesu z Litwy, Rosji, ze
Stanów Zjednoczonych, Francji,
Anglii, Belgii, Niemiec , Szwecji i
innych krajów.

Jaki by³ cel konfe-
rencji?
By³o ich kilka, a m.in., pro-

mowanie i rozwój wspó³pracy
gospodarczej z udzia³em osób
polskiego pochodzenia, wy-
miana do�wiadczeñ i ofert par-
tnerów z kilkudziesiêciu krajów,
nowe rozwi¹zania we wspó³-
pracy miêdzynarodowej. Taka
oferta mog³a zadowoliæ
wszystkich uczestników tego
spotkania.

A kim byli uczestnicy
Konferencji?
Podobnie jak co roku, przed-

stawiciele �rodowisk gospo-
darczych Polonii ze wszystkich
kontynentów, przedstawiciele
najwy¿szych w³adz w kraju,
�rodowiska gospodarcze oraz
media krajowe i zagraniczne.
Pierwszy dzieñ konferencji rozpo-
cz¹³ siê w Senacie spotkaniem z
Marsza³kiem � prof. dr hab.,
Longinem Pastusiakiem. Nastêp-
nie go�cie udali siê na Dolny
�l¹sk, gdzie zaprezentowano im
mo¿liwo�ci inwestycyjne, W�ród
uczestników Konferencji by³o
sporo ludzi m³odych chc¹cych
pozyskaæ kredyty bankowe na

inwestycje i inne przedsiêwziêcia
gospodarcze.

Ale najwa¿niejsze ob-
rady przebiega³y w Ksi¹-
¿u?

Ksi¹¿ jako miejsce kon-
ferencji, przy wspó³pracy z w³a-
dzami miasta Wroc³awia i Wa³-
brzycha, przygotowa³ prezentacje
kilku regionów Dolnego �l¹ska,
jak np. Jedliny Zdroju, Szczawna
Zdroju, Mieroszowa, �widnicy,
Jawora itp. miejscowo�ci. Ucze-
stnikom Konferencji zaprezen-
towano m.in. o�rodki wypo-
czynkowe administrowane daw-
niej przez Fundusz Wczasów
Pracowniczych, sanatoria i o�rod-
ki rehabilitacyjne oraz fabryki,
oczekuj¹ce na nowych stra-
tegicznych inwestorów. Ju¿ w
rozmowach podkre�lano, ¿e
region Dolnego �l¹ska to w³a�ci-
wie skarb, jakich ma³o w innych
czê�ciach Europy. Posiada on
ogromne mo¿liwo�ci inwesty-
cyjne, dotychczas nie wyko-

Potencja³ jest � potrzeba kapita³u
Wywiad

Z Julianem Bojmartem honorowym wiceprzewodnicz¹cym Fundacji POLONIA o Konfrencji
Gospodarczej, której has³o w roku bie¿¹cym to �Polska w zbli¿eniu� rozmawia

Ryszard Karski.

rzystane gospodarczo. A wiêc
istnieje realna szansa, aby przy
pomocy kapita³u zagranicznego
i kredytów bankowych podj¹æ
dzia³ania gospodarcze.

Czy mo¿na mówiæ o
tym ,¿e konferencja przy-
nios³a sukces?
Na to okre�lenie jest jeszcze

za wcze�nie. Nawi¹zane kontakty
zaowocuj¹ pó�niej. Tym niemniej
prognozy rokuj¹ spore nadzieje,
bowiem rozmowy jakie uczest-
nicy Konferencji przeprowadzili z
burmistrzami i wójtami wspom-
nianych regionów by³y intere-
suj¹ce. Potwierdzaj¹ to wypo-
wiedzi uczestników Konferencji a
m.in. Marii Olson ze Swecji
w³a�cicielki firmy Enviroarc,
Ludwika Wnêkowicza wicepreze-
sa Kongresu Polonii i Amery-
kañskiej i Javier Sasnowskiego
prezesa Hiszpañsko � Polskiej
Izby Gospodarczej � którzy
zgodnie podkre�laj¹, ¿e polska
oferta dla zagranicnych inwes-
torów jest wyj¹tkowo atrakcyjna,
a nawi¹zana wspó³praca zaowo-
cuje wieloma inwestycjami w
regionie Dolnego �l¹ska.

Panie Przewodnicz¹-
cy.  Dotychczas wszystkie
Konferencje Gospodarcze
Polonii odbywa³y siê
w Warszawie. Czy pój�cie
w tzw. �teren� by³o dob-
rym posuniêciem?
Z punktu widzenia gospo-

darczego na pewno tak. Przecie¿
Polska to nie tylko Warszawa.
Inne regiony kraju maj¹ równie¿
du¿e mo¿liwo�ci inwestycyjne,
które mog¹ przyci¹gn¹æ kapita³
zagraniczny. I ta konferencja tego
w³a�nie dowiod³a.
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Wiadomo�ci polonijne

Tradycyjne ju¿ 13. �wiatowe Forum Mediów
Polonijnych odby³o siê w Polsce w dniach 5-12 wrze�nia.
Jest to coroczne najwiêksze spotkanie dziennikarzy z
Europy i ca³ego �wiata, organizatorem którego wystêpuje
pozarz¹dowa organizacja w Tarnowie � Ma³opolskie
Forum Wspó³pracy z Poloni¹. Prezesem tej organizacji
jest znany dzia³acz na rzecz Polonii �wiatowej, autor idei
spotkañ i dyrektor Forum Stanis³aw Lis (zobacz zdjêcie).

Uczestnikami Forum by³o w tym roku blisko 150
dziennikarzy z 23 krajów �wiata oraz ok. 50 dziennikarzy
polskich z Tarnowa, woj. ma³opolskiego i �l¹skiego.

