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23 pa�dziernika - 165 rocznica urodzin
Henryka Siemiradzkiego, syna

Charkowskiej Ziemi i wielkiego artysty
Jeste�my dumni z tego, ze S³obo¿añszczyna

da³a �wiatu  Henryka Siemiradzkiego,
s³awetnego   artystê, Polaka urodzonego

 w  Pieczeniegach ko³o Charkowa.

Twórcza postaæ Henryka Siemiradzkiego (1843 -
1902), urodzonego na S³obo¿añszczynie, jest jedn¹ z tych
niewielu wybitnych osobisto�ci Ukrainy, dziêki którym
nasze miasto i kraj wchodz¹ do �wiatowej przestrzeni
kulturalnej. Nadzwyczajnie popularny artysta ostatniego
trzydziestolecia XIX wieku, którego obrazy sta³y siê
ozdob¹ i chlub¹ najlepszych muzeów �wiata, akademista,
profesor, cz³onek Akademii Sztuk Piêknych w Pe-
tersburgu, Sztokholmie, Turynie, Pary¿u. Autor licznych
obrazów na tematy staro¿ytne, zwi¹zane z histori¹
chrze�cijañstwa, dawnej Rusi, które wyró¿niaj¹ siê
mistrzostwem w budowaniu kompozycji oraz efektami
malarskimi.

Jest on jednym z najlepszych (oprócz artystów
z Francji) ówczesnych plenerzystów Europy, jednym
z najs³ynniejszych artystów salonowych klasy europejskiej
ostatniego trzydziestolecia XIX wieku, za³o¿ycielem
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, wspania³ym
scenografem - dekoratorem, odznaczonym Wielkim
Z³otym Medalem Legii Francuskiej oraz udekorowanym
Orderem Legii Honorowej.

•   Henryk Siemiradzki 1843�1902
•   Drog¹ mêczeñstwa kapelana �Solidarno�ci�
•   Kto zabi³  ks. Popie³uszkê?
•   Zwi¹zki Siemiradzkiego z Krakowem
•   Wajda: chcia³bym zrobiæ film  o  Wa³êsie

•   VIII Dzieñ Papieski
•   Polska i Rosja razem o Katyniu
•   Dzieñ Nauczyciela
•   Wrêczenie Karty Polaka
•   �piewamy razem: Jak d³ugo w sercach naszych
•   Kuchnia  polska: Golonka peklowana zapiekana
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Z w i e d z a j ¹ c y
zbiory krakowskiego
Muzeum Narodowego
w Sukiennicach pamiê-
taj¹, ¿e twórc¹ Po-
chodni Nerona jest
Henryk Siemiradzki.
Mi³o�nicy teatru wiedz¹
te¿, ¿e ten sam malarz
jest autorem kurtyny w
Teatrze im. Juliusza
S³owackiego w Krako-

wie. Byæ mo¿e ju¿ mniej znanym jest fakt, ¿e
podarowane Krakowowi Pochodnie Nerona, prezen-
towane w Sukiennicach z okazji jubileuszu Józefa
Ignacego Kraszewskiego w roku 1879, stanowi¹
zacz¹tek Narodowej Galerii Sztuki. � Musia³em ten
obraz darowaæ, bo my�l jego, ¿e mêczeñstwo,
cierpliwo�æ, wytrwa³o�æ prowadz¹ do zwyciêstwa...
to musia³em obraz wyra¿aj¹cy tê my�l zostawiæ tym,
dla których tê my�l wyra¿a. Je¿eli mog³em krajowi
co� podarowaæ... to tylko szczê�cie dla mnie � pisa³
Siemiradzki.

Warto te¿ przypomnieæ, ¿e drug¹ kurtynê artysta
przekaza³ teatrowi we Lwowie. Ofi arowane kurtyny
to symboliczne wizje sztuki i teatru, a Natchnienie,
Piêkno i Prawda stanowi¹ centrum tych dzie³.

Bardzo czêsto, omawiaj¹c malarstwo polskie
prze³omu wieków XIX i XX, wymieniamy Matejkê,
Siemiradzkiego, Grottgera niemal jednym tchem. Henryk
Siemiradzki nie ujawnia³ swych politycznych pogl¹dów,
nie anga¿owa³ siê w patriotyczne spory. Bêd¹c jednak
artyst¹ znanym i cenionym w Europie, maj¹c ojca, który

HENRYK SIEMIRADZKI 1843�1902
W 165. rocznicê urodzin

by³ carskim genera³em, zawsze podkre�la³ swoj¹ polsko�æ,
a dramatyczne w swym przes³aniu obrazy, których tre�ci¹
by³o prze�ladowanie pierwszych chrze�cijan � niemal zawsze
odczytywane by³y jako aluzje dotycz¹ce tragedii Polski
rozdartej przez zaborców.

Henryk Siemiradzki ukoñczy³ gimnazjum w
Charkowie, gdzie rysunku uczy³ go Dymitr Bezperczy,
uczeñ Briu³owa, znanego rosyjskiego klasycysty. Na
uniwersytecie w Charkowie ukoñczy³ te¿ studia na wydziale
fi zyczno-matematycznym, z tytu³em kandydata nauk
przyrodniczych, który otrzyma³ za pracê O instynkcie
owadów. Pó�niej wyjecha³ do Moskwy. Tam zwiedza³
muzea i galerie, a nastêpnie pojecha³ do Petersburga, gdzie
z kolei rozpocz¹³ studia w Cesarskiej Akademii Sztuk
Piêknych, które koñczy³ w roku 1870 z najwy¿sz¹ nagrod¹,
wielkim z³otym medalem i tytu³em �artysty pierwszego
stopnia�.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e wówczas Petersburg by³
wa¿nym o�rodkiem ¿ycia artystycznego i intelektualnego.

Sarkofag Henryka Siemiradzkiego w Krypcie
Zas³u¿onych na Ska³ce

Bêd¹c artyst¹, ubóstwia³ piêkno�æ we wszyst-
kich jej przejawach oraz otacza³ siê rzeczami
piêknymi: zbudowa³ w Rzymie dom i pracowniê
wed³ug w³asnego projektu, wyhodowa³ sad, który
swoj¹ piêkno�ci¹ i wytworno�ci¹ nie ustêpowa³
najlepszym oran¿eriom �wiata, zebra³ unikaln¹
kolekcjê zbroi, wyrobów z br¹zu, antyków i obrazów.
Mieszkaj¹c we W³oszech, ka¿dego lata nabiera³ si³
odpoczywaj¹c w ojczy�nie, w Polsce, a od wielu lat
polska kolonia artystów zbiera³a siê w domu
Siemiradzkich w  Rzymie.

Jego akademickie malarstwo, ornamentyka
obrazów, poci¹g do «piêknych» przedmiotów,
efektownych w¹tków sta³o siê zwiastunem powstania
tak ciekawego zjawiska w sztuce zwanego moder-
nizmem.

Twórczo�æ Siemiradzkiego to unikalny przyk³ad
w historii rodzimej sztuki przedrewolucyjnej,
organicznej szko³y, doskona³ej techniki, wysokiego
mistrzostwa w okresie ideologizowanego, wul-
garno-socjologicznego podej�cia do sztuki.
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Spotkania m³odego malarza z teoretykami sztuki,
artystami, studia nad antykiem w Ermita¿u, sta³y kontakt
z literatur¹ polsk¹ (bardzo ceni³ Kraszewskiego)
naznaczy³y pocz¹tek jego w³asnej drogi twórczej. Kolejne
lata to powrót do Polski. Rodzice artysty przenie�li siê do
Warszawy, on sam rozpocz¹³ malarskie podró¿e po
Europie.

Rozpocz¹³ je od Krakowa, gdzie potem czêsto
powraca³, pojecha³ do Monachium, Drezna, a przez
Innsbruck, Weronê, Wenecjê i Florencjê dotar³ do Rzymu.
Z miastem tym Henryk Siemiradzki zwi¹za³ swe ¿ycie.

Trudno w krótkim tek�cie opisaæ ¿ycie artysty w
czasie, gdy jego dzie³a przynosi³y mu nie tylko wielk¹
popularno�æ i s³awê, ale tak¿e liczne nagrody i ogromny
presti¿ w twórczym �rodowisku Europy.

Wkrótce po wybudowaniu willi w Rzymie Henryk
Siemiradzki naby³ w Strza³kowie, nieopodal Czêstochowy,
niedu¿y dworek. Czêsto tam bywa³, spêdza³ wakacje z
rodzin¹, tam te¿ zmar³ w roku 1902.

Cia³o artysty z³o¿ono w ko�ciele �w. Krzy¿a w
Warszawie, nastêpnie, w roku 1903, w Krypcie
Zas³u¿onych na Ska³ce w Krakowie.

Feliks Kopera, historyk sztuki, kiedy� dyrektor
Muzeum Narodowego w Krakowie, w trzecim tomie
monumentalnych Dziejów malarstwa w Polsce pisze nie
tylko o obrazie m³odego Siemiradzkiego, który zakupi³
ówczesny nastêpca tronu, a pó�niejszy car Aleksander
III. Kopera, trafnie analizuj¹c podstawowe, a mo¿e nawet
� mo¿na tu u¿yæ wspó³czesnego okre�lenia � modne
cechy klasycyzuj¹cego akademizmu, zwraca uwagê na
to, co wyró¿nia Siemiradzkiego z grona wspó³czesnych
mu malarzy, co ukazuje jego oryginalno�æ, ale i twórcz¹
osobowo�æ. � Klasyczny akademizm rzymski nie
opanowa³ go � pisze Kopera o Siemiradzkim. � Bior¹c
motywy ze �wiata klasycznego, nie przestawa³ byæ
wy³¹cznie malarzem i traktowaæ ich po malarsku.

