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Pierwsza wojna �wiatowa zakoñczy³a siê
11. listopada 1918 r. z chwil¹ podpisania przez
Niemcy rozejmu w lasku Compiégne pod Pary¿em.
By³ to prze³omowy moment nie tylko w dziejach ca³ej
Europy, ale i Polski.

Dzieñ wcze�niej powróci³ do Warszawy Józef
Pi³sudski, komendant I Brygady Legionów, in-
ternowany od lipca 1917 r. przez Niemców w
Magdeburgu. Przed domem, w którym mieszka³,
zebra³y siê t³umy, a do mieszkania zaczêli przychodziæ
przedstawiciele ró¿nych stronnictw i partii.

�wiêto Niepodleg³o�ci Polski
11 Listopada  1918 r. po trzech rozbiorach, dwustu latach niewoli

odrodzenie Niepodleg³ego Pañstwa Polskiego  -  Rzeczypospolitej Polski

 �Pañstwo Polskie powstaje z woli ca³ego
narodu i opiera siê na podstawach demo-
kratycznych. Rz¹d polski zast¹pi panowanie
przemocy, która przez sto czterdzie�ci lat ci¹¿y³a
nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na
porz¹dku i sprawiedliwo�ci. (...) Jestem prze-
konany, ¿e potê¿ne demokracje Zachodu udziel¹
swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej
Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodleg³ej".

Józef Pi³sudski, z depeszy
 do czo³owych pañstw �wiata

Józef Pi³sudski (1867-1935) - ojciec
pañstwowo�ci polskiej

ci¹g dalszy na str. 2
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"Byli znajomi i podkomendni zaczêli siê t³oczyæ
w mieszkaniu na Moniuszki, które mu dora�nie
znaleziono, chc¹c go przywitaæ i oddaæ siê do jego
dyspozycji. Nareszcie po po³udniu uda³o mu siê
wyrwaæ z Warszawy i przyjechaæ do nas, na Pragê.
Wiadomo�æ, ¿e przyjedzie do mnie rozesz³a siê lotem
ptaka. Wobec tego, ¿e by³a to niedziela, robotnicy
wylegli z domów i pe³ni rado�ci czekali na ulicach,
którymi musia³ przeje¿d¿aæ. Przed domem, w którym
mieszka³am, zebra³ siê t³um. Kiedy nadjecha³,
entuzjazm by³ niesamowity. Ja na spotkanie z pokoju
swego nie wysz³am, tylko czeka³am w mieszkaniu.
Nie lubi³am nigdy okazywaæ swoich uczuæ wobec
innych." (Aleksandra Pi³sudska, "Wspomnienia",
Warszawa 1989).

Na wie�æ o powrocie Pi³sudskiego, Ignacy
Daszyñski wraz z ca³ym rz¹dem 11 listopada
przyjecha³ do Warszawy. Tego samego dnia Józef
Pi³sudski otrzyma³ z r¹k Rady Regencyjnej w³adzê
wojskow¹ i rozpocz¹³ konsultacje z przedstawicielami
stronnictw politycznych w sprawie utworzenia
koalicyjnego rz¹du. 14 listopada, nowym dekretem
Rada Regencyjna postanowi³a siê rozwi¹zaæ i ca³¹
w³adze w pañstwie przekaza³a Pi³sudzkiemu,
ustanawiaj¹c urz¹d naczelnika pañstwa.

11 listopada na ulicach wszystkich miast
panowa³a euforia z powodu rodz¹cej siê nie-
podleg³o�ci.

"Niepodobna oddaæ tego upojenia, tego sza³u
rado�ci, jaki ludno�æ polsk¹ w tym momencie
ogarn¹³. (...) Kto tych krótkich dni nie prze¿y³, kto
nie szala³ z rado�ci w tym czasie wraz z ca³ym
narodem, ten nie dozna w swym ¿yciu najwiêkszej
rado�ci. Cztery pokolenia czeka³y, pi¹te siê
doczeka³o. Od rana do wieczora gromadzi³y siê
t³umy na rynkach miast; robotnik, urzêdnik
porzuca³ pracê, ch³op porzuca³ rolê i lecia³ do
miasta, na rynek, dowiedzieæ siê, przekonaæ siê,
zobaczyæ wojsko polskie, polskie napisy, or³y na
urzêdach, rozczulano siê na widok kolejarzy, ba,
na widok polskich policjantów i ¿andarmów."
("Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybór
dokumentów").

Podobna atmosfera panowa³a w stolicy.
"Warszawa ¿y³a w tych dniach na ulicach. (...)

Gdy 11 listopada, w historycznym daniu zawie-
szenia broni, wyszed³em rano na miasto, ulica
mia³a wygl¹d jaki� zupe³nie inny ni¿ zwykle: ludzie
poruszali siê szybko, ka¿dy patrzy³ z ciekawo�ci¹
naoko³o, ka¿dy czego� wyczekiwa³, zawi¹zywa³y
siê rozmowy miêdzy lud�mi nieznajomymi.

Niemców spotyka³o siê niewielu i nie mieli ju¿ tak
butnych min jak poprzednio, wiêkszo�æ z nich mia³a
ju¿ na mundurach czerwone rewolucyjne kokardki,
dyscyplina rozlu�ni³a siê, widzia³o siê i czu³o siê ju¿
zupe³n¹ dezorganizacjê tej karnej armii. Ludno�æ
samorzutnie zaczê³a rozbrajaæ ¿o³nierzy, którzy
podawali siê temu przewa¿nie bez protestu." (M.
Jankowski, "11 listopada 1918 r." [w:] Warszawa w
pamiêtnikach pierwszej wojny �wiatowej, Warszawa
1971).

Dzieñ 11 listopada ustanowiono pó�niej �wiêtem
Niepodleg³o�ci Polski.

1918  listopad 11, Warszawa
Dekret Rady Regencyjnej

 do narodu polskiego o przekazaniu w³adzy wojskowej
Józefowi Pi³sudskiemu

Wobec gro¿¹cego niebezpieczeñstwa zewnêtrznego i
wewnêtrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarz¹dzeñ
wojskowych i utrzymania porz¹dku w kraju, Rada Regencyjna
przekazuje w³adzê wojskow¹ i naczelne dowództwo wojsk
polskich, jej podleg³ych, Brygadierowi Józefowi Pi³sudskiemu.

Po utworzeniu Rz¹du Narodowego, w którego rêce Rada
Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi o�wiadczeniami,
zwierzchni¹ w³adzê pañstwow¹ z³o¿y, Brygadier Józef Pi³sudski
w³adzê wojskow¹, bêd¹c¹ czê�ci¹ zwierzchniej w³adzy
pañstwowej, temu¿ Rz¹dowi Narodowemu zobowi¹zuje siê
z³o¿yæ, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.
Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.

Aleksander Kakowski
Józef Ostrowski

Zdzis³aw Lubomirski
Józef Pi³sudski

"Dziennik Praw Pañstwa Polskiego" 1918, nr 17, poz. 38

1918 listopad, Warszawa
 Pismo Rady Regencyjnej do Naczelnego Dowódcy

Wojsk Polskich Józefa Pi³sudskiego
sk³adaj¹cego w jego rêce w³adzê pañstwow¹

Do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich
 Józefa Pi³sudskiego.

Stan przej�ciowy podzia³u zwierzchniej w³adzy pañstwo-
wej, ustanowiony odezw¹ z dnia 11 listopada 1918 roku, nie
mo¿e trwaæ bez szkody dla powstaj¹cego Pañstwa Polskiego.

W³adza ta powinna byæ jednolita.
Wobec tego, kieruj¹c siê dobrem Ojczyzny, postanawiamy

Radê Regencyjn¹ rozwi¹zaæ, a od tej chwili obowi¹zki nasze i
odpowiedzialno�æ wzglêdem narodu polskiego w Twoje rêce,
panie Naczelny Dowódco, sk³adamy do przekazania Rz¹dowi
Narodowemu.
Dan w Warszawie, dnia 14 listopada 1918 roku.

Aleksander Kakowski
Zdzis³aw Lubomirski

Józef Ostrowski
"Dziennik Praw Pañstwa Polskiego" 1918, nr 17, poz. 39
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Wiadomo�ci z Polski

Ukraina wprowadzi³a czasowy zakaz importu z
Polski

Ukraiñskie s³u¿by weterynaryjne wyda³y 14
listopada czasowy zakaz importu z Polski ¿ywych �wiñ
przeznaczonych na ubój - potwierdzi³ radca handlowy
ambasady RP w Kijowie Miko³aj Oniszczuk. Wiceszef
departamentu weterynarii ukraiñskiego ministerstwa
rolnictwa Myko³a Paciuk zasugerowa³ w rozmowie z nim,
¿e powodem jest nieodpowiednia jako�æ �wiadectw
zdrowia. Powo³ywa³ siê na przyk³ad Rosji, która
zamknê³a granice dla polskiego miêsa i produkcji
ro�linnej.

Dwutygodnik "Gazeta Lwowska" (Lwów) (Ukraina)
 Litwa i Polska pomog¹ w demokratyzacji

Bia³orusi
16 listopada w Warszawie podczas spotkania

marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza z ministrem
spraw zagranicznych Litwy Antanasem Valionisem w�ród
szeregu problemów omawiana by³a sytuacja na Bia³orusi
i autorytarne rz¹dy Aleksandra £ukaszenki.

Portal Bia³oru�.pl (www.bialorus.pl) (Polska)
 Marsza³ek Senatu pragnie umocniæ spo-

³eczeñstwo obywatelskie
Jako marsza³ek Senatu pragnê wzmocniæ spo³e-

czeñstwo obywatelskie w Polsce - zapewni³ Bogdan
Borusewicz podczas otwarcia Kongresu Obywatelskiego
obraduj¹cego w Warszawie. Jak zaznaczy³, Polsce
potrzebne s¹ "ma³e wspólnoty ludzkiej solidarno�ci",
podobne do tych z sierpnia 1980 roku. Istot¹ wydarzeñ
sprzed 25 lat by³o bowiem "wielkie poczucie wspólnoty -
wspólnoty etycznej, wspólnoty sumieñ, wspólnoty
przyja�ni" � doda³.