Forum mia³o na celu zbli¿enie bardziej dziennikarzy
polonijnych, sprzyjanie wymianie ich do�wiadczeñ,
utrzymywanie wiêzi pomiêdzy �rodowiskami Polonii, a
krajem oraz promocji gospodarczej, kulturalnej i
turystycznej Polski w �wiecie.

Na Forum opiniowano sprawy wa¿ne dla Polaków
mieszkaj¹cych poza granicami kraju, adresowane je do
Senatu RP, Rz¹du RP, ale tak¿e poszerzano wiedzê o
kraju, o wspó³czesnych problemach Polonii, o roli jak¹
Polonia i media polonijne odegra³y na drodze do
cz³onkowstwa Polski w Unii Europejskiej.

Forum zosta³o utworzone 6 wrze�nia 2005 r. w
Tarnowie przez wicemarsza³ka Jolantê Danielak.
Podczas uroczysto�ci wicemarsza³ek Senatu po-
wiedzia³a:

�Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jako tradycyjny
opiekun Polonii i Polaków za granic¹, zawsze wspiera³
Rodaków rozproszonych po �wiecie. Tempo, w jakim
zmienia siê spo³eczne i gospodarcze oblicze �wiata,
zmusza nas do poszukiwania nowych form wspó³pracy,
adekwatnych do potrzeb �rodowisk polskich i polonijnych
w �wiecie, opartych na zasadach partnerstwa. W³adze
Senatu przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do sta³ego poszerzania
wiedzy o aktualnych problemach nurtuj¹cych naszych
Rodaków ¿yj¹cych za granic¹. Nie trzeba podkre�laæ,
jak istotn¹ rolê odgrywacie Pañstwo w tym zadaniu. Ci¹¿y

Forum integracji, opinii, promocji
na Was jednocze�nie ogromna odpowiedzialno�æ za
przekazywanie obrazu Polski milionom naszych rodaków
¿yj¹cym poza granicami Ojczyzny. Pañstwa praca w
ogromnym stopniu okre�la si³ê ich wiêzi z Polsk¹, z jej
tradycj¹, obyczajem, kultur¹ i przede wszystkim
jêzykiem.� �Dzi� wolna, demokratyczna Polska, nale¿¹ca
do rodziny europejskiej, to kraj ci¹g³ych przemian,
rozwoju, kraj wielkich aspiracji. Tê prawdê winni�cie
Pañstwo przekazywaæ jak najrzetelniej, jak najlepiej
potraficie. Wsparcie mediów polonijnych i polskich za
granic¹ jest niezwykle istotne dla budowania pozy-
tywnego wizerunku naszej wspólnej Ojczyzny i stanowi
jeden z priorytetów polityki Senatu wobec polskiej
diaspory w �wiecie w obecnej, V kadencji� - doda³a.

Forum medialne jest to promocja poszczególnych
województw prezentowanych i promowanych w kolejnych
latach oraz firm polskich, sponsorów i partnerów - w kraju
i na �wiecie. Program 13. Forum by³ realizowany w
Tarnowie, mie�cie, w którym Forum narodzi³o siê, i w
województwie �l¹skim. Co roku, w trakcie Forum, kolejno
prezentowane jest jedno z województw: ma³opolskiego,
podkarpackiego, ³ódzkiego, �wiêtokrzyskiego, lubels-
kiego, pomorskiego. �l¹skiego.

W trakcie 13. Forum zaprezentowano mo¿liwo�ci i
oferty województw, gmin, powiatów dla inwestorów
zagranicznych, w tym przedsiêbiorców polonijnych,
buduj¹c wizerunek i markê handlow¹ przedsiêbiorstwom
polskim m.in. na wystawie promocyjnej "Wektory rozwoju
�L¥SK-EUROPA 2005".

Tematem wiod¹cym Forum jest "Rola mediów
polonijnych w tworzeniu kontaktów �rodowiskowych i
utrzymywaniu wiêzi z krajem. Promocja Polski w �wiecie".
W Rudzie �l¹skiej odby³ siê IV Meeting Proeuropejski
"MEDIA - �L¥SK - EUROPA 2005" pt. "Perspektywa
europejska regionu �l¹skiego w XXI wieku: gospodarka
- kultura - turystyka". W trakcie meetingu zapre-
zentowano perspektywê europejsk¹ regionu �l¹skiego
w XXI wieku, mo¿liwo�ci korzystania z funduszy
strukturalnych na rozwój regionu, promocjê, miejsce
polskiej gospodarki, turystyki i kultury w polityce
regionalnej Europy. Meetingowi towarzyszy³a publikacja
ksi¹¿kowa "Obraz Polski w mediach - kontekst regionalny
i europejski" autora Stanis³awa Lisa.W trakcie konfe-
rencji, dyskusji i spotkañ kontynuowana by³a rozmowa o
mo¿liwo�ciach prasy oraz stacji radiowych i telewizyjnych
dzia³aj¹cych w �rodowiskach Polonii, w kreowaniu
pozytywnego wizerunku Polski oraz jej promocji
gospodarczej, kulturalnej i turystycznej w Europie i na
�wiecie. �rodowiska polonijne udzieli³y znacz¹cego
wsparcia w procesie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Po wej�ciu Polski do UE wzmocni siê potencja³ �rodowisk
Polonii i medium polonijnych w Europie 25 pañstw. Dzisiaj
do najwa¿niejszych zadañ mediów polonijnych nale¿y
oprócz promocji Polski w krajach zamieszkiwania,
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pokazywanie dobrych praktyk w zakresie wyko-
rzystywania przez kraje, które wcze�niej wesz³y do UE
(takich jak Irlandia, Portugalia, Hiszpania) funduszy
strukturalnych, w kojarzeniu partnerów dla polskich
samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych i firm do
realizacji wspólnych projektów buduj¹cych europejsk¹
warto�æ dodan¹. Media polonijne powinny tak¿e
u³atwiaæ poruszanie siê Polaków po Europie, promuj¹c
przedsiêbiorczo�æ i turystykê. To wielkie wyzwanie
cywilizacyjne dla Polski oraz wszystkich Polaków
niezale¿nie od tego, czy mieszkaj¹ w kraju, czy poza
jego granicami.

