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Wstrzyma³ S³oñce, ruszy³ Ziemiê
530. rocznica urodzin Miko³aja Kopernika

�My�li
uczonego
 s¹ niezale¿nie
od s¹du ogó³u,
poniewa¿
d¹¿eniem
uczonego jest
szukanie we
wszystkim
prawdy.�

 M. Kopernik
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   Znakomity grecki astronom Ptolemeusz
(ok.90 � ok.160 r.), konstruuj¹c swój matematyczny
system �wiata, przyj¹³, ¿e Ziemia jest nieruchomym
centrum wszech�wiata, za� S³oñce, Ksiê¿yc i planety
kr¹¿¹ wokó³ niej. W owym czasie uwa¿ano te¿, ¿e
wszystko co znajduje siê za Ksiê¿ycem, tj. planety i
gwiazdy, jest czym� dosko-
na³ym i niezmiennym, za�
gdzie� za gwiezdnym firma-
mentem mia³o siê znajdowaæ
królestwo bo¿e i sam Bóg.
Teoriê tê jako jedynie s³uszn¹
zatwierdzi³ Ko�ció³, tote¿
tzw.system ptolemejski utrzy-
mywa³ siê przez setki lat, a¿
do wieku XVI, kiedy to odkry-
cia geograficzne dostarczy³y
dowodów na to, ¿e �wiat jest
inny ni¿ go opisa³ grecki
uczony. W 1543 r. ukaza³o siê
dzie³o Miko³aja Kopernika, pt.
�De revolutionibus orbium
coelestium� (O obrotach cia³
niebieskich), które (choæ nie
od razu) obali³o geocent-
ryczn¹ koncepcjê budowy �wiata (grec. gea � ziemia,
³ac. centrum � �rodek).

 Kim by³ Miko³aj Kopernik, który, jak napisa³ Jan
�niadecki, �naprowadzi³ umys³ ludzki na drogê
prawdy�?

Ten rodzony w Toruniu w 1473 roku genialny
Polak, to typowy przedstawiciel Odrodzenia. Pobiera³
nauki na wydziale sztuk wyzwolonych w Akademii
Krakowskiej, nastêpnie studiowa³ prawo kanoniczne
w Bolonii i medycynê w Padwie. Zgodnie z wymogami
swojej epoki by³ wiêc cz³owiekiem wszechstronnie
wykszta³conym i przy tym niezwykle aktywnym.
T³umaczy³ z greckiego na  ³acinê  Listy  bizantyjskiego
historyka z VII w., napisa³ �Rozprawê o urz¹dzeniu
monety�, gdzie sformu³owa³ znane potem w ekonomii
prawo Greshama. Ceniony by³ równie¿ jako lekarz,
a tak¿e administrator diecezji warmiñskiej (m.in.
zbudowa³ fortyfikacje obronne przed krzy¿akami w
Olsztynie; przypisuje mu siê te¿ zaprojektowanie i
za³o¿enie wodoci¹gów we Fromborku). Jednak
najwiêksz¹ pasj¹ jego ¿ycia by³a astronomia, dziêki
której przeszed³ do historii.

    Zanim ukaza³o siê jego nie�miertelne dzie³o,
Kopernik spêdzi³ d³ugie lata na obserwacjach nieba
i w 1514 r. swoje wnioski zapisa³ w niewielkim
traktacie pt. �Zarys podstaw astronomii�, gdzie po
raz pierwszy wy³o¿y³ swoj¹ heliocentryczn¹

koncepcjê �wiata (grec. helios � s³oñce). Boj¹c siê
negatywnej reakcji ze strony Ko�cio³a, nieliczne kopie
tego opracowania udostêpni³ jedynie najbli¿szym i
najbardziej zaufanym znajomym. Natomiast �De
revolutionibus...� ukoñczy³ w 1530 r., ale z przyczyn
oczywistych nie spieszy³ siê z jego wydaniem.