Patrz¹c na obrazy Henryka Siemiradzkiego,
pamiêtajmy o nurtach sztuki i kultury, które niepodzielnie
stanowi³y o tre�ci i formie obrazów, rze�b, o charakterze
grafiki, rzemio�le artystycznym. Pamiêtajmy te¿, ¿e
odwo³anie siê do klasycyzmu by³o u pocz¹tków epoki
twórcze i inspiruj¹ce, potem by³o rodzajem powielania
tre�ci, ale przede wszystkim powtarzaniem formy,
pozbawionym ¿arliwo�ci artystów, ich osobistej
interpretacji tego, co dawne.

Wielkie dzie³a Siemiradzkiego: Pochodnie Nerona,
Dirce chrze�cijañska, Noc pompejañska, Pejza¿
klasyczny, Wazon czy kobieta, W klasztornej ciszy,
Kuszenie �w. Hieronima, Sielanki rzymskie � to obrazy,
w których dostrzegamy mistrzostwo klasycznego

Ods³oniêcie pomnika H. Siemiradzkiego w
Pieczeniegach w 2002 r. przed  szko³¹,

która  nosi  jego imiê.

budowania kompozycji, modelunku postaci, wnikliwe
studium twarzy, ale te¿ to, co stwarza wyraz dzie³, ich
wewnêtrzne napiêcie i piêkno � walory czysto malarskie.

To w³a�nie �wiat³o i kolor, materia malarska i
delikatny, a nieraz mocny i wyrazisty rodzaj kszta³towania
formy � stwarzaj¹ wielko�æ i wewnêtrzn¹ si³ê tego
malarstwa.

Kiedy� w moskiewskim muzeum zobaczy³em z
daleka piêkny krajobraz. Poniewa¿ by³y to sale, gdzie
eksponowano klasycyzm, do�æ schematyczny i pe³en
patetycznych scen i postaci � niemal podbieg³em do tego
pejza¿u. By³ to obraz Siemiradzkiego, a w notce
informacyjnej zaznaczono, ¿e to znakomity petersburski
malarz i laureat medali i nagród.

S¹dzê te¿, ¿e kurtyna w lwowskim teatrze jest mo¿e
bardziej roz�wietlona, bardziej �malarska� ni¿ krakowska.

Nie zapominajmy my�leæ o Henryku Siemiradzkim
jako o monotematycznym malarzu scen historycznych,
dramatów

pierwszych chrze�cijan, rzymskich ogrodów, ale
warto istotê tego malarstwa, jego ducha i si³ê dostrzegaæ
te¿ w �wietle s³oñca, sile i promieniowaniu Niewidzialnego.

Stanis³aw Rodziñski
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W architekturze warszawskiego ¯oliborza góruj¹ dwie
charakterystyczne wie¿e ko�cio³a pw. �w. Stanis³awa Kostki.
W dzieje tej �wi¹tyni na trwa³e wpisa³ siê ks. Jerzy
Popie³uszko, kapelan �Solidarno�ci�.

W 1980 r. zosta³ skierowany do pracy duszpasterskiej w
tutejszej parafii. Od sierpnia �80 energicznie zaanga¿owa³
siê w duszpasterstwo ludzi pracy. Gdy robotnicy Huty
Warszawa (obecnie Huta Lucchini Warszawa) og³osili strajk
okupacyjny, odprawi³ dla nich pierwsz¹ Mszê �wiêt¹, zosta³
ich kapelanem. Od tego czasu z robotnikami �rozmawia³ ich
jêzykiem�. Jego kazania by³y jednoznaczne, przejrzyste i
bezpo�rednio dociera³y do serc. Kap³añskie pos³ugiwanie
nierozerwalnie zwi¹za³o go ze �rodowiskiem ludzi pracy i
tworz¹cymi Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
�Solidarno�æ�.

Od pocz¹tku stanu wojennego troszczy³ siê o po-
zbawionych wolno�ci, otacza³ opiek¹ rodziny internowanych,
modli³ siê za nich. By³ bardzo blisko s¹dzonych na podstawie
dekretu o stanie wojennym. Nie potrafi³ przej�æ obojêtnie
obok cz³owieka w potrzebie. Dzieli³ siê tym, co mia³,
organizowa³ pomoc medyczn¹, sprowadza³ dary z Zachodu.
Jego mieszkanie by³o miejscem spotkañ dla prze�la-

dowanych. Nie tylko przyjmowa³ wszystkich, lecz równie¿ sam
wychodzi³ do innych. W wigiliê Bo¿ego Narodzenia podczas
stanu wojennego wsta³ od wieczerzy i z torb¹ pe³n¹ op³atków
obszed³ posterunki wojskowo-milicyjne na ¯oliborzu.

W pa�dzierniku 1980 r. w ko�ciele pw. �w. Stanis³awa
Kostki rozpoczêto odprawiaæ Msze �wiête za Ojczyznê. Od
22. lutego 1982 r. - systematycznie w ostatni¹ niedzielê
miesi¹ca � odprawia³ je ks. Jerzy Popie³uszko. Do
¿oliborskiej �wi¹tyni z modlitw¹ za Ojczyznê coraz liczniej
przybywali wierni z ca³ej Warszawy i z ró¿nych zak¹tków Polski.
W poczuciu jedno�ci i odpowiedzialno�ci za Ojczyznê s³uchali
homilii o ludzkiej godno�ci, rodz¹cych nadziejê, ¿e Prawda
oraz Dobro zwyciê¿¹. W kazaniach ks. Jerzego � ubo-
gaconych nauczaniem Jana Paw³a II i kard. Stefana
Wyszyñskiego - nie by³o polityki, tylko przypominanie, czym
jest wiara, nadzieja, mi³o�æ, dobro, prawda, sprawiedliwo�æ,
... . Jego nauczanie i w³asna postawa ukazywa³y, jak ¿yæ,
wnosi³y optymizm, przywraca³y nadziejê, wyzwala³y z
nienawi�ci.

Intensywnej aktywno�ci ks. Jerzego Popie³uszki od
jesieni 1983 r. towarzyszy³y wzmo¿one dzia³ania S³u¿b
Specjalnych. By³ ci¹gle �ledzony. Otrzymywa³ listy z

pogró¿kami. Jednak wszelkie próby zastraszenia go
okazywa³y siê nieskuteczne. Na pro�bê robotników � maj¹c
na uwadze zagro¿enie ¿ycia ksiêdza Jerzego ze strony S³u¿b
Specjalnych - Ksi¹dz Prymas kard. Józef Glemp za-
proponowa³ mu wyjazd na studia do Rzymu. Na tê propozycjê
odpowiedzia³: �Nie mogê tych ludzi zdradziæ, gdy ich opuszczê,
to siê za³ami¹�. Najbli¿si wspó³pracownicy kapelana
�Solidarno�ci� twierdz¹, ¿e by³ �wiadom gro¿¹cego mu
niebezpieczeñstwa. Jego znajomi wspominaj¹, jak czêsto
powtarza³: �ja d³ugo nie po¿yjê� i �jestem gotowy na wszystko�.

Chc¹c realizowaæ swoje powo³anie - w my�l ¿yciowej
maksymy wypisanej na prymicyjnym obrazku: �Posy³a mnie
Bóg, abym g³osi³ Ewangeliê i leczy³ rany zbola³ych serc» -
gotowy by³ ponie�æ �mieræ.

Pierwszym, nieudanym zamachem na jego ¿ycie by³ 13.
pa�dziernika 1984 r.upozorowany przez funkcjonariuszy S³u¿b
Specjalnych wypadek samochodowy w drodze z Gdañska
do Warszawy. Drugi atak nast¹pi³ sze�æ dni pó�niej. Dnia
19. pa�dziernika 1984 r. ks. Jerzy prowadzi³ modlitewne
spotkanie w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w parafii pw.
�wiêtych Polskich Braci Mêczenników w Bydgoszczy.

Drog¹ mêczeñstwa kapelana �Solidarno�ci�
W niedzielê 9 pa�dziernika przypada 24 rocznica porwania ksiêdza Popie³uszki.

Od 12 lat trwa proces beatyfikacyjny kapelana.
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Celebrowa³ Eucharystiê, a nastêpnie prowadzi³ rozwa¿anie
bolesnych tajemnic ró¿añca. Ca³o�æ modlitewnego
spotkania zakoñczy³ wezwaniem: �Módlmy siê, by�my byli
wolni od lêku, zastraszenia, ale przede wszystkim od ¿¹dzy
odwetu i przemocy». Tego samego wieczoru postanowi³
wróciæ do Warszawy.

Oko³o godziny 22:00 na szosie miêdzy Bydgoszcz¹ a
Toruniem, niedaleko miejscowo�ci Górsk samochód
kapelana �Solidarno�ci� - prowadzony przez p. Waldemara
Chrostowskiego - zosta³ zatrzymany przez umundurowanych
milicjantów ruchu drogowego, za� w rzeczywisto�ci, jak siê
pó�niej okaza³o, funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa.
Kierowca zosta³ zmuszony do oddania kluczyków i przej�cia
do milicyjnego samochodu, gdzie skuto go kajdankami.
Ksiêdza si³¹ � za rêkawy sutanny � wyci¹gniêto z samochodu,
og³uszono silnym uderzeniem w g³owê i po zakneblowaniu
mu ust wrzucono do baga¿nika. Rozpoczê³a siê mêczeñska
droga ks. Jerzego Popie³uszki.