PAP (Polska)
 Obchody �wiêta Niepodleg³o�ci
W uroczysto�ciach na Placu Józefa Pi³sudskiego

wziêli udzia³ prezydent, marsza³kowie Sejmu i Senatu,
premier oraz cz³onkowie rz¹du, najwy¿si dowódcy,
dyplomaci i przedstawiciele duchowieñstwa. Przed
zmian¹ wart oddano 12 salw armatnich, ceremoniê
zakoñczy³a defilada pododdzia³ów wojska, policji, Stra¿y
Granicznej oraz szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.
Po uroczysto�ciach pod Grobem Nieznanego ¯o³nierza
prezydent z³o¿y³ wieniec pod pomnikiem marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Wszystkiemu przygl¹da³y siê t³umy
warszawiaków.

PAP (Polska)
Pomnik ku czci polskich jeñców obozu w

Macikiai na Litwie
W miejscowo�ci Macikiai, nieopodal miasta Szilute

na Zachodniej Litwie, gdzie w czasie wojny znajdowa³
siê niemiecki obóz jeniecki Stalag Luft VI, w niedzielê
ods³oniêto pomnik upamiêtniaj¹cy ¿o³nierzy polskich,
którzy ponie�li tu �mieræ. Pomnik - dêbowy krzy¿ i kamieñ
z nazwiskami ofiar obozu - wzniesiono z inicjatywy
sziluckiego ko³a Zwi¹zku Polaków na Litwie.

PAP (Polska)

 Premier wyg³osi³ w Sejmie expose
"Program mojego rz¹du, to ten sam program, na

który Polacy oddali najwiêcej g³osów, i to dwukrotnie" -
powiedzia³ premier Kazimierz Marcinkiewicz w expose.
W ocenie premiera najistotniejszym elementem programu
rz¹du jest naprawa pañstwa. Jak oceni³, "ponownie
pojawi³y siê nadzieje na zmianê". Wed³ug niego, "nie
mo¿emy tych nadziei zawie�æ".

PAP (Polska)
 Sejm udzieli³ wotum zaufania rz¹dowi PiS
Sejm udzieli³ wotum zaufania rz¹dowi Marcin-

kiewicza. Rz¹d popar³y kluby: PiS, Samoobrony, LPR i
PSL. Przeciwko, zgodnie z zapowiedziami, g³osowali
pos³owie PO i SLD.

PAP (Polska)
Uchwa³a Senatu z okazji Dnia Niepodleg³o�ci
Senat przyj¹³ jednog³o�nie uchwa³ê upamiêtniaj¹c¹

87. rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci. "Senat, w 87.
rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci, sk³ada
ho³d pokoleniu Polaków, które doprowadzi³o do
odrodzenia siê Pañstwa Polskiego" - czytamy w tek�cie
uchwa³y.

PAP (Polska)
 Powo³ano sta³e komisje Senatu RP
Podczas II posiedzenia Senatu VI kadencji (9 i 10

listopada 2005) powo³ano sta³e komisje senackie. W
sk³ad senackiej Komisji Spraw Emigracji i £¹czno�ci z
Polakami za Granic¹ weszli senatorowie (w kolejno�ci
alfabetycznej):

Senat Rzeczypospolitej Polskiej (Polska)
 Utrwalamy pamiêæ o przesz³o�ci
W minione wakacje Fundacja �Pomoc Polakom na

Wschodzie� og³osi³a konkurs dla m³odzie¿y pod nazw¹
�Upamiêtnianie �ladów polsko�ci�. Celem konkursu jest
upamiêtnianie przez m³odzie¿ miejsc zwi¹zanych z
histori¹ tych ziem, ja równie¿ z dziejami Polski. Wielka
ilo�æ pomników historii, cmentarzy, obelisków i tablic
pami¹tkowych niszczeje, popada w niepamiêæ. Po-
winni�my je ocaliæ od zapomnienia.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie (Polska)
 Rosja wstrzymuje import z Polski miêsa i

produktów pochodzenia ro�linnego
Szef Federalnej S³u¿by Nadzoru Weterynaryjnego i

Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) Siergiej Dankwert
wyja�ni³, ¿e posuniêcie to spowodowane jest "masowym
naruszaniem przez stronê polsk¹ rosyjskich wymogów
fitosanitarnych przy dostawach produktów uprawy ro�lin".
Decyzja obowi¹zuje od 14 listopada.

PAP (Polska)
 Szef polskiej dyplomacji przyj¹³ rezygnacjê

ambasadora RP na Bia³orusi
Minister spraw zagranicznych Stefan Meller przyj¹³

we wtorek rezygnacjê ambasadora RP na Bia³orusi
Tadeusza Pawlaka i wyst¹pi³ do prezydenta Aleksandra
Kwa�niewskiego o jego odwo³anie - poinformowa³
rzecznik MSZ Aleksander Cheæko.

PAP (Polska)
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Szcz¹tki podporucznik Janiny Le-
wandowskiej pochowane zosta³y w
pi¹tek w podpoznañskim Lusowie. Córka
genera³a Józefa Dowbór-Mu�nickiego
by³a jedyn¹ kobiet¹ zamordowan¹ w
Katyniu.

W 1943 r. po badaniach masowych grobów w
Katyniu niemiecki profesor wywióz³ do Wroc³awia
siedem czaszek. Po 60 latach polscy naukowcy ustalili,
¿e jedna z nich nale¿a³a do córki genera³a.
Szcz¹tki kobiety spoczê³y w rodzinnym grobowcu.
Uroczyst¹ mszê odprawi³ arcybiskup Stanis³aw G¹decki,
homiliê wyg³osi³ kardyna³ Henryk Gulbinowicz.
Janina Lewandowska by³a córk¹ gen. Józefa Dowbor-
Mu�nickiego, Naczelnego Dowódcy powstania wiel-

kopolskiego, radiooperatorem oraz popularyzatork¹ sportu
spadochronowego. Jako pierwsza kobieta w Europie
odda³a skok z wysoko�ci 5 tys. metrów.
Lewandowska zosta³a zmobilizowana we wrze�niu
1939 r. Razem z innymi ¿o³nierzami 3. Bazy Lotniczej z
£awicy ewakuowanymi na wschód kraju, dosta³a siê do
niewoli radzieckiej. Przebywa³a w obozach w Ostasz-
kowie i Kozielsku. Zosta³a zamordowana w Katyniu
22 kwietnia 1940 roku.

Czaszkê Lewandowskiej razem z kilkoma innymi
przywióz³ do Wroc³awia jeszcze w czasie II wojny
�wiatowej prof. Gerhard Buhtz, pracuj¹cy w niemieckiej
ekipie przy ekshumacji zw³ok w Katyniu. Prze-
chowywano je ponad 65 lat w Zak³adzie Medycyny
S¹dowej we Wroc³awiu, czekaj¹c na czasy, w których
mo¿na bêdzie ujawniæ prawdê o Katyniu. Sta³o siê to w
latach 90.

Czaszka Janiny Lewandowskiej jest jedyn¹, któr¹
uda³o siê zidentyfikowaæ.

Ostatnia droga zamordowanej
w Katyniu

65. rocznica zbrodni katyñskiej    Polska w UE

Co czwarty Polak
(27 proc.) s¹dzi, i¿ unijne
cz³onkostwo nie jest ani
czym� dobrym, ani z³ym,
natomiast 6 proc. badanych
nie zajmuje jednoznacznego

stanowiska w tej sprawie.
Jak czytamy w komentarzu TNS OBOP, uzyskane

w listopadzie dane nie ró¿ni¹ siê istotnie od wyników
wcze�niejszych badañ - w kwestiach europejskich
obserwujemy w tym roku stabilizacjê opinii publicznej.
Poparcie dla cz³onkostwa Polski w UE wyra¿a³o od
stycznia do listopada od 52 do 60 proc. ankietowanych.

Trzech na czterech Polaków (76 proc.) jest obecnie
przekonanych, ¿e unijne cz³onkostwo nie zmieni³o w
istotny sposób ich ¿ycia. Wynik ten jest niemal taki sam
jak miesi¹c wcze�niej (w pa�dzierniku 78 proc.) i nie
ró¿ni siê istotnie od notowañ uzyskanych na przestrzeni
ostatniego roku.

Zmiany w swoim ¿yciu wynikaj¹ce z wej�cia Polski
do UE odczuwa jedna pi¹ta (21 proc.) spo³eczeñstwa;
11 proc. ocenia je jako zmiany na lepsze, a 10 proc. -
jako zmiany na gorsze. 2 proc. ankietowanych nie ma
sprecyzowanej opinii na ten temat.

Ponad po³owa spo³eczeñstwa (54 proc.) jest
przekonana, ¿e wej�cie do UE zmieni³o sytuacjê naszego
kraju. Kilkakrotnie wiêcej (42 proc.) jest osób, zdaniem
których nast¹pi³y zmiany na korzy�æ, ni¿ badanych
dostrzegaj¹cych zmiany na gorsze (12 proc.). Zdaniem
36 proc. Polaków wej�cie naszego kraju do UE nie
wp³ynê³o na jego sytuacjê. Opinia publiczna zajmuje
obecnie niemal takie same stanowisko w tej sprawie jak
miesi¹c wcze�niej. Co dziesi¹ty (10 proc.) ankietowany
nie ma na ten temat zdania.

Prawie trzy pi¹te (58 proc.) respondentów TNS
OBOP twierdzi, i¿ wej�cie Polski do UE mia³o wp³yw
na status naszego kraju na arenie miêdzynarodowej.
Po³owa Polaków (51 proc.) jest przy tym zdania, ¿e
przyst¹pienie do Unii Europejskiej przyczyni³o siê do
poprawy pozycji naszego kraju w �wiecie. Opiniê o
zmianach na gorsze pod tym wzglêdem wyra¿a 7 proc.
osób. W przekonaniu nieca³ej jednej trzeciej (30 proc.)
ankietowanych unijne cz³onkostwo nie ma wp³ywu na
status Polski w �wiecie. Na pytanie to nie udzieli³o
jednoznacznej odpowiedzi 12 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-14 listopada
na reprezentatywnej grupie 1005 mieszkañców Polski w
wieku powy¿ej 15 lat.   (PAP)

58 proc. Polaków akceptuje
cz³onkostwo w UE
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Tak wynika z sonda¿u przeprowadzonego w listopadzie
przez francuski o�rodek TNS Sofres w Polsce, we Francji,
W³oszech, w Wlk. Brytanii, Hiszpanii i Niemczech.
Zwolenników przyjêcia Ukrainy do UE jest w krajach tej tzw.
wielkiej szóstki wci¹¿ wiêcej (51 proc.) ni¿ przeciwników
(34 proc.), choæ osiem miesiêcy temu zwolenników by³o
wiêcej, bo 55 proc. Za przyjêciem Turcji do Unii jest 40, a
przeciw - 46 proc. badanych.