Niezale¿nie od tego, ju¿ w
latach trzydziestych nowa
teoria Kopernika zaczê³a
przenikaæ do kó³ naukowych
Europy, budz¹c ró¿ne reak-
cje. Dziêki niemieckiemu
matematykowi i astronomowi
Joachimowi  de Porrisowi w
1540 r. ukaza³o siê stre-
szczenie pracy, za� samo
dzie³o wydrukowano trzy lata
pó�niej i do autora dotar³o
ono w dniu jego �mierci.

Istot¹ teorii Kopernika
by³o odkrycie potrójnego
ruchu Ziemi: wirowego, rocz-
nego obiegu planet wokó³
S³oñca i powolnego ruchu osi
ziemskiej. Odkrycia te umo-

¿liwi³y ustalenie porz¹dku planet, wzglêdnych rozmia-
rów ich orbit oraz stwierdzenie, ¿e �wiat jest
nieporównywalnie wiêkszy ni¿ siê do tej pory
przyjmowa³o.

    Idea kopernikañska ca³kowicie obala³a wiêc
dotychczasow¹ geocentryczn¹ teoriê �wiata, od
wieków traktowan¹ przez Ko�ció³  jako dogmat
religijny nie podlegaj¹cy dyskusji, tote¿ uznana
zosta³a za herezjê, któr¹ nale¿y zwalczaæ. W 1616 r.
�De revolutionibus�� znalaz³o siê na li�cie ksi¹g
zakaznych i pozosta³o tam a¿ do pocz¹tków XIX w.,
za� zwolennicy teorii heliocentrycznej byli
prze�ladowani przez �wiêt¹ Inkwizycjê (m.in. jeden
z jej najbardziej zagorza³ych g³osicieli, Giordano
Bruno, zosta³ w 1600 r. spalony na stosie, za� innego
naukowca, Galileo Galilei, nêkano psychicznie i
zmuszono ostatecznie do publicznego odwo³ania
swoich pogl¹dów).

Jak s³usznie napisa³ sam Miko³aj Kopernik:
�My�li uczonego s¹ niezale¿ne od s¹du ogó³u,
poniewa¿ d¹¿eniem uczonego jest szukanie we
wszystkim prawdy.� Tote¿ teoria heliocentryczna w
koñcu zwyciê¿y³a, przyczyniaj¹c siê do rozwoju
nowoczesnej astronomii i matematyki. Uznawali j¹
bowiem Campanella, Newton, Kartezjusz i inni
naukowcy, których badania, teorie i prawa stanowi¹
podstawê naszej obecnej wiedzy o �wiecie.

Opracowa³a Sylwia Biesaga
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s³awnego Królestwa Polskiego.
Tworzy³ je przez 25 lat (od 1455 r. a¿ do �mierci w1480

r.) i ukaza³ w nim dzieje narodu polskiego na szerokim
europejskim tle od czasów legendarnych a¿ po czasy jemu
wspó³czesne. Pisz¹c swoje Kroniki, D³ugosz opiera³ siê na
dawnych rocznikach i ¿ywotach �wiêtych, kronikach polskich,
czeskich, niemieckich i ruskich, studiowa³ dokumenty
pañstwowe, do  których mia³ dostêp dziêki  pe³nionym na
dworze funkcjom. Dlatego w³a�nie Roczniki s¹ uwa¿ane za
pierwsz¹ tak obszern¹ syntezê w historiografii polskiej i jedn¹
z pierwszych w Europie. Dzie³o to, napisane po ³acinie (w
�redniowieczu prace naukowe tworzone by³y w³a�nie w tym
jêzyku) ma klasyczn¹ formê wzorowan¹ na Liwiuszu i sk³ada
siê z dwunastu ksi¹g o uk³adzie chronologicznym, które
poprzedza przedmowa po�wiêcona pamiêci Zbigniewa
Ole�nickiego.