W czasie jazdy p. W. Chrostowski wyskoczy³ z pêdz¹cego
samochodu i zacz¹³ szukaæ pomocy. Po kilkunastu
kilometrach funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa
zatrzymali siê w lesie, bowiem zauwa¿yli, ¿e samochód jest
niesprawny, a ponadto ks. Jerzy próbowa³ uwolniæ siê z
baga¿nika. Podczas postoju ks. Popie³uszko próbowa³
uciekaæ. Gdy go schwytano, bito a¿ do utraty przytomno�ci i
ponownie wrzucono do baga¿nika.

Podczas drogi z Torunia do W³oc³awka ks. Jerzy ca³y
czas próbowa³ siê uwolniæ. Dlatego zatrzymano siê na polnej
drodze, znów bito go pa³kami, gro¿ono mu broni¹, a gdy
straci³ przytomno�æ, zwi¹zano mu rêce i nogi. Po prze-
jechaniu nastêpnych kilometrów, zatrzymano siê. Znów bito
Ksiêdza. Za³o¿ono mu tampon, który utrudnia³ oddychanie.
Na jego szyi zwi¹zano pêtlê tak, aby ka¿da próba wy-
prostowania nóg powodowa³a duszenie. Do nóg przy-
wi¹zano - wcze�niej przygotowany - worek z kamieniami.
Kiedy ks. Jerzy jeszcze ¿y³, zabójcy postanowili zatopiæ go
przy tamie we W³oc³awku. Wrzucaj¹c go do wody, nie
sprawdzili, czy jeszcze ¿y³, czy zmar³ w baga¿niku podczas
ostatniego etapu drogi.

Dnia 20. pa�dziernika 1984 r. pod koniec g³ównego
wydania Dziennika Telewizyjnego zosta³a podana wia-
domo�æ o uprowadzeniu ks. Jerzego Popie³uszki. Jego los
by³ nieznany. W ko�ciele �w. Stanis³awa Kostki rozpoczê³o
siê modlitewne czuwanie, trwaj¹ce nieprzerwanie do 30.
pa�dziernika, kiedy to w wodach Zalewu W³oc³awskiego
odnaleziono cia³o Ksiêdza. 2. listopada trumnê z cia³em
przywieziono do ko�cio³a �w. Stanis³awa Kostki. Nastêpnego
dnia odby³ siê pogrzeb.

Jego uczestnicy - oko³o 1000 kap³anów i ponad 600 000
wiernych z ca³ej Polski � byli przekonani, ¿e s¹ �wiadkami
ofiary Kap³ana, który zosta³ zabity za Prawdê. Ich ból
ojcowskim s³owem tuli³ Prymas Polski, kard. Józef Glemp.
�Czy¿ mo¿emy mieæ dzi� wspanialsz¹ intencjê dla naszych
modlitw jak nie tê, aby �mieræ mêczeñska ksiêdza Jerzego
nie by³a tylko przerw¹ jego ziemskiego ¿ycia, ale aby by³a
owocna dla nas, dla naszego lepszego spo³ecznego ¿ycia?
Byæ mo¿e by³a potrzebna ofiara ¿ycia, aby odkry³y siê utajone
mechanizmy z³a, aby wyzwoli³y siê silniej pragnienia dobra,
szczero�ci, zaufania. Przecie¿ ca³y Naród pragnie rzetelnego
respektowania prawa, pragnie ³adu, pragnie gospodarno�ci.
Nasza religijna refleksja nad �mierci¹ ksiêdza Jerzego, ¿e
Chrystusowy cz³owiek nie umiera dla siebie, ale dla
Chrystusa i za innych, daje wielk¹ perspektywê spo³ecznych
nadziei. Niechby za t¹ refleksj¹ teologiczn¹ pod¹¿y³a my�l
spo³eczna i polityczna. Nie brak u nas wielu ludzi, nie brak
ich za granic¹, którzy pragn¹ pracowaæ ofiarnie dla Ojczyzny�.

Na zakoñczenie uroczysto�ci pogrzebowych trumnê ks.
Jerzego Popie³uszki z³o¿ono w grobie nieopodal wej�cia do
�wi¹tyni. Projekt grobu � w kszta³cie kurhanu - wykona³ znany
artysta plastyk, p. Jerzy Kalina. Grób otacza ró¿aniec z polnych
kamieni u³o¿onych w kszta³cie granic Polski. Krzy¿ ró¿añca

jest po³o¿ony w centrum mogi³y, gdzie znajduje siê grobowiec.
£¹cznik ma kszta³t Polskiego Or³a w Koronie z Matk¹ Bo¿¹
Jasnogórsk¹ na piersi. Nad grobem - na drzewie �
umieszczono korpus ukrzy¿owanego Chrystusa wykonany z
br¹zu wed³ug projektu p. Gustawa Zem³y.
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Do grobu ks. Jerzego � pocz¹wszy od dnia pogrzebu -
licznie przybywaj¹ wierni. Szacuje siê, ¿e od 19. pa�dziernika
1984 r. do 28. lutego 1985 r. w ko�ciele �w. Stanis³awa
Kostki i przy grobie kapelana �Solidarno�ci� modli³o siê
oko³o milion osób. Natomiast wed³ug statystycznych
obliczeñ od 1. marca 1985 r. do 31. grudnia 2004 r. to
miejsce nawiedzi³o 14.612.361 pielgrzymów, w tym 273.305
cudzoziemców.

Dnia 14. czerwca 1987 r. do grobu ks. Jerzego przyby³
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II. Po z³o¿eniu kwiatów na grobie
d³ugo modli³ siê, obejmuj¹c ramionami nagrobn¹ p³ytê.
Odchodz¹c uca³owa³ j¹. Modlitewny ho³d ks. Jerzemu z³o¿yli:
kardyna³owie z Polski, Anglii, Austrii, Bia³orusi, Brazylii,
Czech, Chile, Filipin, Meksyku, Niemiec, Rwandy, USA,
Watykanu. Przy grobie ks. Jerzego Popie³uszki zatrzymuj¹
siê: biskupi, kap³ani, prezydenci i premierzy pañstw oraz
liczni pielgrzymi. Klêkaj¹c � na specjalnie przygotowanych
klêcznikach - wypowiadaj¹ g³êbiê swych serc. Modl¹ siê
wypisanym tam s³owami:

Bo¿e nieskoñczenie dobry, który obdarzy³e� swego
s³ugê, ks. Jerzego Popie³uszkê, ³ask¹ wierno�ci kap³añ-
skiemu powo³aniu a¿ do mêczeñskiej �mierci, prosimy
Ciê s³owami Papie¿a, Jana Paw³a II, «aby z tej �mierci
wyros³o dobro, tak jak z Krzy¿a Zmartwychwstanie». Spraw,
by ks. Jerzy, niez³omny obroñca praw Bo¿ych i ludzkich,
dany Ojczy�nie naszej i �wiatu jako znak zwyciêstwa
mi³o�ci nad nienawi�ci¹, zosta³ wyniesiony do chwa³y
o³tarza.

Mi³osierny Bo¿e, udziel mi za wstawiennictwem S³ugi
Bo¿ego ks. Jerzego tej ³aski, o któr¹ Ciê gor¹co proszê.
Niech ofiara ¿ycia ks. Jerzego i Jego wstawiennictwo u
Ciebie, Bo¿e, przyczyniaj¹ siê do wzrostu chrze�cijañskiej
wiary, jedno�ci i pokoju w �wiecie. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

Andrzej Orczykowski

W oparciu o powszechne przekonania wiernych, ¿e ks.
Jerzy poniós³ �mieræ mêczeñsk¹ za wiarê, trwa jego proces
beatyfikacyjny. Prace procesowe rozpoczête 8. lutego 1997 r.
na etapie diecezjalnym zakoñczono 8. lutego 2001 roku. Dnia
3. maja 2001 r. w Watykanie rozpocz¹³ siê drugi etap procesu.

S³uga Bo¿y, ks. Jerzy Popie³uszko, w ci¹gu dwunastu lat
kap³añstwa wypracowa³ piêkny model ¿ycia dla bli�nich. By³
bez reszty oddany cz³owiekowi, który przez niego zbli¿a³ siê do
Boga. Dzi� w tajemnicy obcowania �wiêtych �wiadectwem
swego ¿ycia i mêczeñskiej �mierci nieustannie wzywa do
ewangelicznej solidarno�ci.

Jak naprawdê zgin¹³ ks. Jerzy Popie³uszko? - IPN
twierdzi, ¿e zosta³ zamordowany nie 19, a 25 pa�dziernika
1984 r., a decyzja o jego porwaniu zapad³a w zaciszu
generalskich gabinetów. Je�li to prawda, to by³aby
sensacja - stwierdzi³ dziennikarz «Superwizjera» TVN
Przemys³aw Wojciechowski.

- Ludzie z IPN twierdz¹, ¿e ks. Popie³uszko ¿y³ jeszcze,
gdy esbecy oskar¿eni pó�niej w procesie toruñskim o jego
zabójstwo zostali zatrzymani. Je�li to siê potwierdzi, bêdzie
sensacja - uwa¿a Wojciechowski. Wed³ug niego, porwanie
ksiêdza nie mog³o byæ efektem «samowolni» trzech
funkcjonariuszy, bo MSW by³o struktur¹ bardzo sfor-
malizowan¹ i jego szefowie musieli zaakaceptowaæ ten
plan.

Ks. Jerzy by³ torturowany
prof. Wojciech Polak: �ledztwo by³o zmanipuulowane.
O sprawie napisa³a równie¿ «Polska». W gazecie

Leszek Pietrzak - by³y cz³onek prokuratorskiego zespo³u
badaj¹cego sprawê - powo³uje siê na ekspertyzy jednego
z francuskich profesorów i nieznane dot¹d zeznania
�wiadków. Wiele poszlak wskazuje, ¿e przez ostanie sze�æ
dni ¿ycia kap³an by³ torturowany na terenie sowieckiej bazy
wojskowej w rejonie Kazunia.