W trakcie Forum zodby³a �iê konferencja prasowa
z udzia³em Wojewody �l¹skiego, przedstawicieli
Marsza³ka Województwa �l¹skiego i Prezydenta Katowic
oraz konferencja prasowa sponsorów Forum. Pod czas
tej konferencji dziennikarze pytali gospodarzy o historiê,
dorobek cywilizacyjny i wspó³czesne problemy miasta i

województwa. Uczestnicy Forum wolny czas spêdzili na
Zamku w Pszczynie, zwiedzaj¹c Muzeum Zamkowe i
s³uchaj¹c koncertu.

W �l¹skim Urzêdzie Wojewódzkim odby³a siê wystawa
gospodarcza "Wektory rozwoju - �l¹sk - Europa '2005", w
ramach której zaprezentowane zosta³y oferty gospodarcze,
kulturalne i turystyczne samorz¹dów i firm województwa
�l¹skiego oraz partnerów i sponsorów Forum.

Zajêcia warsztatowe odby³y siê w tym roku w TVP
Katowice, Radio Katowice S.A. i redakcji "Dziennika
Zachodniego". Dziennikarze mieli okazjê obejrzenia
poszczególnych redakcji i dyskusji na tematy dotycz¹ce
telewizyjnego, radiowego i prasowego warsztatu pracy.

Program turystyczno-kulturalny po³¹czony by³ z
promocj¹ walorów cywilizacyjnych Tarnowa i woje-
wództwa �l¹skiego. Obejmowa³ zwiedzanie: Tarnowa,

Katowic, Chorzowa, Czêstochowy, Pszczyny, Rudy
�l¹skiej, �wiêtoch³owic, Tychów, Zawiercia.

Prze¿yæ duchowych dostarczy³a wizyta dziennikarzy
polskich pracuj¹cych poza granicami kraju na Jasnej
Górze. Wizyta obejmowa³a zwiedzanie Sanktuarium na
Jasnej Górze, mszê �wiêt¹ w Kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej oraz udzia³ w
widowisku plenerowym pt. "Czêstochowska Victoria" z
okazji 350 lecia obrony Czêstochowy przed naje�d�c¹
szwedzkim.

Zakoñczenie Forum odby³o siê na zamku w
Koszêcinie. Po zwiedzeniu zespo³u pa³acowego
uczestnicy Forum mieli okazjê obejrzeæ znakomity
koncert Zespo³u Pie�ni i Tañca "�L¥SK".

W trakcie 13. Forum po raz kolejny wrêczono
nagrody Statuetek i Dyplomów FIDELIS POLONIAE
'2005 oraz   dyplomy honorowe "Za wk³ad w dzie³o
umacniania wiêzi pomiêdzy Poloni¹ a krajem i promocjê

Polski w �wiecie", nagrody za reporta¿ z XII �wiatowego
Forum Mediów Polonijnych. Zosta³ og³oszony Miêdzy-
narodowy Konkurs Literacki "Powroty do �róde³.�

13.  Forum towarzyszy³a ciep³a, bardzo rodzinna, a
jednocze�nie twórcza atmosfera. Uczestnicy kolejnych
edycji Forum traktuj¹ Forum jako swoj¹ Firmê,
identyfikuj¹c siê z jego Mark¹ - WSPÓLN¥ WAR-
TO�CI¥, wokó³ której z roku na rok jest coraz wiêcej
piêknych, kreatywnych i oddanych Polsce ludzi.

Znakomita atmosfera, atrakcyjny program, warto-
�ciowe dziennikarsko materia³y, które powstan¹ w trakcie
i po Forum, nowoczesny i realizowany z wyobra�ni¹
marketing oraz udzia³ wielu osobisto�ci �wiata dzienni-
karstwa, nauki, kultury, gospodarki zagwarantowa³y
osi¹gniêcie przez tegoroczne Forum sukcesu mery-
torycznego, organizacyjnego i marketingowego.
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Charków w losach i ¿yciu Polaków

Obr¹palscy zamieszkali na
sta³e w Warszawie, a po nabyciu
Dziepu³ci spêdzali w niej letnie
miesi¹ce. Mimo niewielkiej prze-
strzeni mieszkalnej stawa³a siê
wówczas Dziepu³æ miejscem od-
wiedzin rodziny, s¹siadów, znajo-
mych. Wa¿nym faktem by³o na-
bycie w sierpniu 1884 roku przez
Henryka Siemiradzkiego poblis-

kiego maj¹tku w oddalonym nie wiêcej ni¿ 3 km Strza³kowie,
co o¿ywi³o dodatkowo ¿ycie towarzyskie i rodzinne.