Jan D³ugosz, mimo rzeczowego
i badawczego podej�cia do historii
Polski, czêsto kierowa³ siê osobisty-
mi uczuciami. Nie kry³ np. niechêci
do polskich królów z dynastii Jagie-
llonów, których panowanie ogl¹da³
w³asnymi oczami. Niezbyt te¿ ceni³
sobie politykê W³adys³awa Jagie³³y,
zdecydowanie potêpia³ W³adys³awa
III (za niemoralny tryb ¿ycia) i przez
pewien czas odnosi³ siê niechêtnie
równie¿ do Kazimierza Jagielloñ-
czyka. Podkre�la³ natomiast wielkie
zas³ugi Ko�cio³a i jego dostojników
dla rozwoju pañstwa polskiego,
o¿ywienia gospodarki i podniesienia
poziomu moralnego narodu.

Kroniki w zamy�le autora mia³y
nie tylko przekazaæ potomnym
s³awne czyny przodków, lecz tak¿e
pouczaæ, jak rz¹dziæ m¹drze pañ-
stwem i pokazywaæ proste prawdy
¿yciowe, np. ¿e z³o zawsze zostanie
ukarane, a dobro zwyciê¿y. Taki

charakter ma opowie�æ o królu Boles³awie �mia³ym, który
kaza³  poæwiartowaæ biskupa Stanis³awa i sam potem zmar³
w samotno�ci i na wygnaniu.

Jednak Roczniki Jana D³ugosza to nie tylko przebogate
�ród³o wiedzy o �redniowiecznej Polsce i Polakach, o
ówczesnej gospodarce, metodach zarz¹dzania krajem,
obyczajach, strojach, sposobie my�lenia itd., lecz tak¿e utwór
literacki du¿ej klasy, ceniony przez wielu pisarzy i artystów
ostatnich stuleci. Henryk Sienkiewicz w swojej powie�ci pt.
�Krzy¿acy� opis bitwy pod Grunwaldem wyra�nie opar³ na
relacji z Kronik. Równie¿  Jan Matejko, maluj¹c swój s³ynny
obraz, pozostawa³ po wp³ywem przekazu D³ugosza.

Znaczenie dzie³a nie od razu zosta³o dostrze¿one przez
potomnych. Druk  Roczników rozpoczêto dopiero w 1614 r.
(w Europie drukowanie by³o mo¿liwe ju¿ od po³owy XV w.),
jednak szybko go przerwano z  rozkazu króla Zygmunta III.
Ca³o�æ zosta³a opublikowana po raz pierwszy w latach 1701
� 1702 w Lipsku. Pierwszy polski przek³ad ukaza³ siê w latach
1867 � 1870. Od tej pory zainteresowanie Kronikami ro�nie i
podejmowane by³y próby nowych, dok³adniejszych t³umaczeñ,
aby dzie³o Jana D³ugosza mog³o trafiæ do szerokiego grona
odbiorców.

Opracowa³a Sylwia Biesaga

Jan D³ugosz
Jan D³ugosz by³ najwybitniejszym historykiem polskim

XV wieku, politykiem i dyplomat¹ wyró¿niaj¹cym siê
zdolno�ciami administracyjnymi, jak równie¿ badawcz¹
dociekliwo�ci¹ oraz talentem pisarskim. W naszej
�wiadomo�ci utrwali³ siê on jednak g³ównie jako autor
monumentalnego dzie³a �Kroniki s³awnego Królestwa
Polskiego�.

Urodzi³ siê w 1415 r. w niezbyt zamo¿nej rodzinie
szlacheckiej. Jego ojciec by³ bohaterem spod Grunwaldu,
który za swe zas³ugi otrzyma³ od króla posiad³o�æ ziemsk¹.

M³ody Jan uczy³ siê najpierw w szkole klasztornej, a
potem podj¹³ naukê w s³ynnej Akademii Krakowskiej, której
jednak nie ukoñczy³. Dziêki protekcji wuja dosta³ siê na dwór
biskupa krakowskiego Zbigniewa Ole�nickiego, gdzie mia³
spêdziæ 24 lata swojego pracowitego
¿ycia.