Tê hipotezê potwierdzi³ w TVN24 prof. Wojciech Polak.
Wed³ug niego, ksiêdza na pocz¹tku chciano tylko zastraszyæ

i biciem zmusiæ do pos³uszeñstwa. Ma o tym �wiadczyæ fakt,
¿e kierowca ks. Popie³uszki nie zosta³ zlikwidowany przez jego
porywaczy. � To, ¿e w ogóle zostawiono go przy ¿yciu, jest
sprzeczne zasadami, z jakimi szkolono esbeków. On w
zasadzie nie mia³ prawa prze¿yæ ich sposobów postêpowania,
bo by³ przecie¿ �wiadkiem koronnym � argumentowa³.

KGB te¿ przes³uchiwa³o
Wed³ug historyków, przez kilka dni ró¿ne grupy z aparatu

represji PRL oraz funkcjonariusze KGB torturowali ksiêdza,
aby sk³oniæ go do podjêcia tajnej wspó³pracy z s³u¿bami,
jednak nie uda³o siê go z³amaæ.

Osobne dochodzenie prowadzili te¿ duchowni. W tym
tygodniu abp Kazimierz Nycz z³o¿y³ w Rzymie dokumenty
procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego.

Beatyfikacja nie opó�ni siê
Do Stolicy Apostolskiej dotar³ ju¿ komplet dokumentów

1. etapu beatyfikacji...
Metropolita warszawski zapewnia, ¿e wniosek uwzglêdnia

tak¿e nieznane opinii publicznej materia³y. Jego zdaniem nie
ma zagro¿enia, by proces siê opó�ni³. - Poprosi³em papie¿a,
by nada³ bieg sprawie. Benedykt XVI zna dobrze historiê ks.
Jerzego i dlatego bardzo liczê, ¿e mimo wielu spraw, nie bêdzie
opó�nieñ w pracach Kongregacji ds. Kanonizacji - mówi
arcybiskup Nycz.

Kto zabi³ ks. Popie³uszkê?

(PAP)
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Henryk Siemiradzki, wybitny malarz akademik urodzi³
siê w 1843 roku w maj¹tku Pieczeniegi w pobli¿u Charkowa.
Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej, jego ojciec by³ oficerem w
armii rosyjskiej, jednak w rodzinie panowa³a polska,
patriotyczna atmosfera. Siemiradzki przez ca³e ¿ycie czu³ siê
Polakiem, mimo przypisywania mu rosyjskiej narodowo�ci
przez tamtejsz¹ prasê i krytykê w okresie najwiêkszych
sukcesów artystycznych.

Artysta zawsze z wielkim wzruszeniem odwiedza³
ojczysty kraj, a w Krakowie bawi³ kilkakrotnie. Po raz pierwszy
malarz zawita³ tam w sierpniu 1871 roku, w drodze do
Monachium, gdzie mia³ odbyæ 6-letnie studia. Stypendium
na owe zagraniczne studia oraz wielki z³oty medal otrzyma³
jako student Akademii Sztuk Piêknych w Petersburgu w
nagrodê za obraz Aleksander Wielki i jego lekarz Filip. Owa
pierwsza wizyta wywar³a na m³odym malarzu wielkie
wra¿enie i rozbudzi³a poczucie polsko�ci. W d³ugich listach
do matki opisywa³ swoje wra¿enia. Z nich wiemy jakie
miejsca odwiedzi³.

Zatrzyma³ siê w Hotelu Polskim nieopodal Dworca
Kolejowego. Pierwszego dnia przespacerowa³ siê ul. Flo-
riañsk¹, podziwia³ ko�ció³ Mariacki, Rynek i Sukiennice,
gdzie wtedy sprzedawano wiktua³y. Drugiego dnia
(niedziela) odwiedzi³ ponownie ko�ció³ Mariacki, Wawel,
a po obiedzie wystawê sztuk piêknych. Tam zachwyci³ go
obraz pêdzla Jana Matejki �Kazanie Skargi�. Dzieñ
zakoñczy³ spacerem na Kopiec Ko�ciuszki. W kolejnych
dniach wizyty ogl¹da³ groby królewskie i skarbiec na
Wawelu, k i lka ko�cio³ów, Kol legium Jagiel loñskie
(Collegium Maius) oraz Kopiec Krakusa. 27 sierpnia, w
niedzielê zwiedza³ Kopalniê Soli w Wieliczce. Oprócz
�Kazania Skargi� Jana Matejki, du¿e wra¿enie zrobi³a na
malarzu Lithuania Artura Grottgera oraz pomnik Potoc-
kiego d³uta Thorvaldsena. Jednak chyba najwiêksze
wra¿enie na malarzu wywar³ Wawel. Tak pisa³ w listach
do rodziców: �Z ³atwo�ci¹ znalaz³em gmach imponuj¹cy,
otoczony wie¿ycami i znany zanadto z rycin, abym mia³
opisywaæ jego widok. Jakiego¿ wra¿enia dozna³em, gdym
wst¹pi³ do katedry, czy¿ potrzebujê mówiæ! �liczny organ i
dobry silny �piew mêski brzmia³y na chorach, ksi¹dz mszê
odprawia³ przed g³ównym o³tarzem za grobowcem
srebrnym �w. Stanis³awa. Grobowiec ten ze srebra

podtrzymywany przez 4 anio³ów z tego¿ kruszcu mie�ci siê
w �rodku ko�cio³a pod wspania³ym baldachimem.
Obejrza³em sarkofag £okietka, rodziny Sobieskich,
Kazimierza Wielkiego, prymasów, zajrza³em przez kraty do
kaplicy Jagielloñskiej, która w czasie sumy jest zamkniêta,
jednak mog³em obejrzeæ groby Zygmuntów (�) Czy¿ mam
opisywaæ wra¿enie, jakiegom dozna³ nazajutrz spu�ciwszy
siê do grobów królów polskich, pod katedr¹ na Wawelu?
By³oby to czczym usi³owaniem, ograniczê siê tylko na
podaniu lekkiego opisu � a o wzruszeniu moim zamilczê, bo
³atwo go Droga Mama zrozumie i podzieli��

Kolejna wizyta artysty w grodzie Kraka wi¹za³a siê z
obchodami Jubileuszu 50-lecia pracy pisarskiej Józefa
Ignacego Kraszewskiego. Na pocz¹tku pa�dziernika 1879
roku w Krakowie obchodzono uroczyste po�wiêcenie nowo
odbudowanego gmachu Sukiennic. Uroczysto�æ tê po³¹czono
z obchodami jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Józefa
Ignacego Kraszewskiego.

5 pa�dziernika przed po³udniem zebra³o siê w handlu
korzennym mieszczanina krakowskiego Wentzla1 , przy
krakowskim rynku, kilkunastu literatów i artystów, w�ród
których znalaz³ siê te¿  Henryk Siemiradzki. Podczas rozmowy
powsta³a my�l za³o¿enia Muzeum, ale nikt nie przypuszcza³,
¿e pomys³ przybierze w krótkim czasie konkretne kszta³ty.
Pomys³ tak zafascynowa³ Siemiradzkiego, ¿e o�wiadczy³, ¿e
chce czynem poprzeæ dzie³o utworzenia Muzeum i sk³ada na
rzecz tego Muzeum w darze �Pochodnie Nerona�, które
wówczas by³y przedmiotem powszechnego podziwu.
Uczestnicy zebrania os³upieli, rzecz¹ niezwyk³¹ by³o, ¿e
niezamo¿ny jeszcze artysta da³ ogó³owi w darze pracê kilku
lat ¿ycia, przedstawiaj¹c¹ warto�æ kilkudziesiêciotysiêczn¹.
Obecni u Wentzla malarze: Witold Pruszkowski i Tadeusz
Ajdukiewicz poszli natychmiast w �lady Siemiradzkiego
o�wiadczaj¹c, ¿e darowuj¹ na rzecz muzeum w³asne dzie³a:
pierwszy ��witeziankê�, drugi portret Heleny Modrzejewskiej.

Po po³udniu owego dnia odby³a siê s³ynna uczta na cze�æ
pisarza w Hotelu Victoria na ulicy �w. Anny. Podczas biesiady
toast na cze�æ Siemiradzkiego wzniós³ prezydent Krakowa
Miko³aj Zyblikiewicz. Artysta powsta³ i powiedzia³:

ZWI¥ZKI SIEMIRADZKIEGO Z KRAKOWEM

Kawiarnia �U Wentzla� przy krakowskim rynku

Teatr Miejski  -  Dzi�: Teatr im. Juliusza S³owackiego
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Podziêkowaæ pragnê maleñkim czynem. Poniewa¿ pan
prezydent by³ tyle ³askaw, ¿e odst¹pi³ mi jedn¹ �cianê w
Sukiennicach, przedto zawieszê na niej moje �Pochodnie
Nerona�, ofiarowuj¹c je krajowi z tym przeznaczeniem, aby w
Sukiennicach by³y umieszczone.

Fakt ów natychmiast obwieszczono miastu odpo-
wiednimi afiszami.