Nabycie Strza³kowa by³o wa¿n¹ decyzj¹ w ¿yciu
Siemiradzkiego. O wyborze miejsca zadecydowa³a blisko�æ
siostry, ale i pocz¹tki utrudniaj¹cej mu ¿ycie choroby. A
potem samo miejsce. Po jego �mierci "Biesiada Literacka"
pisa³a: Strza³ków by³ tym miejscem, w którym czu³ siê
najszczê�liwszym, gdy jako ziemianin z dziada pradziada
upiêksza³ wioskê, sadzi³ drzewa w³asn¹ rêk¹, siada³ o
wieczornej zorzy pod lip¹ roz³o¿yst¹. Do swego Strza³kowa
têskni³ pod niebem w³oskim. W Strza³kowie zd¹¿y³ pokryæ
freskami ma³¹ dworsk¹ kapliczkê, zaprojektowa³ budowê
du¿ej sali z przeznaczeniem na pracowniê malarsk¹, lecz
projektu tego nie zrealizowa³. Uda³o mu siê natomiast
rozbudowaæ lewe skrzyd³o dworu i podnie�æ piêtro. Gdy
w 1902 roku rozwin¹³ siê rak gard³a (wed³ug tradycji
rodzinnej - przyczyn¹ choroby mog³y byæ farby sp³ywaj¹ce
z pêdzli trzymanych w ustach), Siemiradzki osiad³ w³a�nie
w Strza³kowie. Stan jego zdrowia uleg³ chwilowej
poprawie. Nie móg³ ju¿ mówiæ, ale uda³o mu siê tutaj
odnale�æ pewien spokój. Zmar³ 23 sierpnia 1902 roku w
Strza³kowie. Fakt ten upamiêtnia tablica nagrobna,
umieszczona w miejscowym ko�ciele. Cia³o Siemi-
radzkiego spoczê³o najpierw na cmentarzu pow¹zkowskim,
a potem w krypcie zas³u¿onych na krakowskiej Ska³ce.
Kraków by³ mu to winien jako inicjatorowi i pierwszemu
darczyñcy Muzeum Narodowego.

Przez kolejne domy Siemiradzkiego przewija³y siê
osobisto�ci znane w ca³ej Europie. W rzymskim domu
rodzi³y siê projekty europejskich i afrykañskich podró¿y
Henryka Sienkiewicza. Ich spotkania by³y wa¿ne na
ró¿nych p³aszczyznach. W ostatnim dziesiêcioleciu ¿ycia
artysty - pisze biografista Siemiradzkiego - widoczne sta³o
siê wzajemne oddzia³ywanie jego dzie³ na Sienkiewicza i
odwrotnie. Nie jest to bynajmniej zagadnienie b³ahe,
zwa¿ywszy, i¿ tematyka dzie³a malarskiego i pisarskiego
pokrywa³a siê, wykazywa³a analogie. (...) Wiadomo w
ka¿dym razie prawie na pewno, ¿e inspiracje Sie-
miradzkiego na Sienkiewicza by³y niema³e i ¿e Pochodnie
[Nerona], a nie tylko lektury dzie³ staro¿ytnych i
opracowañ, dopomog³y w nakre�leniu niektórych frag-
mentów "Quo vadis" (J. Du¿yk, Henryk Siemiradzki. ̄ ycie
i twórczo�æ, Wroc³aw 1984, s. 27).

Ciekawe strony ¿ycia H. Siemiradzkiego

W jednym z listów Sienkiewicz pisze, i¿ to w³a�nie
Siemiradzki pokaza³ mu kapliczkê Quo vadis. Za po�red-
nictwem Siemiradzkiego rodzina Sienkiewiczów latem 1884
roku (czas tworzenia "Ogniem i mieczem") mia³a spêdziæ
wakacje w Dziepu³ci. W li�cie z 5 kwietnia 1884 r. Maria
Sienkiewiczowa pisa³a: We�miemy sobie dom w Dziepu³-
ciach u Obr¹palskich i z ca³ym dworem pojedziemy tam na
jakie 4 miesi¹ce. (...) Dla dzieci pysznie. Tylko co robiæ z
mê¿ami, którzy w Dziepu³ciach nudziæ siê bêd¹? Mój to
wyrzeka, ¿e od samej nazwy g³owa go boli... Choroba autorki
listu i konieczno�æ umieszczenia jej w sanatorium wp³ynê³y
na zmianê wakacyjnych planów, co Wachowicz komentuje
z w³a�ciw¹ sobie swad¹, po³¹czon¹ z nonszalancj¹: Nie by³o
Dziepu³ciów ani Zakopanego (B. Wachowicz, Marie jego
¿ycia, Warszawa 1996, s. 262). U Marii Siemiradzkiej
Sienkiewicz pobiera³ lekcje w³oskiego.

Brat Henryka Siemiradzkiego - Micha³ - by³ znanym
warszawskim adwokatem i dyplomat¹. W czasie jednego z
polowañ postrzeli³ �rutem pracuj¹c¹ w polu kobietê. Sprawê
za³agodzi³a wysoka gratyfikacja pieniê¿na do tego stopnia,
i¿ poszkodowana kilkakrotnie dopytywa³a siê, kiedy starszy
pan przyjedzie ponownie polowaæ. M³odzi Obr¹palscy bali
siê wypraw do wuja Micha³a, gdy¿ musieli nocowaæ w
gabinecie, na zapluskwionej kanapie, stoj¹cej pod g³ow¹
olbrzymiego dzika. Micha³ Siemiradzki by³ urodzonym
mê¿em. Po �mierci drugiej ¿ony, z obawy, by po raz trzeci
nie zostaæ wdowcem, po�lubi³ du¿o m³odsz¹ od siebie pannê.
Los jednak nie da³ siê oszukaæ. Obudziwszy siê którego�
poranka w ma³¿eñskim ³o¿u, odkry³, ¿e spa³ z trupem. Trzecia
¿ona w czasie jego snu podciê³a sobie ¿y³y w rêce od strony
przej�cia i opu�ci³a j¹ na pod³ogê. Tak przygotowanemu
samobójstwu nikt nie móg³ przeszkodziæ.