W Polsce odsetek zwolenników wej�cia Ukrainy do
UE spad³ najbardziej - o 13 punktów w porównaniu z
badaniami z marca (przeciwników przyby³o za� o 6 proc.),
ale i tak 64 proc. Polacy nadal chc¹ Ukrainy w UE. Tylko w
Niemczech wiêcej respondentów powiedzia³oby Ukrainie nie
(52 proc.) ni¿ tak (40 proc.), podobnie zreszt¹ jak osiem
miesiêcy temu.

Polacy s¹ wci¹¿ najwiêkszymi zwolennikami rozsze-
rzenia UE nie tylko o Ukrainê, ale tak¿e o Turcjê i Maroko -
mówi Emmanuel Riviere z TNS Sofres. Zaznacza, ¿e tej
tradycyjnej polskiej sympatii nie widaæ tylko w stosunku do
Rosji. 45 proc. Polaków nie chce widzieæ Rosji w UE, jej
wej�cie do Wspólnoty popar³oby tylko 34 proc. W przeci-
wieñstwie do Polski wiêcej zwolenników ni¿ przeciwników
wej�cia Rosji do UE jest w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we
W³oszech.

Dlaczego spada poparcie dla Ukrainy? Eksperci
wskazuj¹ na ostatni kryzys polityczny na Ukrainie, czyli
konflikt miêdzy prezydentem Juszczenk¹ a by³¹ premier
Tymoszenko. Drugim powodem jest zmêczenie tematem
ukraiñskim. Kiedy ankieterzy TNS Sofres pytali obywateli

Europejska Unia Pi³karska (UEFA) og³osi³a raport
oceniaj¹cy aktualny stan przygotowañ piêciu kandydatów do
organizacji fina³ów pi³karskich mistrzostw Europy w r. 2012.
W najbli¿szy wtorek cz³onkowie Komitetu Wykonawczego
tej organizacji podejm¹ decyzjê, które trzy oferty przejd¹ do
drugiej fazy selekcji. O organizacjê Euro-2012 staraj¹ siê
wspólnie Polska z Ukrain¹, Wêgry z Chorwacj¹ oraz
samodzielnie W³ochy, Turcja i Grecja.

Raport zosta³ przygotowany na podstawie dokumentacji
wymaganej przez UEFA od kandydatów w pierwszym etapie
selekcji. Opracowa³ go Komitet Reprezentacji Narodowych UEFA.
Specjali�ci UEFA odnotowali, ¿e pi³ka no¿na w Polsce i na Ukrainie
nale¿y do najchêtniej ogl¹danych i najczê�ciej pokazywanych w
telewizji dyscyplin sportu. Polsce i Ukrainie wytkniêto brak
do�wiadczenia w organizacji imprez wysokiej rangi.

Polska z Ukrain¹ zaproponowa³y osiem stadionów, na
których mia³yby odbywaæ siê mecze. £¹cznie ca³y turniej
mog³oby na nich obejrzeæ 1 532 000 widzów. Najwiêkszymi
bol¹czkami oferty polsko-ukraiñskiej s¹ odleg³o�ci miêdzy
miastami, w których mia³yby siê odbywaæ mecze oraz stan
bazy hotelowej. Gdañsk od Doniecka dzieli 1901 km - to
najwiêksza odleg³o�æ miêdzy miastami, które maj¹ go�ciæ
finalistów Euro-2012. W Turcji wynosi ona maksymalnie 867
km, w Grecji 500, we W³oszech 1600, a na Wêgrzech i

Polska + Ukraina = ME 2012?

krajów szóstki w marcu, wszyscy mieli jeszcze przed oczyma
migawki z kijowskiego Majdanu, gdzie na ¿ywo mo¿na by³o
ogl¹daæ pokojow¹ rewolucjê.

Po roku z tego entuzjazmu zosta³o niewiele. Zdaniem
Emmanuela Riviere'a powodów mniejszego entuzjazmu
Europejczyków do rozszerzenia trzeba szukaæ te¿ w samej
Europie Zachodniej. Pó³ roku temu w referendach we Francji
i w Holandii pad³ traktat konstytucyjny, który mia³ byæ
politycznym spoiwem UE. W czerwcu UE przesz³a przez
kryzys spowodowany fiaskiem bud¿etowym. W listopadzie
przez francuskie przedmie�cia przewali³a siê fala zamieszek
wywo³anych przez niezadowolonych imigrantów. - Wyda-
rzenia te wp³ynê³y negatywnie na postrzeganie rozszerzenia
- mówi Riviere.

Autorzy badañ podkre�laj¹, ¿e miêdzy oficjalnym
politycznym ch³odem wobec Ukrainy w UE a opini¹ publiczn¹
wci¹¿ jest jednak powa¿ny rozd�wiêk, i to na korzy�æ Kijowa.
Politycy i przywódcy UE s¹ niezwykle ostro¿ni wobec zmian
nad Dnieprem. Nie chc¹ oferowaæ Ukraiñcom niczego poza
lu�n¹ wspó³prac¹ gospodarcz¹ i naukow¹. Teraz sceptycyzm
zaczyna siê udzielaæ zwyczajnym obywatelom.

Sonda¿ przeprowadzi³a w listopadzie firma TNS Sofres
na zlecenie organizacji pozarz¹dowej YES promuj¹cej
przemiany na Ukrainie. O opiniê w sprawie przyjêcia do UE
Ukrainy, Turcji, Maroka i Rosji TNS zapyta³a repre-
zentatywne grupy osób z sze�ciu najwiêkszych krajów UE:
Francji, Niemiec, W³och, Polski, Hiszpanii i Wlk. Brytanii.
Sonda¿ zostanie opublikowany dzi� w Pary¿u i Kijowie.

Jacek Pawlicki, www.wyborcza.pl

w Chorwacji 950 km. Zwraca uwagê równie¿ ma³a liczba
bezpo�rednich po³¹czeñ lotniczych miêdzy poszczególnymi
miastami, w których mia³yby siê odbywaæ mecze.

Jako niewystarczaj¹c¹ i nie spe³niaj¹c¹ wymagañ UEFA
wskazano liczbê hoteli w obu krajach, nawet uwzglêdniaj¹c
obiekty, które powinny powstaæ do 2012 roku. Uznano
równie¿, ¿e standard hoteli w obu krajach jest ni¿szy ni¿ w
innych pañstwach Europy.

Zdaniem zespo³u opracowuj¹cego raport zbyt niska jest
tak¿e liczba i standard zaproponowanych o�rodków
treningowych, jednak podobnie oceniany jest stan bazy
innych kandydatów. Satysfakcjonuj¹ce s¹ natomiast obiekty
zg³oszone jako siedziba w³adz UEFA na czas trwania turnieju.

Wysoko oceniono natomiast plany zagwarantowania
bezpieczeñstwa podczas przeprowadzenia turnieju
fina³owego w Polsce i na Ukrainie.

Raport stanowi podsumowanie, analizê zg³oszonych
kandydatur - powiedzia³ przewodnicz¹cy zespo³u ds.
przygotowañ i organizacji ME-2012 Adam Olkowicz. - Zdajemy
sobie sprawê z naszych obecnych braków i niedoci¹gniêæ.
Rzeczywisto�ci nie zmienimy w ci¹gu kilku miesiêcy, ale w
ci¹gu kilku lat mo¿emy. My�lê, ¿e jest wystarczaj¹co du¿o
czasu, by spe³niæ wszystkie wymagania UEFA.

Serwis POLSKA-POLACY na podstawie PAP

Europejczycy ch³odno o wej�ciu Ukrainy do UE

UE - Polska - Ukraina



 Str. 6                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  11  (42)       Rok  2005

Wywiad

Panie profesorze, czym
ró¿ni siê ten jubileuszowy
konkurs pianistyczny od or-
ganizowanych wcze�niej?
Przede wszystkim ró¿ni siê

organizacj¹ i tym, ¿e wprowadzono
eliminacje w czasie których prze-
s³uchali�my 257 kandydatów w dwóch
grupach, z których jury wybra³o 80
uczestników konkursu. Dlaczego
eliminacje? Dlatego, ¿e przyjmowanie
kandydatów do konkursu na pod-
stawie rekomendacji, ¿yciorysów i
przes³anych kaset z nagraniami, nie
potwierdza³o siê w praktyce. Bywa³o
¿e kandydaci legitymowali siê zdo-
bytymi nagrodami, co nie zawsze
zgadza³o siê z prawd¹.

Najgorsze jednak by³o to, ¿e
przes³ane do jury dobrze nagrane
kasety nie potwierdza³y umiejêtno�ci
kandydata w czasie przes³uchania
na estradzie. A wiêc zachodzi³o
przekonanie, ¿e pod te nagrania
podstawiono innego pianistê. Po-
nadto warto zauwa¿yæ, ¿e konkurs
odby³ siê  nie w czterech, a w trzech
etapach. Czas wykonania utworu by³
d³u¿szy, co pozwala³o lepiej oceniæ
kandydata. I jeszcze jedna sprawa.
W finale wystêpowa³o nie sze�ciu,
a dwunastu pianistów. Wcze�niej
zdarza³o siê bowiem, ¿e poza t¹
szóstk¹ byli jeszcze piani�ci, którzy
grali bardzo dobrze. Teraz daje to
szansê m³odym, zdolnym, którzy w
finale mog¹ potwierdziæ swoje umi-
ejêtno�ci.

Oczywi�cie istnieje jeszcze
lepszy sposób wy³aniania kandydatów
np. organizowanie przes³uchañ w
ró¿nych czê�ciach �wiata, ale ³¹czy
siê to z bardzo du¿ymi kosztami,
wymaga wynajmowania podobnych
sal, z podobn¹ akustyk¹, itp. Nato-
miast, gdyby przes³uchania mia³yby
odbywaæ siê w Warszawie � wówczas
jury powinno byæ miêdzynarodowe.
Nad tymi wszystkimi zagadnieniami
radziæ bêdzie dyrekcja kolejnego
konkursu chopinowskiego.