Po uczcie Siemiradzki powróci³ do hotelu Krakowskiego
(dzi� nie istniej¹cego) ko³o Plant. Tam wieczorem odwiedzi³a
go Helena Modrzejewska, zawiadamiaj¹c go, ¿e miasto
postanowi³o z³o¿yæ mu ho³d wdziêczno�ci, organizuj¹c na
jego cze�æ korowód z pochodniami. Pochód, w którego sk³ad
wchodzili zarówno ludzie na stanowiskach jak i zwykli
rzemie�lnicy, z towarzysz¹c¹ mu orkiestr¹ górnicz¹ z Wieliczki
uformowa³ siê na Placu Szczepañskim i ruszy³ pod hotel
Krakowski. Siemiradzki ukaza³ siê t³umowi na balkonie,
nast¹pi³o przemówienie vice-prezesa Towarzystwa Sztuk
Piêknych Henryka Wodzickiego. Odpowied� artysty zawar³a
siê w kilku s³owach:  Nie mnie nale¿y siê dzisiaj ho³d od
was, lecz temu, którego dzisiaj jubileusz czcimy. Siemiradzki
we fraku, w bia³ym krawacie i z odkryt¹ g³ow¹, pochwyciwszy
�wiecznik zszed³ na dó³, stan¹³ na czele pochodu i
poprowadzi³ go przed hotel Drezdeñski na rogu Rynku i ul.
Floriañskiej, gdzie mieszka³ Kraszewski. Obydwaj arty�ci
wyszli sobie naprzeciw i u�ciskali siê.

Wieczorem odby³ siê bal w Sukiennicach, na którym by³
obecny równie¿ mistrz Matejko. Marsza³kowa Wodzika wraz z
innymi gospodyniami balu ofiarowa³a Siemiradzkiemu
wieniec laurowy.

Nazajutrz wszyscy przebywaj¹cy w Krakowie arty�ci
polscy postanowili uroczystym aktem daæ pocz¹tek Muzeum
Narodowemu. Akt ten podpisa³o przesz³o czterdziestu
twórców, ofiarowuj¹c na ten cel w³asne dzie³a.

7 pa�dziernika zebra³a siê na uroczystym posiedzeniu
krakowska Rada Miejska, która na wniosek prezydenta
uchwali³a, ¿e przeznaczy po³owê piêtra Sukiennic od ulicy
Brackiej na za³o¿enie Galerii Obrazów, a ewentualnie tak¿e
na za³o¿enie Muzeum Narodowego.

Ukoronowaniem tego wielkiego wydarzenia w dziejach
kultury i sztuki Krakowa by³o zgromadzenia Rady Miejskiej w
Sali ratuszowej, maj¹ce na celu z³o¿enie oficjalnego
podziêkowania Henrykowi Siemiradzkiemu.

Warto mo¿e po�wiêciæ kilka s³ów owemu darowi
Siemiradzkiego. Obraz Pochodnie Nerona czyli �wieczniki
Chrze�cijañstwa ukazuje okrutn¹ scenê palenia, z rozkazu
cesarza rzymskiego Nerona, chrze�cijan, których obci¹¿y³
win¹ z po¿ar Rzymu. �ród³em inspiracji móg³ byæ utwór
Kraszewskiego �Rzym za Nerona�, którego pierwodruk ukaza³
siê w Krakowie w 1866 roku. Wiadomo, ¿e Siemiradzki
pozna³ Kraszewskiego w 1872 roku, twórcy prowadzili
korespondencjê, a malarz odwiedzi³ literata w Dre�nie na
krótko przed rozpoczêciem prac nad Pochodniami. Miejscem
widowiska s¹ ogrody Nerona, widowniê oprócz pary
cesarskiej stanowi¹ cz³onkowie dworu. Siemiradzki wybra³
moment zapalenia chrze�cijan, maj¹cych zamiast �wiat³a
Rzymowi przy�wiecaæ. Wybór tej sceny by³ nieprzypadkowy i
ma znaczenie symboliczne. �wiat³a zapalane przez Nerona
to ��wiat³o�æ co w ciemno�ciach �wieci�, o której wspomina
�w. Jan w swojej Ewangelii. Na ramie obrazu widniej¹
zreszt¹ s³owa Ewangelisty.

Obraz powstawa³ w rzymskiej pracowni Siemiradzkiego
w latach 1874-6. Wystawiony w rzymskiej Akademii
�wiêtego £ukasza, rozpocz¹³ potem tryumfaln¹ podró¿ po
europejskich salach wystawowych, czemu towarzyszy³a
znakomita krytyka. Obraz odwiedzi³ Wiedeñ, Berlin,
Sztokholm, Turyn, Petersburg i Pary¿. W Sukiennicach zawis³
w 1881 roku.

Z Krakowem ³¹czy siê jeszcze jedno s³awne dzie³o
Siemiradzkiego � Kurtyna dla Teatru Miejskiego2 . Rada
Miasta Krakowa og³osi³a konkurs na kurtynê w 1892 roku.
Na konkurs wp³ynê³o 6 prac, m.in. Stanis³awa Wyspiañ-
skiego i Józefa Mehoffera, jednak ¿adnego projektu nie
przyjêto. Zlecono jej namalowanie Henrykowi Siemi-
radzkiemu, ciesz¹cemu siê w owym czasie wielk¹ s³aw¹.
15.000 z³otych reñskich to cena kosztów kurtyny, jako, ¿e
artysta za pracê nic sobie nie policzy³. Oto opis kurtyny wg
samego artysty:

Grupa �rodkowa: Natchnienie kojarzy Piêkno z Prawd¹.

Ko�ció³ Mariacki

Rynek i Sukiennice
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Grupa z lewej strony: przed postaci¹ Tragedii roztacza siê
obraz niedoli i zbrodni. Widma i Furie, uosabiaj¹ce Wyrzuty
Sumienia i Zemstê, �cigaj¹ Morderstwo i Wystêpn¹ Mi³o�æ.
Eros p³acze nad urn¹ i prochami drogiego serca. W g³êbi u
stóp Sfinksa (Przeznaczenia) pierwiastki Dobrego i Z³ego
walcz¹ o panowanie nad �wiatem. Grupa na pierwszym
planie: Komedia przygl¹da siê z u�miechem uciesznym
figurkom, którymi potrz¹sa przed ni¹ Trefni�. Grupa po stronie
prawej: Psyche (Dusza) uwalnia siê z wiêzów zmys³owo�ci,
usi³uj¹c za Muzyk¹ i �piewem wznie�æ siê ku niebu. W g³êbi
grono m³odzie¿y otacza w tañcu pos¹g Terpsychory.

Siemiradzki oceni³ pracê nad kurtyn¹ jako ciê¿k¹ i trudn¹,
porówna³ j¹ do budowy piramidy. Cieszy³ siê jednak, ¿e to
jemu przypad³a w udziale ta praca, jako ¿e kocha³ teatr, a
ponadto uwa¿a³, ¿e jego dzie³o bêdzie podziwiaæ wiêksza
liczba osób, ni¿by to mia³o miejsce gdyby dzie³o wisia³o w
muzeum.

Pojawia³y siê zreszt¹ g³osy aby kurtynê umie�ciæ w
galerii a nie w Teatrze ale w koñcu kurtyna zawis³a w Teatrze
Miejskim. Krytyka na ogó³ wyra¿a³a siê o niej pozytywnie,
zachwyca³ siê ni¹ Henryk Sienkiewicz. Stanis³aw Wy-
spiañski, prawdopodobnie ura¿ony odrzuceniem jego
projektu przez zarz¹d teatru, ostro j¹ skrytykowa³. W li�cie
do Lucjana Rydla pisa³: �Kompozycja wed³ug mnie ca³a
jest studencka i nie wskazuje na ¿adn¹ indywidualno�æ
my�l¹c¹. Dobre i znakomite jest wykonanie, szczegó³y s¹
staranne nieraz i piêkne, poprawne (�), ale jest to utwór,
któremu, a¿ siê dziwiê jak na mnie, co jestem tak ³atwo
wra¿liwy, ¿adnego wra¿enia nie zrobi³. Pochodnie Nerona
s¹ �liczne (�), ale kurtyna jest zerem�.  Kurtyna zosta³a

pokazana po raz pierwszy 18 kwietnia 1894 roku na
przedstawieniu komedii Józefa Bliziñskiego �Chwast�.
Oficjalnym wyrazem uznania dla dzie³a Siemiradzkiego by³o
przyznanie mu w 1894 roku nagrody i. Probusa Barczews-
kiego przez Akademiê Umiejêtno�ci.

Siemiradzki kocha³ Kraków, mo¿e dlatego przeznaczenie
sprawi³o, ze tam spocz¹³ na wieki. Artysta zmar³ 23 sierpnia
1902 roku w Strza³kowie pod Radomskiem, w maj¹tku który
kupi³ jeszcze w 1884 roku. Pochowano go najpierw na
Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie, by we wrze�niu
1905 roku uroczy�cie przenie�æ trumnê do krypty zas³u¿onych
Polaków u paulinów na krakowskiej Ska³ce.