Strza³ków odziedziczy³a jedna z córek Siemiradzkiego
- Wanda, która wysz³a za m¹¿ za Przyjemskiego, w³a�ciciela
maj¹tku Glinki ko³o Bia³egostoku. Posiad³o�æ ta by³a bardzo
zad³u¿ona, dlatego Strza³ków zosta³ sprzedany, by j¹ ratowaæ.
Do koñca II wojny by³ w posiadaniu rodziny Kryñskich.
D³ugi okres swojego pó�nego ¿ycia Wanda spêdzi³a w
mieszkaniu aktora Teatru Wybrze¿e - G¹ssowskiego. W jego
mieszkaniu pozosta³ du¿y zbiór prac Siemiradzkiego. Zmar³a
w Warszawie u sióstr kanoniczek. Synowie - Leon i Boles³aw
- byli w Dziepu³ci czêstymi go�æmi.

***
W kwietniu br. ukaza³ siê nak³adem Karola Wala-

szczyka tom wspomnieñ o dziepu³ckim dworku i jego
mieszkañcach, obejmuj¹cy drug¹ po³owê XIX i pierwsze
czterdziestolecie XX wieku. Prezentowany w "Gazecie" cykl
stanowi skrócon¹ wersjê ksi¹¿ki dostêpnej m.in. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej i Muzeum Regionalnym w Radomsku
oraz w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie.

Beata Anna Symo³on
Na podstawie wspomnieñ i materia³ów

Tadeusza Obr¹palskiego
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Konsulat Generalny RP w
Charkowie przeprowadzi³ w obwo-
dowej galerii artystycznej literacko-
muzyczny dobroczynny wieczór, na
jakim zosta³a zaprezentowana
ksi¹¿ka polskiego poety, pisarza,
dramaturga i t³umacza Romana
Brandsztettera �Pie�ñ o ¿yciu i
�mierci Chopina�.

Ksi¹¿ka by³a wydana za b³ogo-
s³awieñstwem biskupa charkowsko-
zaporo¿skiej diecezji Stanis³awa
Padewskiego i za wsparciem finan-
sowym konsula generalnego Polski w
Charkowie Jaros³awa Ksi¹¿ka. T³u-
maczenia literackiego z jêzyka
polskiego na rosyjski dokona³ cz³onek
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie, poeta i t³umacz Walentyn
Iwczenko. Wydanie ksi¹¿ki zbieg³o siê
ze 100-leciem urodzin autora (dzieñ
ten bêdzie obchodzony 3 stycznia
2006 roku).

Roman Brandsztetter, laureat
licznych nagród literackich, s³usznie
jest w Polsce uwa¿any za naj-
lepszego t³umacza literatury biblij-
nej, autora bogatej spu�cizny lite-
rackiej. Roman Brandsztetter jest
autorem najlepszej polskiej i jednej
z najlepszych w literaturze �wiatowej
powie�ci historycznej � cztero-

Muzycznymi wierszami o Chopinie...
tomowego wydania �Jezus z Naza-
retu�, niestety, ma³o znanej ukraiñ-
skim czytelnikom. Utwory drama-
turgiczne Brandsztettera nigdy nie
by³y wystawione na scenach ra-
dzieckich ani pó�niej ukraiñskich
teatrów. W³a�nie dlatego pan Iw-
czenko przyst¹pi³ do ich t³umacze-
nia. To nie pierwsza praca pana
Walentyna. Jego pióru przynale¿¹
t³umaczenia sztuk, modlitw i opo-
wie�ci Brandsztettera. Praca nad
�Pie�niami...� okaza³a siê jedn¹ z
nie³atwych, bior¹c pod uwagê
osobliwy styl wierszowy, - styl, w
którym wa¿n¹ rolê gra d�wiêkowa,
intonacyjno-stylistyczna organizacja
mowy. Brandsztetter potrafi³ ud�wiê-
kowiæ polskimi wierszami ¿ycie
Fryderyka Chopina w rytmach
utworów muzycznych wielkiego
kompozytora. By wydawaæ s¹d, jak
to siê uda³o naszemu rodakowi panu
Iwczence za pomoc¹ jêzyka rosyj-
skiego, warto poczytaæ jego t³u-
maczenie �Pie�ni o ¿yciu i �mierci
Chopina�, i by³oby bardzo dobrze
zrobiæ to pod akordy muzyki genial-
nego kompozytora.

Prezentacja nowej ksi¹¿ki
przybra³a postaæ klasycznego lite-
racko-muzycznego wieczoru przy
�wiecach i z kielichem suchego
czerwonego wina. Przy muzyce
fortepianowej Chopina brzmia³y nie
tylko wiersze Brandsztettera, ale i
liryka z �Pana Tadeusza� Adama
Mickiewicza, a tak¿e w³asne wier-
sze niektórych uczestników. Ulu-
bion¹ na Ukrainie polsk¹ piosenkê
ludow¹ �Hej soko³y!� za�piewa³a
przedstawiciel charkowskiej Polonii
pani Józefa Czernijenko, prezydent
Stowarzyszenia Kultury Polskiej.
Swoje wiersze przeczyta³a naczel-
nik zarz¹dzania  kultury admi-
nistracji pañstwowej poetka Nina
Suprunienko. Prawdziwym pre-
zentem dla uczestników by³y pols-
kie romanse w wykonaniu zas³u-
¿onego artysty Ukrainy Olega
Dziuby. Pan Wasylij Tretiecki,
zastêpca gubernatora obwodu

charkowskiego, podziêkowa³ panu
konsulowi Jaros³awowi Ksi¹¿kowi
za przeprowadzon¹ kulturow¹
imprezê i nazwa³ j¹ �nie tylko
bardzo po¿yteczn¹, ale �wietnym
odpoczynkiem dla duszy�. Cie-
kawe, ¿e prawie wszystkie przed-
stawione utwory, jak i sam scena-
riusz, zosta³y wykonane przez
pracowników konsulatu. Warto
zaznaczyæ, ¿e przeprowadzanie
przez konsulat RP w Charkowie
kulturowych imprez, podobnych do
danego muzyczno-literackiego
wieczoru, sta³o siê dobr¹ tradycj¹.
Na przyk³ad, charkowiacy d³ugo
bêd¹ pamiêtali zorganizowany
przez konsulat w ubieg³ym roku
koncert muzyki klasycznej Witolda
Lutos³awskiego w klubie �Roddom�.