Co sk³ada siê na fakt, ¿e
muzyka Fryderyka Chopina
jest tak popularna w Azji?
By³em w Japonii kilkana�cie

razy, m. in. roku 1976 z Krystianem
Zimermanem. Konkursy muzyczne
odbywaj¹ siê w najwiêkszych mias-
tach Japonii i obejmuj¹ zarówno
dzieci, jak i osoby doros³e. Ale fina³y
odbywaj¹ siê tylko w Tokio. Co
zauwa¿y³em? Wszyscy ciesz¹ siê ¿e
maj¹ kontakt z muzyk¹ klasyczn¹.

A sk¹d Chopin w Japo-
nii?
Mam na ten temat swoj¹ w³asn¹

teoriê. Cywilizacja japoñska bardzo
ró¿ni siê od naszej zachodnioeuro-
pejskiej. Tam warto�ci duchowej
nadaje siê nawet piciu herbaty, nie
mówi¹c ju¿ o innych zwyczajach, jak
zami³owaniu do poezji czy przyrody.
To wszystko czyni, ¿e obcowanie ze
sztuk¹ jest wpajane ju¿ ma³ym dzie-
ciom.

Natomiast u nas zmaterializo-
wanie wywo³a³o niepo¿¹dane zwy-
czaje. Nasz �wiat zachodni poszed³ w
kierunku postêpu i materializmu. I to
w³a�nie odsuwa nas od tych warto�ci,
którym ho³duj¹ Japoñczycy. Bior¹c
udzia³ w konkursach pianistycznych w
ró¿nych krajach obserwujê, ¿e coraz
mniej pianistów z krajów zachodnich
staje do konkursu. Natomiast jest
coraz wiêcej m³odych ludzi z Azji.

Bywa tak, ¿e np. nagrodê zdobywa
Amerykanin, który jest pochodzenia
azjatyckiego.

Przewagê liczebn¹
w konkursie stanowili Japoñ-
czycy. Byli te¿ inni repre-
zentanci Azji. Mam wra¿enie,
¿e zdominuj¹ �wiat, ale chy-
ba tylko pod wzglêdem mu-
zyki?
Nie tylko. S¹dzê, ¿e wnios¹ inn¹

kulturê, która na Zachodzie Europy
odnowi potrzeby duchowo�ci w sztuce
i otrz¹�nie nas z tej pogoni za pie-
niêdzmi.

Od siedemnastu lat prowadzê
grupy pianistów w austriackim Salz-
burgu, gdzie najwiêcej jest Japoñ-
czyków. W tym czasie zauwa¿y³em
olbrzymi¹ zmianê na ich korzy�æ.
Z pocz¹tku ich zachowanie, jak i gra
by³y bardzo pow�ci¹gliwe. W tej chwili
raj¹ bardziej swobodnie, wyra¿aj¹c w
muzyce to co powinno byæ w niej
wyra¿one. A wiêc nast¹pi³ u nich
kolosalny postêp wyra¿ania uczuæ
poprzez muzykê.

Jak na tle pianistów
z innych krajów ocenia Pan
profesor umiejêtno�ci na-
szych Rodaków?
To jest nasz problem narodowy.

Nasi piani�ci nie odstaj¹ talentem od
innych, lecz na estradzie s¹ skrê-
powani, bo patrzy na nich ca³a
Polska. Obserwujê, ¿e za granic¹
polscy piani�ci graj¹ zupe³nie dobrze
i zdobywaj¹ uznanie publiczno�ci. W
kraju idzie im trochê gorzej. S¹dzê
jednak, ¿e to siê ³¹czy z pewnymi
warunkami. Wielu naszych pianistów
do tej pory nie ma dobrego instru-
mentu. Przeczyta³em gdzie�, ¿e
nasz Stanis³aw Drzewicki dlatego
startowa³ w konkursie chopinow-
skim, aby móc sobie kupiæ pro-
fesjonalny fortepian. Jak mo¿na
æwiczyæ piêtna�cie lat na instru-
mencie, który nie wydaje dobrego
d�wiêku? I to w³a�nie nie pozwala
naszym pianistom byæ pewnym, gdy
zasiadaj¹ na estradzie, wiedz¹c ¿e
patrzy na nich ca³y kraj.

Czy w ostatnich latach
zaobserwowa³ Pan profesor
wzrost zainteresowania m³o-
dzie¿y w naszym kraju muzy-
k¹ Fryderyka Chopina. Czy
szko³y muzyczne sprzyjaj¹
tym pr¹dom?

Umilk³y etiudy Chopina
XV Konkurs pianistyczny zakoñczony. Z profesorem Andrzejem

Jasiñskim, przewodnicz¹cym jury jubileuszowego
XV Miêdzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina,

cz³owiekiem, który ukszta³towa³ talent Krystiana Zimermana
rozmawia Aneta D¹browska.

ci¹g dalszy na str.15
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Po raz pierwszy do Sankt Pe-
tersburga zawita³y polskie aktualne
i historyczne tytu³y prasowe, uka-
zuj¹ce siê o imponuj¹cym przekroju
geograficznym poza Polsk¹. Od
Wielkiej Brytanii, poprzez Austriê,

Francjê, Japoniê, Egipt, Kanadê,
Po³udniow¹ Afrykê, Italiê (30 krajów
- 179 tytu³ów). A sta³o siê to za
spraw¹ miejscowej polonijnej Ga-
zety Petersburskiej, ukazuj¹cej siê
od sze�ciu lat w mie�cie nad New¹,
a nade wszystkim Polskiego Sto-
warzyszenia Autorów, Dziennikarzy
i T³umaczy w Europie na czele z
pani¹ Agat¹ Kalinowsk¹-Bouvy,
która to, na przekór mo¿e i nawet
samej sobie, przyjê³a zaproszenia
Gazety i przyczyni³a siê do kolejnego
pomostu porozumienia pomiêdzy
Poloni¹ Petersbursk¹, a europejsko-
�wiatow¹.

2 pa�dziernika w piêknym pa-
³acu ksiêcia W³adimira Aleksand-
rowicza (syna cara Aleksandra II),
nieopodal Pa³acu Zimowego (zi-
mowej rezydencji imperatorów
Wszechrusi) nast¹pi³o oficjalne
otwarcie wystawy "Prasa polonijna
w �wiecie wczoraj i dzi�" w ramach

swoim wyst¹pieniu pani A. Kali-
nowska-Bouvy zaprezentowa³a
wystawê i Polskie Stowarzyszenie
Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w
Europie - APAJTE. Niektórzy z
obecnych twórców pochodzenia
polskiego po raz pierwszy us³yszeli
o jego istnieniu. Zebranych podzi-
wiali piêkn¹ polszczyznê pani Agaty,
a nade wszystkim jej pracê i pomys³
wêdrownej wystawy, promuj¹cej
polskie dziennikarstwo za granic¹.

Wystawa "Prasa polonijna w
�wiecie wczoraj i dzi�" sta³a siê
wydarzeniem w ¿yciu �rodowiska
polonijnego i wysz³a poza jego ramy
poprzez prezentacjê w znanym
domu, gromadz¹cym na codzieñ
elitê naukow¹ miasta.

W ramach polskiego sezonu
petersburskiego 2005/2006 wy-
stawê po³¹czono z ¿yw¹ prezentacj¹
rubryki Gazety Petersburskiej -
Renesans Polonijny. Konstanty
Snycarz zaprezentowa³ w³asne
prace malarskie: niezwykle intere-
suj¹ce i posiadaj¹ce �wietne re-
cenzje �rodowisk twórczych miasta.
Koloryt, technika, przejmuj¹ca skala
nastrojów, specyficzny wschodnio-
europejski rytm... Wszystko to
podnios³o nastrój obecnych Pola-
ków, osób pochodzenia polskiego i
sympatyków wszystkiego, co pols-
kie. A by³o nas sporo - ponad 300
osób. Takiego naj�cia Polaków pa³ac
nie pamiêta³.

Dziêkujemy pani Agacie Kali-
nowskiej-Bouvy, dziêkujemy wszyst-
kim kolegom pióra prasy polonijnej i
cieszymy siê, ze mogli�my go�ciæ w
naszym mie�cie tytu³y.

Mamy nadziejê, ze odwa¿ny
krok na Wschód, do Pó³nocnej
Palmiry, pani Kalinowskiej-Bouvy,
poszerzy kr¹g naszych przyjació³,
wiêc, do zobaczenia.

Teresa KONOPIELKO
Gaz. �Nasza Polonia�,

Sankt Petersburg
Od redakcji: Na tej wystawie

przedstawiona zosta³a  i nasza  ga-
zetka �Polonia Charkowa�

Takiego naj�cia Polaków Pa³ac nie pamiêta³
Dnia Prasy Polonijnej w Rosji (po raz
pierwszy). W pa³acu ksiêcia, obec-
nie rezydencji Rosyjskiej Akademii
Nauk, prezentowano ró¿norodne w
tre�ci i formie polskie wydawnictwa,
skrzêtnie zgromadzone przez au-

torkê wystawy - pani¹ Agatê Kali-
nowsk¹-Bouvy, powitan¹ przez
miejscowe �rodowisko polonijne i
miejskie wrêcz entuzjastycznie. W
uznaniu pracy i pomys³u. Dla peters-
bur¿an spraw¹ wa¿n¹ by³a obec-
no�æ na tej wystawie petersburs-
kiego tytu³u - Gazety Petersburskiej.

Uroczysto�æ otwarcia mia³a, jak
przysta³o na pokoje carskie, piêkn¹
oprawê protokolarn¹. Przybyli nañ
przedstawiciele administracji miasta,
organizacji narodowo�ciowych,
Konsulatu Generalnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej. S³owo wstêpne
wyg³osi³ profesor Rajmund Piot-
rowski, znany filolog-romanista,
jedyny cz³onek rzeczywisty zagra-
niczny z Rosji w Polskiej Akademii
Umiejêtno�ci. Po czym g³os zabra³
opiekun Polonii Petersburskiej
konsul Wojciech Gutowski, któremu
dzielnie sekundowa³ wicekonsul ds.
opieki konsularnej Jacek Antosz. W

Wiadomo�ci polonijne
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Dzieñ Zaduszny. Wieczór. �wiece gasn¹ce
na silnym wietrze. Ich p³omieñ ogrzewaj¹cy
zziêbniête d³onie wiernych zebranych na
Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Piatchatkach.