 Warszawa po¿egna³a malarza 24 wrze�nia. W ko�ciele
pow¹zkowskim �w. Karola odby³o siê uroczyste nabo-
¿eñstwo ¿a³obne, po którym trumnê przewieziono na
dworzec kolei warszawsko-wiedeñskiej, sk¹d wyruszy³a do
Krakowa. Tam uroczysto�ci rozpoczê³y siê w Ko�ciele
Mariackim, gdzie przed trumn¹, podczas nabo¿eñstwa,
mowê wyg³osi³ kapucyn, ojciec Anio³. Nastêpnie wy-
prowadzono trumnê na zewn¹trz ko�cio³a, gdzie odby³a siê
w³a�ciwa uroczysto�æ ¿a³obna. Mowy wyg³osili wtedy:
prezydent Józef Friedlein3  oraz dyrektor Muzeum Na-
rodowego Feliks Kopera. Przy d�wiêkach Marsza ¿a³ob-
nego Chopina d³ugi barwny pochód ruszy³ na Ska³kê.
Sprawozdawca �Kuriera Warszawskiego� odnotowa³, ¿e
pochód by³ tak d³ugi, �¿e gdy id¹ca na przedzie muzyka
�Harmonii� wkracza³a ju¿ na Stradom, ostatnie szeregi
pochodu ruszy³y dopiero sprzed ko�cio³a Mariackiego. W
uroczysto�ci bra³y udzia³ najznamienitsze osoby ów-
czesnego ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego. Sznury od
karawana nie�li: prezydent Krakowa, rektor Uniwersytetu
Jagielloñskiego Edmund Krzymuski, dyrektor Akademii
Sztuk Piêknych Julian Fa³at, Teodor Axentowicz i radcy
miasta Lwowa: [Micha³?]Michalski i Ciachciñski. Na Ska³ce
mia³y miejsce kolejne przemówienia, a po ¿a³obnych
�piewach trumnê z³o¿ono w krypcie, w sarkofagu s¹siadu-
j¹cym z tym, który kry³ szcz¹tki tak podziwianego i
uwielbianego przez Siemiradzkiego pisarza � Józefa
Ignacego Kraszewskiego.

Karina Znamirowska

�ród³a:
1. Józef Du¿yk, Siemiradzki, Warszawa 1986
2. Wies³awa Górska, Henryk Siemiradzki, Warszawa 2007
3. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot,

Historia Malarstwa Polskiego, Kraków 2000
4. Stanis³aw Lewandowski, Henryk Siemiradzki, Warszawa

1904
5. Franciszek Stolot, Henryk Siemiradzki, Wroc³aw 2002
6. S.K., Pochodnie Nerona czyli �wieczniki Chrze�cijañstwa,

Warszawa 1877

1 Po d³ugoletniej przerwie kawiarnia �U Wentzla� znów
dzia³a w tym miejscu.

2 Dzi�: Teatr im. Juliusza S³owackiego w Krakowie
3 Józef Fredlein w 1904 r z³o¿y³ dymisjê; urzêduj¹cym

prezydentem m. Krakowa by³ wtedy Juliusz Leo.

Do koñca 2009 «Pochodnie Nerona» wystawiane s¹ w
Muzeum Narodowym w Poznaniu, a reszta kolekcji H. Siemi-
radzkiego: «w sobotê 17 lutego 2007, zosta³a otwarta w Zamku
Królewskim w Niepo³omicach Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku,
przeniesiona z krakowskich Sukiennic, historycznej siedziby
Muzeum Narodowego w Krakowie»

Ulica Henryka Siemiradzkiego
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Wiadomo�ci z Polski

Z³oty w do³ku
22 pa�dziernika stanie siê pamiêtnym dniem dla rynku

walutowego: Dolar skoczy³ do poziomu prawie 3 z³otych,
najwy¿szego od ponad pó³tora roku. Euro przekroczy³o
granicê 3,75 z³, frank szwajcarski podro¿a³ najbardziej od
dwóch lat i kosztuje ponad 2,5 z³otego. Funtowi zabrak³o
tylko 20 groszy, ¿eby siêgn¹æ poziomu 5 z³otych.

Tymczasem wicepremier i minister gospodarki Walde-
mar Pawlak w os³abieniu polskiej waluty nie widzi nic z³ego.
- S³abszy z³oty poprawi sytuacjê finansow¹ eksporterów -
powiedzia³ w specjalnym komentarzu dla TVN CNBC Biznes
z Moskwy, gdzie jest w delegacji.

- Mo¿e to byæ bardzo dobry impuls, bo eksporterzy
bardzo mocno narzekali na du¿¹ aprecjacjê z³otego. To by³

rzeczywi�cie spory problem, bo dotyczy  ró¿nych bran¿, od
produkcyjnych po bran¿ê transportow¹ - mówi³ Pawlak.

Natomiast g³ówny ekonomista banku Pekao SA Roland
Paszkiewicz uwa¿a, ¿e os³abienie z³otego wynika z
globalnego umacniania siê dolara. Jego zdaniem, dopóki
amerykañska waluta bêdzie siê umacniaæ, dopóty waluty z
rynków wschodz¹cych jak Polska bêd¹ traciæ na warto�ci.

Zdaniem eksperta pocieszeniem mo¿e byæ to, ¿e kurs
euro do dolara zszed³ do poziomu mniej wiêcej 1,27. Powinno
to zahamowaæ umacnianie dolara, bo jest to strefa
zatrzymania siê poprzedniej fali, gdy dolar do euro traci³.

W ostatnich tygodniach z³otówka straci³a w stosunku do
dolara blisko 40 procent.

W �Solidarno�ci� dzia³a³o wielu wspa-
nia³ych ludzi, których podziwiam, ale nie by³a
ona przecie¿ dziesiêciomilionowym hufcem
anio³ów - mówi³ podczas sk³adania wy-
ja�nieñ przed S¹dem Okrêgowym w War-
szawie oskar¿ony Wojciech Jaruzelski.
Genera³ stwierdzi³, ¿e czuje odpowiedzial-
no�æ za wydarzenia z okresu stanu wo-
jennego, nie przyzna³ siê jednak do zarzu-
canych mu czynów. Powiedzia³, ¿e dzia³a³ w
stanie wy¿szej konieczno�ci i nazwa³ wpro-
wadzenie stanu wojennego �mniejszym
z³em�, o�wiadczaj¹c, ¿e stan wojenny okaza³
siê wówczas jedyn¹ form¹ powstrzymania
rozpadu gospodarki Polski.

Genera³ przed s¹dem
 - Ta dramatyczna decyzja ocali³a Polskê

przed wielowymiarow¹ katastrof¹ - mówi³
Jaruzelski.

Genera³ przed S¹dem Okrêgowym w
Warszawie przez d³u¿szy czas cytowa³ mel-
dunki dla w³adz z jesieni 1981 r. o brakach
podstawowych surowców dla gospodarki, np.
o tym, ¿e elektrownie mia³y zapasy wêgla tylko
na kilka dni, a mia³a byæ ostra zima.

- Czy nie by³o to wystarczaj¹cym po-
wodem do wprowadzenia stanu wojennego?
- pyta³ Jaruzelski, podkre�laj¹c, ¿e pod koniec
1981 r. �Solidarno�æ� odrzuci³a rz¹dowe plany
naprawy sytuacji gospodarczej, a pañstwa
socjalistyczne ogranicza³y dostawy su-
rowców do Polski.

PAP

Bardzo chcia³bym zrobiæ film, który pokazywa³by Lecha
Wa³êsê w najpiêkniejszym momencie jego ¿ycia - powiedzia³
w TVN24 Andrzej Wajda.

Wajda: chcia³bym zrobiæ film o Wa³êsie
Doda³, ¿e film móg³by siê koñczyæ tym, jak Wa³êsa staje

przed amerykañskim Kongresem i mówi «My, naród». «Kto
inny tak powiedzia³?» - zauwa¿y³ re¿yser.

Wajda przypomnia³, ¿e od dawna jest namawiany, aby
nakrêciæ dalszy ci¹g filmowego cyklu, trzeci¹ czê�æ po
«Cz³owieku z marmuru» i «Cz³owieku z ¿elaza».

- Od dawna siê zabieram do takiego filmu. Po tamtych
dwóch, po cz³owieku z marmuru i z ¿elaza, teraz chyba
powinien byæ cz³owiek nadziei - mówi³. - To by³oby dobre
okre�lenie dla Lecha Wa³êsy "Cz³owiek nadziei", bo on da³
mnie osobi�cie, a my�lê ¿e nie tylko mnie, wielk¹ nadziejê
- doda³.

Wed³ug Wajdy, Pokojowa Nagroda Nobla przyznana
Wa³êsie tê nadziejê wzmacnia³a. - Kto lepiej reprezentowa³
ten ruch pokojowy, jakim by³a «Solidarno�æ», jak nie Lech
Wa³êsa - powiedzia³ re¿yser.

W tym roku mija 25. rocznica przyznania Lechowi Wa³êsie
Pokojowej Nagrody Nobla.

PAP
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Przed 30 laty,
16  pa�dz ie rn i ka
1978 roku z Waty-
kanu w �wiat pop³y-
nê³y pamiêtne s³o-
wa:

Habemus pa-
pam... Carolum
Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardina-
lem Wojtyla, qui sibi
nomen imposuit Io-
annem Paulum Se-
cundum!

Pó�niej by³o 27
lat pontyfikatu, który
w tak zasadniczy
sposób odmieni³
oblicze Ziemi, ob-
licze Ko�cio³a, Pol-
ski, Europy i �wiata.
By³o przes³anie na

trudny czas: «Nie lêkajcie siê», kolejne pielgrzymki do
Ojczyzny, wszystkie wa¿ne, nios¹ce si³ê i nadziejê, by³y
�wiatowe spotkania z m³odzie¿¹..

Ojciec �wiêty zawsze mia³ bardzo dobry kontakt z lud�mi
m³odymi. Jeszcze jako biskup krakowski pracowa³ ze
studentami. Pe³ni¹c pos³ugê papiesk¹ du¿¹ czê�æ swojego
nauczania kierowa³ do m³odzie¿y, a gdy odszed³ zaczêto
mówiæ o nowej formacji duchowej, pokoleniu JPII. Tote¿ motto
tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego, �wiêtowanego
w Polsce od o�miu lat w niedzielê poprzedzaj¹c¹ rocznicê
historycznego konklawe, brzmia³o: «Jan Pawe³ II - wycho-
wawca m³odych». Znakiem graficznym, obecnym na ulotkach,
plakatach, billboardach by³o zdjêcie m³odego Karola Wojty³y
gol¹cego siê w czasie sp³ywu kajakowego.