Uczestnicy wieczoru zebrali
dobroczynne ofiary dla charkow-
skiego internatu dla dzieci z wadami
wzroku.

Oleg Czernijenko

Pan Iwczenko (z lewej) i konsul
generalny RP w Charkowie pan

Jaros³aw Ksi¹¿ek

Nieocenion¹ pomoc w t³umaczeniu
ksi¹¿ki panu Iwczence okaza³a

dyrektor biblioteki wiedzy
chrze�cijañskiej  �w. Cyryla

 i Metodego przy rzymsko-katolickim
ko�ciele Za�niêcia Naj�wiêtszej

Marii Panny w Charkowie siostra
Teresa,  magister teologii, zakonnica

Orderu Sióstr Franciszkanek
 S³ug Krzy¿a.
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Roman Brandstatter Brandstatter -
pisarz katolicki, poeta, dramaturg,
t³umacz, wybitny znawca Biblii- urodzi³ siê
3. stycznia 1906 roku w Tarnowie.
Pochodzi³ ze starego rodu polskich
¯ydów, wiernych wyznawców religii
moj¿eszowej. Rodzice Romana wpajali
synowi szacunek pamiêci przodków i ich
g³êbok¹ wiarê. Matka uczy³a syna czytaæ
i pisaæ pos³uguj¹c siê Bibli¹ w polskim
przek³adzie ks. Wujka. W pamiêci i
twórczo�ci pisarza szczególne miejsce
zajmuj¹ dwaj antenaci: pradziadek -
Abraham Brandstatter zmar³y dwa lata
przed jego narodzeniem i dziadek Mor-
dechaj Dawid Brandstatter, znany autor
opowiadañ i nowel pisanych w jêzyku
hebrajskim. Dziadek by³ dla wnuka
pierwszym nauczycielem Biblii, prawdy
o Bogu, stworzeniu, ludziach. To dziadek
powiedzia³ mu: "- Bêdziesz Bibliê nieus-
tannie czyta³ ... Bêdziesz j¹ kocha³ wiêcej
ni¿ rodziców... Wiêcej ni¿ mnie... Nigdy
siê z ni¹ nie rozstaniesz... A gdy zesta-
rzejesz siê, dojdziesz do przekonania, ¿e
wszystkie ksi¹¿ki, jakie przeczyta³e� w
¿yciu, s¹ tylko nieudolnym komentarzem
do tej jedynej Ksiêgi...".

Byæ mo¿e osoba pradziadka,
która dziêki opowie�ciom utrwali³a siê
w ch³opiêcej wyobra�ni jako postaæ
biblijnego patriarchy, by³a wzorem
starego faryzeusza, którego apos-
to³owie spotykaj¹ w epilogu tetralogii:
"Jezus z Nazarethu":

"Pó�nym popo³udniem wyszli ze
�wi¹tyni. O tej samej porze pewien
podesz³y wiekiem faryzeusz, wracaj¹c
do domu po przechadzce w dolinie
Cedronu, spostrzeg³ z dala gromadkê
nie znanych mu mê¿ów i niewiast,
id¹cych w kierunku Górnego Miasta.
Gdy ich mija³, us³ysza³, jak gor¹cz-
kowo rozprawiaj¹ o jakim� cudownym
zdarzeniu, którego byli �wiadkami.

Faryzeusz zatrzyma³ siê i spyta³:
- O czym tak ¿ywo rozprawiaj¹

moi bracia?
- O Mesjaszu, panie - odpowie-

dzia³ jeden z nich.
- Módlcie siê, aby przyszed³ -

rzek³ starzec.
Ju¿ przyszed³! - zawo³a³ m³o-

dzieniec o dziewczêcej twarzy.
- Przyszed³?- g³os starca zadr¿a³.
-Jeszua z Nazarethu jest Mesja-

szem! Czy nic o Nim nie s³ysza³e�,
czcigodny panie - zawo³ali.

Roman Brandstatter  -  ¯yd chrze�cijanin
Starzec wzruszy³ niedowie-

rzaj¹co ramionami i wspieraj¹c siê na
lasce, szed³ powoli pod górê, do
swojego domu bielej¹cego na stoku
wzgórza w�ród ciemnych cyprysów,
drzew mi³ych Panu. Tak, s³ysza³ o
Mê¿u z Nazarethu. S³ysza³ o Jego
m¹dro�ci i dobroci, o naukach i
cudach, o Jego mêczeñskiej �mierci i

o zmartwychwstaniu. Nie móg³ do-
patrzeæ siê winy w Oskar¿onym.
Uwa¿a³ za czyn haniebny wydanie
syna Izraela w rêce pogañskich
oprawców. Ale Jeszua ben Josef
Mesjaszem? Jeszua ben Josef synem
Bo¿ym? Jeszua ben Josef zmart-
wychwsta³? Starzec westchn¹³. Przy-
stan¹³. Usiad³ na przydro¿nym g³azie.
Zamy�li³ siê. A by³ on praojcem tego,
który tê opowie�æ o Jezusie z Na-
zarethu napisa³."