Biskup krakowski by³ czo³owym
mê¿em stanu ówczesnej Polski,
sprawuj¹cym de facto najwy¿sz¹
w³adzê pañstwow¹,  bowiem w
zwi¹zku z ma³oletnio�ci¹ króla
W³adys³awa III wp³ywa³ na politykê
Rzeczpospolitej w sposób nieogra-
niczony. Ole�nicki szybko doceni³
pracowito�æ i talent organizatorski
swojego sekretarza. Obdarzy³ go
zaufaniem, obsypywa³ darowiznami,
stanowiskami i zaszczytami oraz
powierza³ mu szereg misji administ-
racyjnych i dyplomatycznych. D³u-
gosz je�dzi³ m.in. do Rzymu (1446),
do Bazylei, do Ziemi �wiêtej itd.

Jego zdolno�ci dyplomatyczne
ujawni³y siê szczególnie podczas
pobytu na dworze papie¿a  Euge-
niusza IV, gdzie zabiega³ (z pozy-
tywnym skutkiem) o godno�æ kardy-
na³a dla Ole�nickiego.

Po �mierci swego wp³ywowego patrona, Jan D³ugosz jako
wieloletni wspó³pracownik biskupa, podzielaj¹cy jego pogl¹dy
i politykê, popad³ w konflikt z Kazimierzem Jagielloñczykiem,
który okaza³ siê w³adc¹ niezale¿nym i jeszcze za ¿ycia
Ole�nickiego d¹¿y³ do odzyskania pe³nej samodzielno�ci w
podejmowaniu decyzji wagi pañstwowej. W wyniku tego
konfliktu D³ugosz zosta³ nawet skazany na banicjê i utratê
dóbr, ale przez wzgl¹d na  jego rozleg³¹ wiedzê i wielki talent
dyplomatyczny, zosta³ przywrócony do ³ask po trzech latach
wygnania i wzi¹³ udzia³ w polsko - krzy¿ackich rokowaniach
pokojowych, koñcz¹cych wojnê trzynastoletni¹, w wyniku
których Polska odzyska³a Pomorze Gdañskie i Warmiê.
Wolny dostêp do Ba³tyku mia³ ogromne znaczenie  dla
dalszego rozwoju spo³eczno-gospodarczego Rzeczpospolitej
i umocni³ jej pozycjê na arenie miêdzynarodowej,  tote¿
monarcha wysoko oceni³ zas³ugi Jana D³ugosza i powierzy³
mu od 1467 r. obowi¹zki wychowawcy synów królewskich.
Ta zaszczytna funkcja  nie przeszkadza³a mu jednak nadal
braæ udzia³ w rozlicznych misjach dyplomatycznych, które
wykorzystywa³ równie¿ do zapoznawania siê z zagranicznymi
�ród³ami historycznymi, które by³y mu potrzebna do napisania
swego najs³ynniejszego dzie³a Roczniki, czyli Kroniki



Wspólne chrze�cijañskie korzenie
Europy

Chrze�cijañskie korzenie Euro-
py powinny znale�æ wyraz w przy-
sz³ej konstytucji europejskiej�
podkre�li³ Jan Pawe³ II.

Papie¿ w przemówieniu przed
po³udniow¹ modlitw¹, odmawian¹
z wiernymi zebranymi na placu
przed bazylik¹ watykañsk¹, przy-
pomina³, ¿e tylko zjednoczenie
narodów Europy w imiê wspólnych
warto�ci pozwoli im dzia³aæ na rzecz
sprawiedliwo�ci i pokoju na
�wiecie.

«Zjednoczone w imiê wspólnych warto�ci i pomne na w³asn¹
przesz³o�æ narody Europy bêd¹ mog³y w pe³ni odgrywaæ swoj¹
rolê, przyczyniaj¹c siê do szerzenia sprawiedliwo�ci i pokoju w
�wiecie» - powiedzia³ Jan Pawe³ II.

Nawi¹zuj¹c do obchodzonego 14 lutego dnia wspó³patronów
Europy, �wiêtych Cyryla i Metodego, papie¿ podkre�li³ równie¿
znaczenie pe³nej jedno�ci chrze�cijan Wschodu i Zachodu.