 Miejsce nieprzypadkowe, szczególnie
mocno przemawiaj¹ce do Polaków. Tutaj,
daleko od ich ojczyzny, spoczywaj¹ prochy
przesz³o 4300 polskich oficerów, zatrzymanych
przez si³y radzieckie w 1939 roku i rozstrze-
lanych w r. 1940 w tzw. Szóstym Kwartale parku
le�nego w Piatichatkach.

Oprócz cia³ Polaków pogrzebano tu ko�ci
2746 rozpoznanych, niewinnie pomordowanych
obywateli by³ego ZSRR ró¿nych narodowo�ci
(Ukraiñców, Rosjan, Bia³orusinów, ¯ydów,
Ormian, Tatarów).

Uroczysta msza �wiêta w intencji
wszystkich zmar³ych by³a celebrowana przez 9
ksiê¿y charkowskiej parafii (wszystkich parafii
w Charkowie jest 5, mieszcz¹ siê przy ul.
Gogola, na Sa³towce, Aleksiejewce, Roganiu i
Nowej Bawarii). Homiliê wyg³osi³ ks. Pawe³
Such. Powiedzia³ m.in.: �Im wiêcej z³a wy-
rz¹dzi³o radzieckie NKWD, zabijaj¹c nie-
winnych, tym bardziej my dzisiaj winni�my
modliæ siê, nie tylko za zamordowanych, ale za
oprawców tak¿e...�

Dzieñ Zaduszny

Zakoñczenie nabo¿eñstwa
stanowi³a procesja z chor¹g-
wiami i p³on¹cymi �wiecami.
Uczestniczyli w niej konsul
Generalny RP w Charkowie �
Jaros³aw Ksi¹¿ek z ¿on¹, Po-
lonia charkowska, parafianie.

Aleksandra Bodenszac,
zdjêcia Oleg Czernijenko
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Okresy Wielkiego G³odu i
stalinowskie represje polityczne lat
1933, -34 i -38 odebra³y ¿ycie
10 milionom Ukraiñców i s¹ jedn¹
z krwawych stron w historii pañ-

stwa. To jest wielka strata dla
ukraiñskiego narodu i jedno z
najstraszniejszych przestêpstw
przeciw ludzko�ci, zorganizowane
w czasie pokoju przez re¿im
bolszewicki.

W³adze miasta i obwodu z³o-
¿y³y kwiaty na grobach polsko-
ukraiñskiego cmentarza ofiar
totalitaryzmu w Piatichatkach oraz
w parku M³odzie¿owym ko³o
pami¹tkowego znaku ofiarom
Wielkiego G³odu.

Nastêpnie po g³ównej ulicy
miasta odby³ siê pochód ¿a³obny,
który skoñczy³ siê na placu Wol-
no�ci mityngiem i akcj¹ �Zapal
�wiecê�. Charkowianie przy³¹czyli
siê do ogólnonarodowej Minuty
Milczenia, og³oszonej wcze�niej

przez prezydenta Wiktora Ju-
szczenkê i tysi¹cami zapalonych
�wiec uczcili pamiêæ zmar³ych.

Podczas mityngu wyst¹pili
prezydent miasta, przewodnicz¹cy

przez radê  oraz administracjê
obwodow¹.

�Antyhumanitarnym i prze-
stêpczym by³o uparte przemilczanie
konsekwencji faktów Wielkiego
G³odu i represji. Powinni�my uznaæ
fakt ludobójstwa ukraiñskiego
narodu, z³o¿yæ ho³d pamiêci i na
zawsze wpisaæ tê stronê do historii
Ukrainy i �wiadomo�ci ka¿dego z
nas. ... Powinni�my w najbli¿szym
czasie uwieczniæ pamiêæ tych,
którzy stali siê ofiarami wyni-
szczenia w³asnego narodu przez
re¿im radziecki� - powiedzia³ Arsen
Awakow, przewodnicz¹cy admi-
nistracji obwodowej i obieca³
zbudowaæ w Charkowie kompleks
pami¹tkowy po�wiêcony ofiarom
Wielkiego G³odu.

Oleg Czernijenko,
 zdjêcia Hermana Gudyma

Akcja �Zapal �wiecê� na placu Wolno�ci

Konsul Generalny w Charkowie pan Jaros³aw Ksi¹¿ek razem z w³adzami
miasta i obwodu Charkowskiego sk³adaj¹cy kwiaty na grobach

zamordowanych pod czas II wojny �wiatowej polskich oficerów, którzy
s¹ pochowani na cmentarzu wojennym w Piatichatkach

Charków w ¿a³obie
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 W Doniecku - w dniach 20-21 listopada odby³ siê
kolejny IV Festiwal "Z£OTA JESIEÑ DONBASU"
prezentuj¹cy dorobek artystyczny organizacji polo-
nijnych ca³ej Ukrainy wschodniej. Organizatorem tego
wyj¹tkowego i bardzo ró¿norodnego (ze wzglêdu na
program oraz liczbê uczestników) festiwalu by³o
Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu (prezes R.
Zieliñski). W�ród zaproszonych go�ci wyró¿niæ nale¿y
obecno�æ przedstawiciela Ambasady RP w Kijowie radcy

IV Festiwal "Z³ota jesieñ Donbasu"

W dniu 11 listopada w presti¿owej charkowskiej
Galerii AWEK dziêki staraniom konsulatu RP w
Charkowie mia³o miejsce uroczyste otwarcie wystawy
po�wiêconej 25-leciu Solidarno�ci. Otwarcie wystawy
zosta³o po³¹czone z obchodami �wiêta Niepodleg³o�ci.
Na wystawie licznie zgromadzeni go�cie mogli zapoznaæ

"Solidarno�æ" na wystawce w Charkowie

R. Kowalczuka, przedstawiciela �Wspólnoty Polskiej�
- cz³onka jej zarz¹du pana K. Jurczyka, konsulat RP w
Charkowie reprezentowali Konsul Generalny pan
Jaros³aw Ksi¹¿ek wraz z ma³¿onk¹.

W Festiwalu wziê³y udzia³ zespo³y i soli�ci z
Doniecka, Makiejewki, Nikopola, Mariupola, Zaporo¿a.
Przyjecha³ tak¿e, w tym roku bez zespo³ów artys-
tycznych, prezes Towarzystwa Polaków Wo³nowaskiego
Rejonu p. E. Doroszenko.

http://www.kgrp.kharkov.ua

siê z histori¹ "Solidarno�ci" przedstawion¹ na planszach
fotograficznych.

Na zdjêciu: Konsul generalny RP w Charkowie pan
Jaros³aw Ksi¹¿ek obja�nia merowi Charkowa W³o-
dzimirowi Szumilkinu jeden z eksponatów wystawy.

Zdjêcie Oleg Czernijenko
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W dniu 6 listopada 2005
roku z okazji �wiêta pañstwowego
- Dnia Niepodleg³o�ci Polski
11 listopada w Domu Twórczo�ci
Ludowej odby³ siê koncert �wi¹-
teczny. Uroczysto�æ ta zosta³a
przygotowana przez Stowarzy-

szenie Kultury Polskiej w Charkowie.
Dyrektor Domu Twórczo�ci Ludowej pan W³odzimierz

Galpierin pozdrowi³ obecnych Polaków z okazji ich �wiêta.
Pan konsul Lech Wdowski bardzo ciekawie

opowiada³ o tym, jakie znaczenia mia³ dla Polaków dzieñ
11 listopada 1918 roku oraz o tym, jak by³ on
obchodzony w ró¿nych okresach czasu.

G³os zabra³a równie¿ Prezes Stowarzyszenia
Józefa Czernijenko, która mówi³a o ciê¿kich losach
Polaków, bêd¹cych  pod 123-letni¹ niewol¹, o ich
walkach o wolno�æ ojczyzny oraz jak ten okres w ¿yciu
Polaków opisywali poeci, pisarze, muzycy, arty�ci.
Przytoczony zosta³ równie¿ przez pani¹  prezes fragment
�Pana Tadeusza� Adama Mickiewicza.

Pan Wasyl Sagan recytowa³ wiersze Marii Konop-
nickiej �ROTA�, �O Wrze�-
ni�. Wszystkich obecnych
wzruszy³a najm³odsza
uczestniczka koncertu, sze-
�ciolaka El¿unia Czerni-
jenko, która z wyczuciem
recytowa³a wiersz o 11. Lis-
topada. Otrzyma³a za to
oprócz g³o�nych oklasków
buziaka od pana konsula
Lecha Wdowskiego oraz
kwiaty z okazji dnia urodzin.

Jak zawsze brawurowo
wykona³a 12 etiud i nokturn
Fryderyka Chopina Alek-

Obchody Dnia Niepodleg³o�ci

sandra Pierszyna. Cudownie w
wykonaniu Heleny Pasecznik
brzmia³a piosenka �Moja pie-
szczotka� wedlug s³ów  Adama
Mickiewicza, muzyka Fryderyka
Chopina przy akompaniamencie

Talwiñskiej Marii.
Ludmi³a Kabaniec kolejny raz ucieszy³a nas swoim

nowym  repertuarem. Przy akompaniamencie    Walen-
tyny Reszowej pani Ludmi³a �wietnie �piewa³a piosenki
�Gaude, mater Polonia,� �Kwiaty polskie�, �Rozkwita³y
p¹ki bia³ych ró¿�.

Zespó³ wokalny dzieci �Kolibry� pod kierownictwem
Rimy £utaj i przy akompaniamencie Mariny Judinej
rado�nie wykona³ polskie i ukraiñskie piosenki.

Wieczór zosta³ zakoñczony �piewem znanej i
�uwielbianej� przez wszystkich piosenki �Hej Soko³y�.
Wykona³ j¹ duet - Natali Kaliberda i Tatiana Pono-
marenko, a wtórowa³a mu ca³a sala.