Jak dosz³o do tego, ¿e potomek
tego faryzeusza po dwóch tysi¹cach
lat uwierzy³ i stworzy³ tak wielkie dzie³o
o ¿yciu Jezusa. Niew¹tpliwe by³a to
£aska Bo¿a, chocia¿ nie dzia³aj¹ca tak
o�lepiaj¹co jak w przypadku Paw³a z
Tarsu, który by³ chyba szczególnie
bliski pisarzowi. Roman Brandstatter
po raz pierwszy spotka³ Ukrzy¿owa-
nego jako jedenastoletni ch³opiec,
kiedy wraz ze s³u¿¹c¹ Maryni¹ po-
szed³ do ko�cio³a.

"- To jest Bóg? - spyta³em. Po-
twierdzi³a skinieniem g³owy. - W
cierniowej koronie? - Tak. - Czyj Bóg?
- Nasz ... - Mój? ... - I twój, i mój."

To spotkanie by³o pocz¹tkiem
d³ugiej drogi, któr¹ uwieñczy³o spot-
kanie w Jerozolimie, gdzie pisarz
przebywa³ podczas wojny. Wyda-
rzenie to by³o nie tyle prze³omem, ile
etapem procesu.

"Skoñczy³em pracê po pó³nocy.
Zapali³em papierosa. Wsta³em od
sto³u, rozejrza³em siê po pokoju i

przypomnia³em sobie, ¿e nie mam w
domu nic do czytania. /.../ zatrzy-
ma³em wzrok na le¿¹cej obok jednego
z biurek stercie starych tygodników.
Wyci¹gn¹³em na chybi³ trafi³ kilka
numerów. Z jednego z nich wypad³a
na pod³ogê du¿ych rozmiarów wk³ad-
ka. Podnios³em j¹. By³a to reprodukcja
rze�by z XVII wieku Innocenza da
Palermo z ko�cio³a San Damiano w
Assy¿u, przedstawiaj¹ca ukrzy¿o-
wanego Chrystusa. /.../ Spojrza³em na
reprodukcjê. Wyobra¿a³a Chrystusa w
chwilê po Jego �mierci. Z pó³ro-
zchylonych warg uszed³ ostatni
oddech. Kolczasta korona spoczywa
na Jego g³owie jak gniazdo uwite z
cierni. Mia³ oczy zamkniête, ale
widzia³. G³owa Jego wprawdzie opad³a
bezsilnie ku prawemu ramieniu, ale na
twarzy malowa³o siê skupione za-
s³uchanie we wszystko, co siê wokó³
dzia³o. Ten martwy Chrystus ¿y³.
Pomy�la³em: Bóg ... I w³o¿ywszy
reprodukcjê do teczki, wyszed³em".

Chrystus ¿yje tak¿e na kartach
jego najwiêkszego dzie³a "Jezus z
Nazarethu". Ekspresja obrazu ma
swoje niew¹tpliwe �ród³o w dzie-
dzictwie kultury judaistycznej opartej
na Starym Przymierzu, a jego auten-
tyzm wyrasta z przyjêcia Nowego
Testamentu. ̄ yd-chrze�cijanin zawar³
w nim g³êbiê swoich prze¿yæ reli-
gijnych, niezachwian¹ i ¿yw¹ wiarê w
Jezusa - obiecanego Mesjasza.
Pisz¹c je na pewno czêsto przy-
pomina³ sobie s³owa dziadka Morde-
chaja , ¿e tworzy tylko "komentarz" do
"tej jedynej Ksiêgi".

Przed �mierci¹ Roman Brand-
statter powiedzia³: "Wielkie dzie-
dzictwo duchowe wspólne chrze-
�cijanom i ¯ydom upewnia mnie w
przekonaniu, ¿e moje "odej�cie" od
judaizmu, moja "zdrada", jak to
chcieliby widzieæ niektórzy, nie jest
odej�ciem w znaczeniu dos³ownym.
Ja dotykam obu krañców ³uku. Ja
czekam na ten Wielki Most". Na ten
"Wielki Most" wszed³ w Poznaniu 27
wrze�nia 1987 roku. Prosi³ przyjació³,
aby do trumny w³o¿yli mu ró¿aniec,
który otrzyma³ od Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II oraz wizerunek Chrystusa
Ukrzy¿owanego, z którym nie rozsta-
wa³ siê nigdy od owej pamiêtnej
jerozolimskiej nocy.

chrze�cijanin
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Sprawozdawczo-wyborcze zebranie

 Zatwierdzono nowy zarz¹d Stowarzyszenia:

1) Józefa Czernijenko - prezes,
2) Diana Krawczenko - zastêpca,
3) Olga Zagórska - skarbnik,
4) Walentyna Bunina � cz³onek zarz¹du,
5) Olga Kotulska � cz³onek zarz¹du,
6) Igor Arsenij � cz³onek zarz¹du,

W dniu 23 pa�dziernika 2005 roku odby³o siê
sprawozdawczo-wyborcze zebranie Stowarzyszenia
Kultury Polskiej w Charkowie.

Na prezesa Stowarzyszenia ponownie jedno-
g³o�nie wybrana zosta³a Józefa Czernijenko. Zgodnie
ze Statutem Stowarzyszenia  ta kadencja trwa 5 lat.

7) Helena £ysenko - cz³onek zarz¹du,
8) Katarzyna Romanowa - cz³onek zarz¹du,
9) Zofia Popowa � cz³onek zarz¹du.

Wybrana komisja rewizyjna:
1) Tamara Stocka � przewodnicz¹ca komisji,
2) Ludmi³a Gurowa - cz³onek komisji,
3) Swiet³ana Woronaja � cz³onek komisji.