«Dziedzictwo �wiêtych Cyryla i Metodego jest cenne
równie¿ w aspekcie kulturalnym. Ich dzie³o przyczyni³o siê
bowiem do umocnienia wspólnych chrze�cijañskich korzeni
Europy, z których wyrastaj¹ historia i instytucje europejskie.
W³a�nie dlatego trzeba, aby w przysz³ej konstytucji Unii
Europejskiej nie zabrak³o miejsca dla tego wspólnego dziedzictwa
Wschodu i Zachodu» - powiedzia³ Jan Pawe³ II .

Papie¿  zwróci³ te¿ uwagê, ¿e nawi¹zanie w konstytucji
europejskiej do warto�ci chrze�cijañskich «nic nie ujmuje s³usznie
�wieckiej naturze struktur politycznych», ale przeciwnie «pozwoli
ustrzec Europê przed dwojakiego rodzaju niebezpieczeñstwem:
ideologicznym  ze�wiecczeniem i sekciarskim integralizmem».

Tak¿e rosyjski Ko�ció³ prawos³awny popar³ ideê odwo³ania
siê w przysz³ej konstytucji europejskiej do warto�ci
chrze�cijañskich, jak wynika z jego listu do szefa konwentu
konstytucyjnego Valery�ego Giscarda d�Estaign.

«Rosyjski Ko�ció³ prawos³awny popiera d¹¿enia wspólnot
religijnych Europy (...) do zawarcia w konstytucji mechanizmu
obrony w³asnej kultury i �wiatopogl¹du religijnego narodów Unii
Europejskiej» - napisa³ autor listu, przewodnicz¹cy Wydzia³u ds.
Kontaktów Zewnêtrznych Cerkwi Rosyjskiej, metropolita Kiri³³.
Domaga siê on umieszczenia w akcie konstytucyjnym «wzmianki
o chrze�cijañskim dziedzictwie Unii Europejskiej, jak równie¿ o
innych (jej) tradycjach religijnych oraz my�li �wieckiej».

Kiri³³ stwierdzi³ przy tym, ¿e stanowisko jego Cerkwi
pokrywa siê w du¿ej mierze ze stanowiskiem przedstawicieli
greckiego prawos³awia, Ko�cio³a katolickiego, luterañskich
Ko�cio³ów Niemiec i Finlandii oraz wielu innych wspólnot
wyznaniowych.

Wizyta Prezydenta RP na
Ukrainie

13 lutego w rezydencji �Syniohora� w
miejscowo�ci Huta (ok. 60 km od Iwano-
Frankowska) na Ukrainie odby³o siê
spotkanie prezydenta Ukrainy Leonida
Kuczmy z prezydentem RP Aleksandrem
Kwa�niewskim. Podczas kilkugodzinnych
rozmów prezydenci poruszyli temat wpro-
wadzenia przez Polskê od dn. 1 lipca 2003
roku wiz dla obywateli Ukrainy, omówili
kwestiê obchodów 60. rocznicy wydarzeñ
na Wo³yniu oraz wymienili pogl¹dy nt.
konfliktu irackiego.

Prezydenci Aleksander Kwa�niewski i
Leonid Kuczma uzgodnili zasady przekra-
czania granicy po 1 lipca 2003 r., kiedy
Polska wprowadzi obowi¹zek wizowy.

Nawi¹zuj¹c do wydarzeñ na Wo³yniu
w latach 1943 � 1944 prezydent L. Kuczma
opowiedzia³ siê za wyja�nieniem okolicz-
no�ci zbrodni dokonanych na Polakach
przez ukraiñskich nacjonalistów na Wo³yniu

w 1943 roku.
Prezydenci Aleksander Kwa�niewski i

Leonid Kuczma o�wiadczyli, ¿e przy³¹czaj¹
siê do wezwañ spo³eczno�ci miêdzyna-
rodowej w sprawie konieczno�ci rozbro-
jenia Iraku. Prezydent A. Kwa�niewski
stwierdzi³, i¿ Polska i Ukraina zajmuj¹ w
tej sprawie jednolite stanowisko.