Olga Zagórska
Zdjêcie Oleg Czernijenko

Konsul Lech Wdowski Józefa Czernijenko

L. Kabaniec  i  W. Reszowa

Zespó³ wokalny dzieci �Kolibry�

El¿unia Czernijenko Oklaski sali
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Charków w losach i ¿yciu Polaków

Na ogólnym i ró¿nokolorowym historycznym tle
�wiec¹ �gwiazdy�, które, wstrz¹snê³y du¿o lat wcze�niej,
o�wieci³y swoim jaskrawym �wiat³em ludzkie ¿ycie.
Zapali³y tysi¹ce p³omiennych serc, naprowadzaj¹c je do
szlachetnych marzeñ, �mia³ych ¿yczeñ i oczekiwania na
lepsze. Wskaza³y drogi, którymi przesz³o wiele pokoleñ,
szukaj¹c harmonii, wielkiej mi³o�ci oraz swobody dla
siebie i swej Ojczyzny.

Do takich �gwiazd� nale¿y wielki polski poeta �
romantyk Adam Mickiewicz. By³ on w Charkowie i zostawi³
dobre wspomnienia po sobie! W charkowskich wyda-
niach, niejednokrotnie, zaczynaj¹c od 30 lat XIX stulecia,
by³y drukowane t³umaczenia jego utworów. Charkowscy
literaturoznawcy byli w�ród pierwszych t³umaczy poezji
Mickiewicza na jêzyk ukraiñski i rosyjski. Jego utwory
zosta³y ozdob¹ kolekcji ksi¹¿kowych prywatnych i
bibliotekarskich naszego miasta. Setki charkowian
nape³nia³y siê swego czasu ideami, nastrojami i
oczekiwaniami, jakimi by³a nasycona poezja oraz
publicystyka Mickiewicza.

Do Charkowa Mickiewicz przyjecha³ jesieni¹
1825 roku maj¹c 27 lat. Z pochodzenia Polak, subtelny i
romantyczny. W Polsce oraz poza jej granicami ju¿ zdoby³
s³awê uznanego poety.

W Ojczy�nie poeta roz³o�ci³ w³adzê swym swo-
bodnym my�leniem i uczestnictwem w tajnym sto-
warzyszeniu filomatów-filaretów, za co, jako najbardziej
aktywny w rozpowszechnieniu zgubnego nauczania, po
zatrzymaniu i 7-miesiêcznym �ledztwie, zosta³ wys³any
do oddalonych od Polski gubernii rosyjskiego imperium.

Do Charkowa Mickiewicz trafi³ przeje¿d¿aj¹c z
Odessy do Moskwy. Oto co pisze z tego powodu
S. S. £anda: Mickiewicz wyjecha³ z Odessy do Moskwy
12 listopada 1825 r. Jecha³ przez Charków, gdzie spêdzi³
prawie tydzieñ, widocznie, u swego znajomego z
Wileñskiego Uniwersytetu profesora Dani³owicza.
Nied³ugo przed tym, wtedy ju¿ zwyczajnego profesora,
zwolniono z Wileñskiego Uniwersytetu za udzia³ w
studenckich zamêtach i skierowano go jako profesora
dyplomacji do Charkowskiego Uniwersytetu, gdzie z
czasem stan¹³ na czele wydzia³u Prawa Rosyjskiego oraz
Prowincjonalnego.

Do Charkowa Mickiewicz przyje¿d¿a nape³niony
ciekawymi zamiarami. Ka¿de nowe wra¿enie od
spotkania z lud�mi przetwarza  w liryczne strofy, fragmenty
poematu �Konrad Wallenrod�, który napocz¹³ pisaæ w
Odessie.

W Charkowie Mickiewicz zapoznaje siê ze znanym
ukraiñskim pisarzem, dobrym znawc¹ literatury polskiej
Piotrem Piotrowiczem Gu³akiem-Artemowskim. Przy-
jacielskie stosunki miedzy nimi nawi¹za³y siê na d³ugie

Mickiewicz i Charków

lata.
W my�li odwracamy stronice historii na kilka lat

wcze�niej.
W 1819 roku przy Charkowskim Uniwersytecie by³

wydzia³ Polskiej Twórczo�ci, który prowadzi³ P. P. Gu³ak-
Artemowski, wtedy jako wyk³adowca uniwersytetu (po
roku profesor i rektor tego zak³adu). Znaj¹c dobrze jêzyk
polski sam t³umaczy³ polskich poetów, opracowa³ kurs
lekcji z polskiego i zachêci³ do niego  studentów
uniwersytetu.

Romantyzm, jaki rodzi³ siê w poezji polskich pisarzy
na pocz¹tku XIX w., rewolucyjny kierunek ich ¿yciowych
i twórczych dróg by³ bliski studenckiej m³odzie¿y. Wielu
studentów zaczê³o uczyæ siê jêzyka polskiego, ¿eby w
oryginale zapoznaæ siê z �dzie³ami� C. Godebskiego,
A. Goreckiego, A. Malczewskiego, J. Niemcewicza,
B. Zaleskiego i in.. Prywatne biblioteki charkowian uzu-
pe³niano podrêcznikami z jêzyka polskiego, s³ownikami,
twórczo�ci¹ polskich pisarzy, historyków, dzia³aczy
religijnych, publicystów. W Charkowskim Uniwersytecie
w�ród wyk³adowców byli wychowawcy Uniwersytetu
Wileñskiego.  W�ród charkowian by³o sporo Polaków,

26  listopada � 150.  rocznica  �mierci
Adama  Mickiewicza
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którzy podtrzymywali zwi¹zki z Ojczyzn¹. Oni nabywali
polskie ksi¹¿ki, wydane w Wilnie, Warszawie, Lwowie.
Zainteresowanie polsk¹ literatur¹ by³o znaczne. W
charkowskich czasopismach drukowano przet³umaczon¹
polsk¹ poezjê i prozê, recenzowano prace litera-
turoznawcze, wydawane w Warszawie.

Staj¹ siê znanymi w Charkowie i utwory Mickiewicza.
�...Nauczanie jêzyka polskiego i literatury w Uniwersytecie
Charkowskim, gdzie gromadzi³y siê wtedy si³y literackie�,
zainteresowanie �tamtejszego dziennikarstwa char-
kowskiego literatur¹ rosyjsk¹ i polsk¹, zapewnia³y
Mickiewiczowi znaczn¹ popularno�æ w �rodowisku
ukraiñskiej inteligencji.

Witaj¹c poetê, wykszta³ceni charkowscy obywatele
byli dobrze zapoznani z jego twórczo�ci¹. Z pierwszych
dzie³ Mickiewicza najbardziej znana by³a �Oda do
M³odo�ci�- utwór p³omienny, nape³niony bojowym
humorem. Mickiewicz nawo³ywa³ swoje pokolenie do
zburzenia murów starego �wiata i poprowadzenia go
nowymi drogami.

Intelektualna charkowska elita  widzia³a w Mickie-
wiczu brata z duchem. To by³o w grudniu 1825 r. przed
powstaniem dekabrystów, kiedy spo³eczeñstwo by³o
nape³nione my�lami o konieczno�ci prowadzenia demok-
ratycznej i politycznej reformy w Rosji, kiedy wielu ludzi
zastanawia³o siê nad problemami ochrony praw
cz³owieka, nad losem narodu. Te my�li g³êboko niepokoi³y
Mickiewicza i odzwierciedla³y siê w jego twórczo�ci.

W poezji Mickiewicza dostrzegano  g³êbok¹
znajomo�æ ludzkiej duszy, liryczne umartwienie, przyrodê
i prostotê. Utwory jego odbija³y  narodow¹ to¿samo�æ i
oryginalny talent.

Pobyt poety w Charkowie sprzyja³ wzrastaniu jego
popularno�ci w�ród m³odzie¿y miasta. Utwory Mic-
kiewicza omawiano na lekcjach w uniwersytetach.
Niektóre z tych utworów by³y t³umaczone przez
wyk³adowców, równie¿ studentów na jêzyk rosyjski i
ukraiñski. Zachwyt twórczo�ci¹ Mickiewicza by³ ogromny.
D. I. Bagali w pracy �Do�wiadczenie historyczne
Charkowskiego Uniwersytetu� przypomina jednego ze
studentów � s³uchaczy lekcji Gu³aka-Artemowskiego:
�Mickiewicz zmusi³ mnie do nauczania jêzyka polskiego i
ja gor¹co wzi¹³em siê do tej roboty: przez pó³ roku nie
tylko czyta³em �Dziady�, �Wallenroda�, ale t³umaczy³em
sonety wierszami i nawet spróbowa³em przekazaæ
ogromn¹ cze�æ �Dziadów� w jêzyku rosyjskim.

Legenda o panu Twardowskim, niepowa¿nym
szlachcicu, który w m³odo�ci nieumy�lnie sprzeda³ duszê
czortowi, pod piórem Gu³aka-Artemowskiego przetwo-
rzy³a siê w oryginaln¹, nasycon¹ ukraiñskim narodowym
humorem balladê �Pan Twardowski�. To by³y niby
zmagania naszego rodaka z Mickiewiczem w uroku
opisania epizodów, sile i zgrabno�ci humoru. Kiedy
Mickiewicz zapozna³ siê z ukraiñskim �piewem swojej
ballady w sk³adance M. Maksymowa �Ma³orosyjskie
piosenki�, to �na przekór swoim ambicjom� przyzna³
�pierwszeñstwo utalentowanemu ukraiñskiemu opraco-
waniu nad w³asn¹ ballad¹�.

Wysoka artystyczna jako�c utworu Gu³aka-Arte-
mowskiego przynios³a mu wielk¹ popularno�æ.

W ogóle Charków by³ literackim centrum Ukrainy w
20-40 latach XIX wieku. W³a�nie tu powsta³y pierwsze
wzory ukraiñskiej romantycznej liryki. M³odzi pisarze, jacy
nale¿eli do kó³ka �charkowskich romantyków� Izmai³a
Srezniewskiego, zachwycali siê folklorem, pie�ni¹ ludow¹,
ukraiñsk¹ starowin¹ oraz nowymi literackimi ideami, które
sz³y z Polski i Rosji. Oni próbowali na�ladowaæ lepszych
poetów � przedstawicieli �dzie³a� romantycznego, a
przede wszystkimMickiewicza.