Uroczysto�ci w Warszawie zainaugurowa³a miêdzy-
narodowa sesja naukowa zorganizowana 11 pa�dziernika
na Uniwersytecie Warszawskim przy wspó³udziale Fundacji
«Dzie³o Nowego Tysi¹clecia». G³ównym prelegentem by³
Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. �wieckich kard.
Stanis³aw Ry³ko z Watykanu.

W niedzielê, 12 pa�dziernika centralne obchody
rozpoczê³a msza �wiêta w Bazylice �w. Krzy¿a, celebrowana
przez nuncjusza papieskiego abp. Józefa Kowalczyka,

VIII Dzieñ Papieski
transmitowana przez Polskie Radio. Koñcowym akcentem
by³ wieczorny Apel z Ojcem �wiêtym i S³owo Ojca �wiêtego
Benedykta XVI. Potem odby³ siê koncert galowy «Zostañ z
nami», który zgromadzi³ kilkusetosobow¹, w wiêkszo�ci
m³od¹, ¿ywio³owo reaguj¹c¹ widowniê. Wyst¹pili miêdzy
innymi Piotr Rubik i Justyna Steczkowska.

Scenê wzniesiono przed ko�cio³em �w. Anny na
Krakowskim Przedmie�ciu, w miejscu, gdzie podczas
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny papie¿ spotka³ siê z
m³odzie¿¹. Tam te¿, w namiocie mo¿na by³o obejrzeæ wystawê
przygotowan¹ przez Centrum My�li Jana Paw³a II pt. «To by³o
niemo¿liwe. Wynik konklawe, który zaskoczy³ �wiat...».
Pokazano pierwsze strony gazet europejskich i �wiatowych,
informuj¹cych o wynikach konklawe, pisane na gor¹co
komentarze, archiwalne programy telewizyjne oraz pami¹tki
po Janie Pawle II.

Jak co roku, podczas Dnia Papieskiego trwa³a zbiórka
pieniêdzy na fundusz stypendialny dla uzdolnionej m³odzie¿y
z ubogich rodzin. Kwestowali m³odzi wolontariusze w
papieskich barwach, ¿ó³tych chustach i koszulkach. W
rocznicê konklawe premierê mia³ film «�wiadectwo», oparty
na wspomnieniach kard. Stanis³awa Dziwisza.

Modlitewne czuwania, sympozja naukowe, koncerty
odbywa³y siê w ca³ej Polsce. By³y to dni duchowej ³¹czno�ci
z Ojcem �wiêtym, z naszym papie¿em, czas modlitwy w
intencji Jego rych³ej beatyfikacji i kanonizacji.

Ewa Zió³kowska
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Wspólna polsko-rosyjska historia mo¿e
trafiæ do sprzeda¿y w 2009

Ju¿ w 2009 roku uka¿e siê polsko-rosyjska publikacja
na temat wspólnej historii XX wieku - taki pomys³ lansuje
dwustronna Komisja ds. Trudnych. - Zostanie napisana w
taki sposób, aby fakty nie by³y kwestionowane i by czytelnik
mia³ mo¿liwo�æ poznania dwóch ró¿nych perspektyw:
polskiej i rosyjskiej - mówi³ prof. Adam D. Rotfeld, jej
wspó³przewodnicz¹cy.

Publikacja ma poruszyæ najbardziej dra¿liwe problemy
w polsko-rosyjskich stosunkach. Bêdzie wiêc sprawa
katyñska, bêdzie rozdzia³ po�wiêcony traktowaniu w Polsce
rosyjskich jeñców wojennych z 1920 roku. - Poruszony
zostanie te¿ stosunek Józefa Stalina do Powstania
Warszawskiego, wstrzymanie ofensywy radzieckiej i
problem zniewolenia Polski, które przez Rosjan postrze-
gane jest jako wyzwolenie - powiedzia³ Rotfeld.

Ma pokazaæ w jaki sposób zosta³ narzucony obcy ustrój,
z którym Polacy nie identyfikowali siê, w stopniu znacznie
wiêkszym, ni¿ pozosta³e narody naszego regionu i jak
przejawia³ siê stalinizm na peryferiach imperium. Na wniosek
strony rosyjskiej, do publikacji zostanie w³¹czony temat stanu
wojennego w Polsce - jego wprowadzenie i rola Rosjan w
polityce naszego regionu na pocz¹tku lat 80-tych.

[Nale¿y - red.] zaktywizowaæ wysi³ki, zmierzaj¹ce do
nale¿ytego wyja�nienia wszystkich okoliczno�ci oraz zdjêcia
z porz¹dku dziennego relacji miêdzy krajami i spo-
³eczeñstwami zbrodni katyñskiej, dokonanej przez re¿im
stalinowski. Polsko-rosyjska Komisjia ds. Trudnych

Odtajniæ sprawê katyñsk¹
«Uczestnicy grupy, zwracaj¹c siê do w³adz obu krajów,

uwa¿aj¹ za istotne zaktywizowanie wysi³ków, zmierzaj¹cych
do nale¿ytego wyja�nienia wszystkich okoliczno�ci oraz
zdjêcia z porz¹dku dziennego relacji miêdzy obu krajami i
spo³eczeñstwami zbrodni katyñskiej, dokonanej przez re¿im
stalinowski» - g³osi komunikat Komisji.

Apel polsko-rosyjskiej Komisji o zamkniêcie sprawy
katyñskiej ju¿ jest, ale jego znaczenie pozostaje kwestio-
nowane. W szeregach cz³onków Komisji nie ma ani jednego
polityka, a bez decyzji politycznej ka¿de dzia³anie bêdzie bardzo
ograniczone. - Poniewa¿ jest zbie¿no�æ stanowisk, wiêcej
zrobiæ nie mo¿na. Mo¿na tylko prosiæ tych, od których to
zale¿y, by sprawê odtajniæ i raz na zawsze wyja�niæ - mówi³
prof. Rotfeld.

Rosja ustêpuje ws. Katynia?
Czy wypracowanie wspólnego tekstu zwiastuje prze³om? -

To pierwszy od dawna sygna³, ¿e strona rosyjska rozwa¿a
zmianê stanowiska, które siê zaczê³o przed kilkoma laty, kiedy
Rosjanie zakoñczyli �ledztwo, prowadzone przez ponad 10
lat, w sprawie zbrodni katyñskiej i mniej wiêcej po³owê z
dokumentów tego �ledztwa utajnili, odmawiaj¹c stronie polskiej
ich udostêpnienia - uwa¿a historyk IPN dr Antoni Dudek.

Do zmiany oficjalnego stanowiska Moskwy mo¿e byæ jednak
bardzo daleko. - W Rosji nic nie dzieje siê przypadkiem - mówi³
Dudek. - Wspó³przewodnicz¹cy komisji ze strony rosyjskiej jest
rektorem Moskiewskiego Pañstwowego Instytutu Stosunków
Miêdzynarodowych (...) I my�lê, ¿e to nie jest jego prywatna
inicjatywa ¿e on to z kim� skonsultowa³ i ¿e to jest krok w kierunku
decyzji np. generalnej prokuratury rosyjskiej, która mo¿e podj¹æ
decyzjê o odtajnieniu dokumentów katyñskich.

W Rosji nic nie dzieje siê przypadkiem. Wspó³-
przewodnicz¹cy komisji ze strony rosyjskiej jest rektorem
Moskiewskiego Pañstwowego Instytutu Stosunków Miêdzy-
narodowych (...) I my�lê, ¿e to nie jest jego prywatna inicjatywa
(...) . Dr Antoni Dudek, historyk

Jedno wydarzenie, dwie interpretacje
Ksi¹¿ka obejmie okres od odzyskania przez Polskê

niepodleg³o�ci w 1918 roku po czasy wspó³czesne. -
Zaczniemy od okresu po zakoñczeniu I wojny �wiatowej -
odrodzenia pañstwa polskiego i ustanowienia w³adzy
radzieckiej na terytorium dawnego imperium rosyjskiego, w
tym wojny polsko-bolszewickiej - mówi³ by³y szef polskiej
dyplomacji.

Ka¿dy temat zostanie poruszony przez dwóch autorów.
Teksty bêd¹ pisane oddzielnie. Praca uka¿e siê w jêzyku
polskim i rosyjskim. Zostanie poprzedzona wspólnym
wprowadzeniem i wnioskami, napisanymi przez obu
wspó³przewodnicz¹cych - prof. Rotfelda i Anatolija Torku-
nowa, rektora Moskiewskiego Pañstwowego Instytutu
Stosunków Miêdzynarodowych.

Polska i Rosja razem o Katyniu
ZA ROK W SPRZEDA¯Y WSPÓLNA

POLSKO-ROSYJSKA HISTORIA

ROSYJSKA PRASA PROPONUJE POROZUMIENIE

Rosja otworzy dostêp do tajnych archiwów dotycz¹cych
zbrodni katyñskiej, w zamian za co w³adze w Warszawie «nie
podejmowa³aby wiêcej tego tematu z byle powodu» - tak¹
wizjê porozumienia ws. zamkniêcia sprawy katyñskiej
przedstawia rosyjska «Niezawisimaja Gazieta».

Moskiewski dziennik nazywa takie rozwi¹zanie «pa-
kietowym». - S¹dzê, ¿e taka decyzja jest mo¿liwa - mówi
gazecie rosyjski wspó³przewodnicz¹cy polsko-rosyjskiej
Komisji ds. trudnych, rektor Moskiewskiego Pañstwowego
Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych, prof. Anatolij Torkunow.

Jak zastrzega, takie rozwi¹zanie wymaga³oby jednak
«nieco innej atmosfery w stosunkach dwustronnych
generalnie».