                       ***
Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma

poinformowa³ na konferencji prasowej po
rozmowach z Aleksandrem Kwa�niewskim,
¿e od 1 lipca Polacy bêd¹ je�dziæ na Ukrainê
bez wiz, a Ukraiñcy bêd¹ otrzymywaæ
polskie wizy bezp³atnie. S³owa Kuczmy
potwierdzi³ prezydent Kwa�niewski pod-
kre�laj¹c, ¿e sprawê uzgodniono z premie-

Wiadomo�ci z Polski
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rem Leszkiem Millerem i ministrem finansów
Grzegorzem Ko³odk¹.

� Porozumieli�my siê z naszymi rz¹dami, ¿e
system wizowy bêdzie dzia³a³ tak, ¿e Ukraina nie
wprowadza wiz, a wizy wprowadzone przez Polskê i
wynikaj¹ce z uk³adu w Schengen bêd¹ bezp³atne �
powiedzia³ Kwa�niewski.

Prezydent Kuczma wyrazi³ osobi�cie wdziêczno�æ
prezydentowi Kwa�niewskiemu za rozwi¹zanie
problemu wizowego.

� Osobist¹ zas³ug¹ prezydenta Polski jest wspólna
decyzja o bezp³atnych wizach dla obywateli Ukrainy i
bezwizowych przyjazdach na Ukrainê obywateli Polski

Integracja to zbli¿enie ludzi

Rozmowa Bartosza  Michalka  z Józefem
Oleksym, szefem Sejmowej Komisji Euro-
pejskiej, by³ym Prezesem Rady Ministrów

Trwa obecnie dyskusja nad kszta³tem referendum w
sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Czy
pomys³ referendum dwudniowego jest pomys³em
dobrym?

Przys³uchujê siê tej dyskusji. Pocz¹tkowo by³em
temu przeciwny � wydawa³o mi siê, ¿e to jest zbyt nag³a
innowacja. Nowinki nie zawsze przyjmuj¹ siê od razu
dobrze, a to jest zbyt wa¿ne referendum. Jednak badania
opinii publicznej wykazuj¹, ¿e dwudniowe referendum
mo¿e wiêcej osób sk³oniæ do g³osowania, a to istotny
argument. Zatem skoro takie by³oby zdanie wiêkszo�ci,
to pewnie jest w tym racja. Nie wiem, jakie bêdzie
ostateczne rozwi¹zanie. Wa¿ne by sprzyja³o zwiêkszeniu
frekwencji.

 Jak w sposób niesztampowy zachêciæ naród do
g³osowania?

To jest wyzwanie! Takiej kampanii jeszcze nie
mieli�my. To jest kampania, w której dyskutowaæ
bêdziemy o bie¿¹cych sprawach i o dalekiej strategii, o
bliskiej perspektywie poprawy i o dalszych efektach.
Wyzwaniem dla wszystkich, którzy bêd¹ tê kampaniê
prowadziæ, jest znalezienie metody, jak w pigu³ce
przekazaæ najwa¿niejsze rzetelne informacje, które bêd¹
przekonywaæ do sprawy europejskiej. Bardzo ³atwo jest
tu wpa�æ w sztampê, w slogany. Pewnie tego te¿ siê nie
ustrze¿emy, tym bardziej, ¿e przeciwnicy bêd¹ mówiæ
prosto i dobitnie, ale negatywnie. Zwolennicy Unii musz¹
znale�æ na to odpowied� równie dobitn¹ i prost¹, bez
sloganów w³a�nie. Poza tym ludzie s¹ niecierpliwi � i
maj¹ do tego prawo. Bêd¹ chcieli us³yszeæ wyliczalne
korzy�ci dla siebie, dla swojej rodziny. Ludzie pytaj¹
mnie na przyk³ad, kiedy wzrosn¹ emerytury. Nikt nie