W�ród cz³onków kó³ka I. Srezniewskiego znajdowali
siê utalentowani poeci O. Szpygocki i Lewko Boro-
wykowski.

Ci poeci pierwsi zajêli siê t³umaczeniem Mickiewicza
na jêzyk ukraiñski; równie¿ byli w�ród pierwszych
t³umaczy z jêzyka polskiego na rosyjski.

Wyró¿niaj¹c¹ siê, utalentowan¹ postaci¹ w�ród
najm³odszych generacji charkowskich romantyków by³
Lewko (Lew Iwanowicz) Borowykowski (1807 � 1889) �
poeta, folklorysta, literaturoznawca, etnograf. W l. 1828
� 1830 studiowa³ twórczo�æ literack¹ na wydziale filozofii
Charkowskiego Uniwersytetu.

Zainteresowanie Adamem Mickiewiczem wynika u
Borykowskiego z zachwytu utworami polskiego poety, które
wspó³d�wiêczn¹ k jego twórczym  upodobaniami.
Niejednokrotnie wraca  do poezji Mickiewicza, t³umacz¹c
sonety, ballady, poematy �Parys� i in.. Poemat �Parys� zosta³
wydrukowany w jêzyku polskim w 1828 r. i sta³ siê wtedy
jednym z najpopularniejszych utworów Mickiewicza w
Rosji.

W literackim dorobku L. Borowykowskiego, oprócz
�Parysa�, by³o 7 przet³umaczonych na jêzyk ukraiñski
�Sonetów Krymskich� (które do nas nie dotar³y),
t³umaczenia wierszy �Nowy rok�, �Do Niemna� i in.

W 1830 r. w �Wiestnikie Europy� w numerach �maj �
czerwieñ� pod tytu³em �Dwa ma³orosyjskie sonety� pojawi³y
siê widome wariacje, których autorem by³ m³ody charkowski
poeta - romantyk Opanas Grygorowycz Szpygocki. W tym
czasie studiowa³ w Charkowskim Uniwersytecie i równie¿,
jak Borowykowski by³ cz³onkiem kó³ka �charkowskich
romantyków� Izmai³a Srezniewskiego.

W tym czasopi�mie ukaza³o siê t³umaczenie O.
Szpygockiego sonety Mickiewicza �Stepy Akermañskie�.

Najwiêksz¹ zas³ug¹ O. Szpygockiego w sprawie
popularyzacji twórczo�ci A. Mickiewicza jest t³umaczenie
bohatersko � romantycznego poematu �Konrad Wallen-
rod�.

W tym czasie dziennikarstwo dobrze przyjê³o t³uma-
czenie Szpygockiego a on nadal zwraca³ siê do poezji
A. Mickiewicza drukuj¹c w ró¿nych rosyjskich cza-
sopismach.

W zwi¹zku z polskim powstaniem 1830 � 1831 r.
oraz okrutnymi represjami po jego zad³awieniu twory
A. Mickiewicza za to, ¿e zachcia³y w sobie buntowane
tematy i wywo³ywa³y podniesienie patriotycznych poczuæ,
by³y zabronione w Rosji. W ci¹gu 20 lat imiê polskiego
poety nawet nie ukaza³o siê w prasie.

Na koñcu 30. i na pocz¹tku 40. lat imiê Mickiewicza
znika ze stron charkowskiech czasopism i almanachów.
To t³umaczy siê przede wszystkim wzmocnieniem
cenzury. Ale¿ na popularno�ci poety to siê nie odbi³o. Jego
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utwory rozpowszechnia³y siê w kopiach rêkopisu. Nie
zwracaj¹c uwagi na zakaz cenzury, t³umaczenia pojawiaj¹
siê w ró¿nych wydaniach, ale prawie zawsze bez
przedstawiania imienia poety albo pod pseudonimem.
Dopiero od 1857 r. mo¿na by³o drukowaæ d¿ie³a poety
tak w Polsce jak i w Rosji, t³umaczenia i przedruki utworów
Mickiewicza wype³ni³y strony ukraiñskich czasopism,
ró¿nych spo³eczno-politycznych kierunków.

W�ród t³umaczy wy¿sze miejsce posiadaj¹ literatu-
roznawcy, ¿ycie i twórczo�æ których w ró¿nych czasach by³a
zwi¹zane z Charkowem. To s¹ Michaj³o Starycki, Myko³a
Kostomarow, Wo³odymyr Aleksandrow. Oni przygotowuj¹
sonety, liryczne miniatury i oddzielne poematy.

Mi³o�æ do Adama Mickiewicza przeniós³ przez ca³e

swoje ¿ycie Michaj³o Piotrowicz Staricki (1840 � 1904),
poeta, dramaturg, teatralny oraz kulturalno-spo³eczny
dzia³acz, który swego czasu studiowa³ w Charkowskim
Uniwersytecie. Przet³umaczy³ du¿o sonetów o mi³o�ci.

Jako popularyzator twórczo�ci Mickiewicza, Starycki
czyta³ jego utwory w jêzyku polskim, ukraiñskim we
w³asnych przygotowaniach na wieczorkach literackich,
przyjacio³om i kolegom.

W swojej literackiej dzia³alno�ci niejednokrotnie
zwraca³ siê do wielkiego utworu �Dziady� Wo³odymyr
Stepanowicz Aleksandrow (1825 � 1899), wojskowy i
miejscowy charkowski lekarz, poeta, dramaturg, t³umacz,
etnograf. W 1888 � 1894 r. wydrukowa³ t³umaczenie
poematu �Dziady�.

Gor¹cym, przychylnym znawc¹ twórczo�ci Adama
Mickiewicza by³ Myko³a Iwanowicz Kostomarow (1817 �
1885), znany historyk, etnograf, pisarz, t³umacz i
publicysta, który nale¿a³ do przedstawicieli charkowskiej
szko³y romantyków 40. lat XIX wieku. Mieszka³ w
Charkowie do 1843 roku by³ równie¿  studentem
Charkowskiego Uniwersytetu.

O nieustannym interesie M. Kostomarowa do
polskiego poety �wiadcz¹ strony jego ¿yciorysu. Do�æ
czêsto cytuje Mickiewicza, cytuje wybrane jego poematy
jako epigrafy w swoich tworach. Znane s¹ t³umaczenia
M. Kostomarowa, w których potrafi³ przekazaæ nie tylko
tre�æ orygina³u, ale i zachowaæ jego plastyczno�æ

systemu.
Zachwyt naszych literaturoznawców twórczo�ci¹

Mickiewicza obudzi³a  wielki talent poety. Przyci¹ga³a i
osobowo�æ artysty. Adam Mickiewicz nie zajmowa³ siê
tylko deklarowaniem idei, jakie omawia³, one by³y
rzeczywisto�ci¹ w jego ¿yciu. Dlatego za nim szli, jego
lubili, jego na�ladowali.

Charkowscy pisarze XIX w. du¿o zrobili w sprawie
nauczania, przyswojenia i popularyzacji spadku Mickie-
wicza na Ukrainie.

O wp³ywie geniuszu polskiej literatury na nasz¹
kulturê mo¿na powiedzieæ s³owami I. Franka �Wp³yw
Mickiewicza na nasz¹ inteligencjê od momentu jego
pierwszego wystêpu a¿ do naszych dni by³ g³êboki,

bezpo�redni oraz trwa³y.
Charkowskie literackie �rodowisko sta³o siê

dobroczynnym gruntem, na jakie pad³y i wyros³y ziarna
twórczych idei wielkiego romantyka i poetycznego
olbrzyma.

Pobyt Mickiewicza w Charkowie � to nie tylko fakt z
jego ¿yciorysu, nie tylko strony historii naszego miasta �
to jest to, z czego s¹ dumni charkowianie. Dlatego ¿e poeta
uwielbia³ takie wieczne warto�ci, jak duchow¹ niezale¿no�æ
i swobodê, poczucie piêkna � tego, co zawsze by³o obecne
w duchownej przestrzeni naszego miasta.

W grudniu 1998 r. kiedy spo³eczeñstwo �wiatowe
obchodzi³o 200. rocznicê urodzin A. Mickiewicza w
Charkowie ustanowiono memoria³ow¹ tablicê pami¹t-
kow¹ na pami¹tkê pobytu poety w naszym mie�cie.

Na tablicy pami¹tkowej przedstawione s¹ portrety
A. Mickiewicza i P. P. Gu³aka-Artemowskiego i  s³owa: �Na
pamiêæ o spotkaniu w grudniu 1825 roku, w Charkowie�.
Tê kompozycjê z br¹zu przygotowa³ charkowski rze�biarz
Feliks Betliemski. Ustanowiono j¹ na fasadzie budynku
wzd³u¿ ulicy Uniwersyteckiej, gdzie wcze�niej znajdowa³
siê Charkowski Uniwersytet.

W³odzimierz Koberski
 na podstawie podrêcznika �Mickiewicz i Charków�

autor K.R. Taramanowa, Charkowska Pañstwowa
Naukowa Biblioteka im. W. G. Korolenko,

Charków,1999

Na starym gmachu Uniwersytetu Narodowego mie�ci siê tablica pami¹tkowa, po�wiêcona
spotkaniu w grudniu 1825 roku Adama Mickiewicza z Piotrem Gu³akiem-Artemowskim
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Nagrobek z piêkn¹ rze�b¹ anio³a
�mierci wspartego o ska³ê zwieñczon¹
krzy¿em, stoj¹cy obok cerkwi �w.
Piotra i Paw³a w Kobryniu na Bia³o-
rusi, kryje prochy m³odszego brata
wieszcza Adama, Aleksandra Mic-
kiewicza i jego rodziny.