Zajêcia  jêzyka  polskiego w Domu Polonii Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie
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S³owa te stanowi³y my�l przewodni¹ wieczoru
po�wiêconego pamiêci Cz³owieka, który odszed³ od nas
2 kwietnia tego roku.

16 pa�dziernika pozostanie jednak, przede
wszystkim dla Polaków, dniem szczególnym. W 1978
roku, w³a�nie tego dnia, obwieszczono �wiatu, i¿ nastêpc¹
zmar³ego po zaledwie 33 dniach pontyfikatu Jana Paw³a
I zosta³ Polak � Karol Wojty³a.

Ten kardyna³ � z dalekiego kraju� w czasie swojej 26 i
pó³ letniej pos³ugi na stolicy Piotrowej zmieni³ bieg historii
�wiata, przemieni³ �wiadomo�æ i serca milionów ludzi.

Do koñca potrzebny, silny pomimo fizycznej
niemocy, w ostatnich latach, dniach i godzinach swego
¿ycia, wyg³osi³ najbardziej przemawiaj¹c¹ Ewangeliê
cierpienia, da³ lekcjê umierania. Zostawi³ ogromne
duchowe dziedzictwo, tak przyk³ad ¿ycia, jak i skarb
nauczania zapisany na 85 tysi¹cach stron.

Dok³adnie w 27 rocznicê wyboru Karola Wojty³y
na zwierzchnika ko�cio³a katolickiego, w godzinach
popo³udniowych, spotkali�my siê w Stowarzyszeniu
Kultury Polskiej, by wspomnieæ niedawno zmar³ego,
niektórym przybli¿yæ jego postaæ, twórczo�æ.

Studenci czytali Jego poezjê (i tê krakowsk¹ i tê
bêd¹c¹ wynikiem rzymskich medytacji). Wys³uchali�my
refleksji o mi³o�ci z poematu �Przed sklepem jubilera�.
Przypomnieli�my g³os Papie¿a zwracaj¹cego siê do
m³odzie¿y w Lednicy 2002 roku s³owami: �Wyp³yñ na
g³êbie, zawierz Chrystusowi, pokonaj strach, s³abo�ci i
zniechêcania, odkryj g³êbiê w³asnego ducha (...) przyjmij
s³owo Chrystusa, zaufaj mu i podejmij ¿yciow¹ misjê.

By wspomnieæ
�A przecie¿ nie ca³y umieram

to, co we mnie niezniszczalne trwa�

Nie lêkaj siê...�
Dla Jana Paw³a II, który jak sam przyzna³, zosta³

wezwany z ³odzi, który nie bez bólu rozstawa³ siê z polsk¹
przyrod¹, jeziorami � ulubion¹ pie�ni¹ by³a �Barka�.
Za�piewali�my j¹ wspólnie.

Pó�nym wieczorem obejrzeli�my film o ¿yciu
Papie¿a Polaka � ��wiadek nadziei�, nakrêcony na
podstawie biografii Jana Pawla II autorstwa prof.
George'a Weigla, w re¿yserii Judith Dwan Halleta, film
interesuj¹cy ze wzglêdu na przedstawienie �cis³ego
zwi¹zku historii ¿ycia jego bohatera z histori¹ Polski.

Jan Pawe³ II by³ papie¿em pojednania ponad
podzia³ami ras, narodów, kultur i wiar religijnych.
Nieprzypadkowo wiêc na wieczorze obecno�æ sw¹
zaznaczyli nie tylko katolicy.

By³o nam dane dotkn¹æ zaledwie kilku my�li Ojca
�wiêtego. Niemniej ponownie poczuli�my Jego
obecno�æ.

Aleksandra  Bodenszac
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•     Rodzynki umyæ, osaczyæ, zalaæ rumem i pozostawiæ na
10 min. Serki utrzeæ z ¿ó³tkami.

•   Jab³ko umyæ, oczy�ciæ z gniazda nasiennego, zetrzeæ na
tarce do jarzyn i skropiæ sokiem z cytryny.

•   �liwki umyæ, oczy�ciæ z pestek, pokroiæ w paski.

•   Makaron ugotowaæ al dente, odcedziæ i wymieszaæ z 1 ³y¿k¹ mas³a, serkiem, jab³kiem, �liwkami,
rodzynkami (wraz z rumem) i 1 ³y¿k¹ orzechów.

•   Naczynie ¿aroodporne wysmarowaæ mas³em i wysypaæ bu³k¹ tart¹.

•   W³o¿yæ makaron, posypaæ bu³k¹ tart¹ wymieszan¹ z pozosta³ymi orzechami, roz³o¿yæ kawa³ki mas³a
i zapiekaæ 20 min w piekarniku nagrzanym do temperatury 190°C.

Zapiekanka makaronowa na s³odko

�     10  dag makaronu typu tagliatelle
�     2  waniliowe serki homogenizowane (40 dag)
�     2  ¿ó³tka
�     1  jab³ko (15 dag)
�     10  �liwek wêgierek (�wie¿ych lub mro¿onych)
�     2  ³y¿ki drobno posiekanych orzechów laskowych
�     1 ³ y¿ka bu³ki tartej
�     1  ³y¿ka rodzynek
�     2  ³y¿ki mas³a
�     1  ³y¿eczka soku z cytryny
�     1  ³y¿ka rumu
�     sól;
�     do przygotowania formy:  1 ³y¿ka mas³a, 1 ³y¿ka bu³ki tartej

Warzywa duszone z dodatkiem 1 ³y¿ki mas³a, szczypty cukru i 2 ³y¿ek bulionu (mo¿e byæ z kostki) maj¹
delikatniejszy smak i s¹ bardziej aromatyczne.

Sk³adniki:

Nasza rada:

Przygotowanie:

 Kuchnia  polska

e-mail: polonia@kharkov.com