 - Dzi�, kiedy ten temat jest w Polsce upolityczniony w
maksymalnym stopniu i wykorzystywany przy ka¿dej okazji,
a polskie kierownictwo wystêpuje z antyrosyjskimi
o�wiadczeniami, trudno by³oby osi¹gn¹æ porozumienie w
sprawie takiego pakietowego rozwi¹zania. W ostatecznym
rozrachunku wszystko bêdzie zale¿eæ od politycznej woli
obu stron - powiedzia³ Torkunow.

«Katyñ nie jest kwesti¹ do dyskusji»
Wed³ug «Niezawisimej Gaziety», rozwi¹zanie pakietowe

uwa¿a za mo¿liwe tak¿e polski wspó³przewodnicz¹cy komisji,
by³y minister spraw zagranicznych RP Adam D. Rotfeld.

Polak jednak podkre�la, ¿e trzeba rozró¿niaæ oficjalne
stanowisko w³adz i stosunek spo³eczeñstwa do sprawy
katyñskiej, bo w Polsce nie mo¿na nikomu zabroniæ
wspominaæ o Katyniu.

Zapytany przez gazetê, co obecnie bardziej utrudnia
rozwój stosunków polsko-rosyjskich - problemy maj¹ce swe
�ród³o w przesz³o�ci czy bardziej wspó³czesne ró¿nice zdañ,
takie jak tarcza antyrakietowa, Rotfeld odpar³: - Moim
zdaniem jako wspó³przewodnicz¹cego komisji, s¹ to
kwestie przesz³o�ci. Je�li chodzi o tera�niejszo�æ i
przysz³o�æ, widzê punkty styczne i mo¿liwo�ci rozmów. Ale
Katyñ nie jest kwesti¹ do dyskusji. Tu nale¿y podj¹æ decyzjê
na wy¿szym szczeblu. Komisja mo¿e tylko pomóc
przygotowaæ mechanizm takiej decyzji.�
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

DZIEÑ NAUCZYCIELA
We wtorek, 14 pa�dziernika 2008r. w siedzibie

Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie odby³o
siê uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, zwanego popularnie Dniem Nauczyciela.
Prezes Józefa Czernijenko powita³a licznie zebranych
go�ci: cz³onków Stowarzyszenia i  studentów.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê od z³o¿enia ¿yczeñ
nowej nauczycielce z Polski,  Pani Katarzynie B¹k,
która od pocz¹tku wrze�nia prowadzi w naszym
Towarzystwie zajêcia z jêzyka polskiego i kultury
polskiej. Nastêpnie studenci zaprezentowali program
artystyczny z³o¿ony z wierszy, piosenek i utworów
muzyki powa¿nej. ¯yczeniom, u�ciskom, kwiatom i
upominkom dla Pani Katarzyny nie by³o koñca.

Nauczycielka z wielkim wzruszeniem dziêkowa³a organizatorom i wszystkim
artystom za piêkne wystêpy.  Wspomnia³a, ¿e jest to ju¿ jedenasty Dzieñ
Nauczyciela w jej pracy zawodowej, ale pod ka¿dym wzglêdem wyj¹tkowy: po raz
pierwszy spêdzany poza Polsk¹ i w�ród tak serdecznych i wdziêcznych uczniów,
którzy tak gor¹co przyjêli j¹ w Charkowie.

Po czê�ci oficjalnej odby³ siê s³odki poczêstunek. Atmosfera by³a tak ciep³a
i serdeczna, ¿e go�cie jeszcze d³ugo nie chcieli rozej�æ siê do domów. �piewali

polskie i ukraiñskie piosenki, tañczyli,
robili wspólne pami¹tkowe fotografie.

Mamy nadziejê, ¿e ten dzieñ na d³ugo
pozostanie w pamiêci naszej nowej
nauczycielki.

Zdjêcie Oleg Czernijenko
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23 pa�dziernika 2008 r. w Konsulacie Generalnym
Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie odby³o siê
uroczyste wrêczenie Kart Polaka. W uroczysto�ci wziêli
udzia³ m.in. wiceminister spraw zagranicznych RP Andrzej
Kremer, ambasador RP w Kijowie Jacek Kluczkowski,
konsul generalny RP w Charkowie Grzegorz Seroczyñski
wraz ze swoimi wspó³pracownikami, rodziny odbieraj¹cych
Kartê Polaka oraz zaproszeni go�cie.

Po od�piewaniu polskiego hymnu narodowego, s³owie
wstêpnym konsula generalnego oraz krótkim przemówieniu
wiceministra, wyliczaj¹cego zalety posiadania KP,
nast¹pi³o wrêczenie tego dokumentu.

Katarzyna  B¹k

WRÊCZENIE KARTY POLAKA

Wiceminister spraw zagranicznych RP Andrzej Kremer (od lewej),
konsul generalny RP w Charkowie Grzegorz Seroczyñski,

 ambasador RP w Kijowie Jacek Kluczkowski

Po czê�ci oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazjê
osobi�cie porozmawiaæ z przedstawicielami polskiego

korpusu dyplomatycznego. M³odzie¿ obecn¹ na
uroczysto�ci najbardziej interesowa³o zdanie

dyplomatów na temat szans wst¹pienia Ukrainy do
struktur NATO i Unii Europejskiej.

W�ród szczê�liwych posiadaczy Karty Polaka
znalaz³a siê prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej

w Charkowie, Pani Józefa Czernijenko
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 �piewamy razem

Jak d³ugo w sercach naszych
choæ kropla polskiej krwi,
jak d³ugo w sercach naszych
ojczysta mi³o�æ tkwi:

Staæ bêdzie kraj nasz ca³y,
staæ bêdzie Piastów gród,
zwyciê¿y Orze³ Bia³y,
zwyciê¿y polski lud. (bis)

Jak d³ugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon,
jak d³ugo z gór karpackich
brzmi polskiej pie�ni ton:

Staæ bêdzie kraj nasz ca³y...

Jak d³ugo Wis³a wody
na Ba³tyk bêdzie s³aæ,
jak d³ugo polskie grody
nad Wis³¹ bêd¹ staæ:

Staæ bêdzie kraj nasz ca³y...

Jak d³ugo �wiêta wiara
o¿ywia polsk¹ krew,
staæ bêdzie Polska
stara, bo ka¿dy Polak lew!

Staæ bêdzie kraj nasz ca³y...

O, wznie� siê Orle Bia³y,
O, Bo¿e, spraw ten cud:
zwyciêstwo polskiej
sprawy ogl¹da polski lud.

Staæ bêdzie kraj nasz ca³y...

Pie�ñ ta znana jest te¿ pod tytu³em �Jak d³ugo na
Wawelu». Najczê�ciej w �piewnikach podawano, ¿e
autorem jej tekstu - napisanego oko³o 1920 roku - jest
Konstanty Krum³owski, dziennikarz, satyryk i
komediopisarz krakowski, autor m.in. popularnego
wodewilu �Królowa przedmie�cia» (1898). Jednak¿e w
XIX w. znana by³a pie�ñ z inn¹ melodi¹, skomponowan¹
przez ks. W³adys³awa Pi¹tkiewicza, a zaczynaj¹ca siê
s³owami anonimowego autora: �Jak d³ugo w sercu

naszem choæ kropla polskiej krwi, jak d³ugo w rêku naszem
ognista szabla l�ni...» Byæ mo¿e Krum³owski przysposobi³
wcze�niejszy tekst do nowej melodii, popularnej do dzi�
(melodii nieznanego autora) i w tej wersji pie�ñ ta sta³a
siê znana od czasów powstañ �l¹skich (1919-1921).
Wówczas to - oko³o 1920 r. - pewnych korekt w tek�cie
dokona³ ks. Wac³aw Gajda, a pie�ñ ta odegra³a znacz¹c¹
rolê w �piewie patriotycznym, zw³aszcza podczas plebis-
cytu na �l¹sku w 1921 roku.

Na podstawie Wac³aw Panek �Polski �piewnik Narodowy�, 1996

Jak d³ugo w sercach naszych
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 Kuchnia  polska

?     Sk³adniki marynaty zmieliæ i wymieszaæ.
?     Gotow¹ marynat¹ porz¹dnie natrzeæ golonki.
?     Saletrê rozpu�ciæ we wrz¹tku, ostudziæ, a nastêpnie w³o¿yæ miêso.
?     Golonkê peklowaæ 3 dni, co jaki� czas obracaj¹c, po czym wyj¹æ z zalewy, oczy�ciæ z przypraw, w³o¿yæ do wrz¹tku

i gotowaæ na ma³ym ogniu (na ka¿de 50 dag miêsa przeznaczyæ kwadrans gotowania).
?     Dodaæ obrane warzywa i gotowaæ jeszcze 15 minut.
?     Miêso wyj¹æ z wrz¹tku, a p³yn gotowaæ dalej tak, aby odparowa³ do ok. 100 ml.
?     Golonki prze³o¿yæ do brytfanny, posypaæ papryk¹, polaæ odparowanym wywarem i piec kwadrans w temp. 200°C.

Golonka peklowana zapiekana
?     4 golonki,
?     2 pietruszki korzenne,
?     2 marchewki,
?     2 cebule,
?     1/2 selera,
?     1 ³y¿eczka s³odkiej papryki w

proszku,
?      odrobina cukru.

 Marynata:

?     li�cie laurowe,
?     czosnek,
?     pieprz,
?     go�dziki,
?     tymianek,
?     kolendra,
?     ziele angielskie,
?     ja³owiec,
?     sól,
?    cukier

Sk³adniki:

Przygotowanie:

Dodatkowo: saletra do peklowania.