Aleksander Julian Mickiewicz
urodzi³ siê w 1801 roku w Nowo-
gródku. By³ trzecim synem Miko³aja i
Barbary z Majewskich Mickiewiczów.
W latach 1819-1826 studiowa³ na
wydziale prawnym Uniwersytetu
Wileñskiego. Mimo trudnych warun-
ków materialnych odnosi³ sukcesy w
nauce. W 1822 roku zdoby³ nagrodê
za pracê o wp³ywie prawodawstwa
rzymskiego na prawo polskie i li-
tewskie. Rozprawê, opatrzon¹ przy-
pisami Joachima Lelewela, opubli-
kowano w �Dzienniku Warszawskim".
By³ tak¿e aktywnym cz³onkiem To-
warzystwa Filaretów oraz Zwi¹zku
Filadelfistów. Za to zosta³ aresztowany
przez w³adze rosyjskie i uwiêziony na
piêæ miesiêcy. Nikogo nie wyda³, z
braku dowodów nie zosta³ skazany na
zes³anie. Z dyplomem magistra prawa
wyjecha³ na kilka miesiêcy do Pe-
tersburga, odwiedzi³ te¿ w Moskwie
Adama, tworz¹cego wówczas ostatnie
strofy Konrada Wallenroda. Bracia
nigdy wiêcej siê nie spotkali.

Aleksander Mickiewicz zosta³
wyk³adowc¹ prawa polskiego, litews-
kiego i rzymskiego w Liceum Krze-
mienieckim. Po zlikwidowaniu Lice-
um zosta³ przeniesiony do Kijowa,
gdzie w 1835 roku obj¹³ katedrê prawa
rzymskiego na Uniwersytecie �w.
W³odzimierza. Ponownie zmuszony
do zmiany uczelni, zamieszka³ w
Charkowie. W 1840 roku poj¹³ za
¿onê córkê sêdziego nowogródzkiego
Teresê Terajewiczównê, z któr¹ mia³
dwoje dzieci - Franciszka i Mariê.

Ok. 1859 roku powróci³ na Litwê
z zamiarem odkupienia Zaosia lub
rodzinnego domu w Nowogródku,
skonfiskowanego w ramach represji za
udzia³ najstarszego brata Franciszka w
powstaniu listopadowym. Plany siê nie
powiod³y, naby³ wiêc niewielki maj¹tek

Gubernia pod Kobryniem na Polesiu.
Mieszka³ tam do koñca ¿ycia, zajmuj¹c
siê gospodarstwem i prac¹ naukow¹.
Przygotowywa³ do druku Encyk-
lopediê prawa oraz Kurs prawa rzym-
skiego. Pod koniec ¿ycia niemal
ca³kowicie straci³ wzrok. Upadek
powstania styczniowego, w którym
bra³ udzia³ jego syn, i zabiegi o utrzy-
manie maj¹tku jeszcze bardziej pod-
kopa³y jego zdrowie. Zmar³ w Guberni
16 listopada 1871 roku.

Aleksander Mickiewicz zosta³

pochowany w Kobryniu. Razem z nim
spoczywaj¹: ¿ona, która prze¿y³a go
o dwa miesi¹ce, oraz syn Franciszek,
m¹¿ Antoniny z domu Ko�ciuszko,
wdowy po Romualdzie Traugutcie,
zmar³y w lutym 1873 roku. Dzie-
wiêtnastowieczny nagrobek szczê�-
liwie przetrwa³. W lipcu 1998 roku, z
okazji 200. rocznicy urodzin Adama
Mickiewicza, konserwatorzy z war-
szawskiej ASP poddali rze�bê reno-
wacji. Prace sfinansowa³a Rada
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
Nale¿y jedynie ¿a³owaæ, ¿e ta histo-
ryczna pami¹tka nie zosta³a w³¹czona
do wiod¹cego przez Bia³oru� �Szlaku
Mickiewiczowskiego".

Ewa Zió³kowska, �Mówi¹ wieki�,
sierpieñ-2003

Profesor Mickiewicz

W odczuciu spo³ecznym muzy-
ka klasyczna zosta³a zepchniêta na
dalszy plan. Ze szkó³ ogólnych
zosta³a wyrugowana jako przedmiot
nauczania. Dawniej szko³y mia³y
swoje chóry, a nie rzadko orkiestry.
W szko³ach uczono nie tylko muzyki,
ale i kultury. Dzi� dyrekcje preferuj¹
zajêcia plastyczne, nie dbaj¹c o
muzykê. Mówi¹c inaczej status
muzyki, kultury muzycznej ma siê
dzi� kiepsko.

A mecenat pañstwa nad
muzyk¹?
Dzi� nawet uczelnie muzyczne

sa w takiej sytuacji, ¿e dostaj¹ 70
proc. �rodków na dzia³alno�æ dydak-
tyczn¹ a resztê musz¹ zdobywaæ
same. Powstaj¹ uczelnie prywatne,
ale m³odzie¿ nie ma �rodków na
op³acanie studiów. To jest b³êdne
ko³o. Tu musze pochwaliæ ministra
kultury Waldemara D¹browskiego,
który dla muzyki zrobi³ tyle, ile przez
wiele lat nie zrobili jego poprzednicy.
I chwa³a mu za to.

Dwóch Polaków znalaz-
³o siê w finale. To dobrze czy
�le?
To ca³kiem dobrze, bior¹c pod

uwagê, ¿e z Azji zakwalifikowa³o siê
tylko czterech pianistów. To dobra
proporcja. Jest rozczarowanie, ¿e z
Europy Zachodniej nie ma ¿adnego.
A przecie¿ we Francji Fryderyk
Chopin jest bardzo popularny. Ale
piani�ci z tego kraju nie garn¹ siê do
konkursu.

Panie Profesorze. Dla-
czego nie ma drugiego Krys-
tiana Zimernana, który dziêki
Panu zrobi³ miêdzynarodowa
karierê?
Nie tylko Polska, ale i ca³y �wiat

nie maj¹ drugiego Zimermana. Dla-
czego ja mia³bym go mieæ? Mia³em
szczê�cie z nim pracowaæ. Ale po tylu
latach widzê ¿e to by³ student, który
urodzi³ siê z wybitnym talentem. A ja
skromnie mówi¹c � pomog³em mu.
Czekamy teraz na drugiego Zimer-
mana. Dzieci zdolnych jest bardzo du¿o
tylko, ¿e nie zawsze odkrywa siê ich
talenty. Szkoda.

dokoñczenie ze str. 6

Umilk³y etiudy
Chopina
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Instytut Socjologii Uniwersytetu
Wroc³awskiego ma zaszczyt zaprosiæ
wszystkie osoby czuj¹ce siê Polakami (w
Polsce i za granic¹) do udzia³u w
konkursie na pamiêtniki, wspomnienia,
pisemne wypowiedzi na temat

Polacy w europie - Europa w�ród
Polaków. W poszukiwaniu w³asnych
korzeni.

Przewidziano nagrody pieniê¿ne
(I  � 1.8 tys.; II � 1.2 tys.; III � 700 z³.)
i mo¿liwo�æ publikacji prac. Komisja
zastrzega sobie prawo do innego sposobu
rozdysponowania nagród.

Prosimy pisaæ o wszystkim, co
wydaje siê pañstwu wa¿ne dla zwi¹zków

polsko-europejskich (np.: jak to jest byæ
Polakiem i europejczykiem na co dzieñ
i w chwilach wyj¹tkowych? Jak �sprawy
europy" wkradaj¹ siê w pañstwa ¿ycie
rodzinne, zawodowe, towarzyskie w
ci¹gu ostatnich lat?) ze wzglêdu na
pañstwa miejsce zamieszkania, wyko-
nywany zawód, osobiste do�wiadczenia,
lêki i oczekiwania.

Nie ograniczamy jednak zakresu i
form poruszanych tematów. Najwa¿-
niejszy jest osobisty stosunek do wyda-
rzeñ i prostota ich opisu - dziêki pañstwu
nauka bêdzie mog³a siê dalej rozwijaæ.

Prace w jêzyku polskim (opatrzone
pseudonimem) o objêto�ci minimum

10 str. a4 (maszynopis / czytelny rêkopis)
nale¿y nadsy³aæ na adres: instytut
socjologii Wroc³aw ul. Koszarowa 3/b
20 kod: 51-149 - do 31 xii 2005 r. z
dopiskiem na kopercie konkurs. W innej
kopercie - co zapewni jury bezstronno�æ
w ocenie pañstwa wypowiedzi - proszê
podaæ imiê i nazwisko, wiek, adres oraz
wykonywany zawód.
Kontakt:

+48 71 326-10-08   instytut
socjologii;

www.socjologia.uni.wroc.pl
Wojciech Doliñski
wojtekdolinski@wns.uni.wroc.pl
wojtekdolinski@gmail.com

Fundacja dla Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego organizuje pierwszy
internetowy Konkurs Wiedzy o Uni-
wersytecie Jagielloñskim dla Polonii
w ramach dziesi¹tego, Jubileuszowego
Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie
Jagielloñskim. Konkurs skierowany jest
do osób w wieku 18 � 30 lat, pos³u-
guj¹cych siê jêzykiem polskim i zamie-
szkuj¹cych w Norwegii, Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Pó³nocnej, Wielkiej
Brytanii, na Litwie, Ukrainie i we
Francji. Nagrody to sze�æ miejsc na
sze�ciotygodniowych kursach jêzyka i
kultury polskiej prowadzonych przez

Szko³ê Jêzyka i Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. Odbêd¹ siê
one w lipcu i w sierpniu 2006 roku.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ od 1
grudnia 2005 roku do 16 stycznia 2006
roku na stronie internetowej fundacji
www.fundacja.uj.pl. Konkurs prze-
prowadzony zostanie na stronie inter-
netowej fundacji 2 lutego 2006 roku.
Pytania dotyczyæ bêd¹ znajomo�ci dwóch
lektur po�wiêconych historii Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego � Stanis³aw
Dziedzic, Alma Mater Jagiellonica,
Kraków 2005 i Krzysztof Stopka, An-
drzej K. Banach, Julian Dybiec, Dzieje
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków
2000. Regulamin oraz szczegó³owe

informacje dotycz¹ce konkursu i dostêpu
do lektur zamieszczone s¹ na stronie
internetowej Fundacji dla Uniwersytetu
Jagielloñskiego www.fundacja.uj.pl.
Pytania i w¹tpliwo�ci mo¿na kierowaæ na
adres internetowy
justyna.dabrowska@fundacja.uj.pl.

Kontakt:
Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego,ul. Karmelicka 34, 31 � 131
Kraków
tel./fax (+ 48 12) 632-38-30 w. 12; tel.
(+48 12) 422-10-33, w. 1211
e-mail:
justyna.dabrowska@fundacja.uj.pl
www.fundacja.uj.pl

Konkursy