� o�wiadczy³ Kuczma.
Kuczma wyrazi³ wdziêczno�æ w³adzom polskim

za poparcie dla Ukrainy na jej drodze do integracji
europejskiej i euroatlantyckiej. Ze strony polskiej s¹ to
konkretne kroki. Od 1 lipca Polska jest zmuszona
wprowadziæ wizy dla obywateli swych wschodnich
s¹siadów w zwi¹zku z tym, ¿e w przysz³ym roku
przystêpuje do Unii Europejskiej. Ukraina chcia³aby
do roku 2007 otrzymaæ status kraju stowarzyszonego z
UE. Pe³ne cz³onkostwo w unii jest dla Kijowa celem
strategicznym. Obecne stosunki miêdzy Kijowem i
Bruksel¹ reguluje uk³ad o partnerstwie i wspó³pracy
podpisany w 1994 r.

patrzy na to przez pryzmat rozwoju, kondycji gospodarki,
dostosowañ, modernizacji, które przecie¿ musz¹ byæ,
tylko patrz¹ przez pryzmat �wiadczeñ, które p³ynê³yby z
Unii. Grozi nam wreszcie popadniêcie w schemat
pokazywania Unii jako winnej wszelkiemu z³u w Polsce,
albo jako cudownej recepty, która wszystko uzdrowi.
Jedna i druga skrajno�æ jest szkodliwa, ale obie moim
zdaniem wyst¹pi¹. Trzeba siê bêdzie z tym uporaæ. Do
wszystkich i tak siê nie dotrze. Najwa¿niejsze, ¿eby ci,
którzy s¹ przekonani, przekazywali swoj¹ wiedzê dalej.
Przecie¿ nie od wszystkich wymaga siê wiedzy, jest
jeszcze kwestia zawierzenia. Je�li jest kto�, komu ufam,
wierzê, kogo wiedzê i pozycjê szanujê, jestem przecie¿
w stanie mu zawierzyæ, nawet je�li moja wiedza jest
niepe³na.

Pad³ pomys³, aby Invocatio Dei wzorowane na
polskiej konstytucji zosta³o wprowadzone do konstytucji
unijnej...

Invocatio Dei to nie jest sprawa od nas zale¿na. Ten
temat wcale nie musi byæ poruszanym na forum
europejskim. Europa uwa¿a siê za laick¹, dlatego je�li
Ivocatio Dei w ogóle w konstytucji europejskiej pojawi
siê � to nie bêdzie mia³o tradycyjnej formy, bo taka
przys³uguje konstytucjom narodowym. W przypadku
konstytucji unijnej chodzi nie tyle o konkretna formê,
tylko o zapisy, które pokazywa³yby korzenie ideowe
Europy, warto�ci, na których Europa jest i powinna byæ
dalej oparta. Chodzi przecie¿ o pokazanie duchowego
wymiaru wspólnoty europejskiej, który nie ogranicza siê
jedynie do religijno�ci, ale te¿ do moralno�ci, etyki,
obyczajów...Taki zapis powinien siê znale�æ w pre-
ambule, dlatego proponujemy zapis z polskiej konsty-
tucji, która przecie¿ te¿ zosta³a wypracowana po wielu,
czasem nawet burzliwych dyskusjach.

 Jeste�my dobrze przygotowani do wej�cia do Unii?
Nie we wszystkim. S¹ dziedziny, w których mamy

okresy przej�ciowe. W niektórych dziedzinach pro-
blemem bêdzie wspó³finansowanie � tu bêdzie du¿y
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Roman Polañski
Roman Polañski urodzi³ siê w Pary¿u w polskiej rodzinie. Gdy mia³

trzy lata, jego rodzice przenie�li siê do Polski i osiedlili w Krakowie.
By³o to na dwa lata przed wybuchem II wojny �wiatowej. Polañski, jak
wszyscy inni polscy ̄ ydzi, zosta³ zmuszony
do zamieszkania w getcie, sk¹d uda³o mu
siê uciec w dniu jego likwidacji. Przetrwa³
wojnê, ukrywaj¹c siê u ch³opskiej rodziny.
Po wyzwoleniu, w wieku lat 12 powróci³ do
Krakowa, gdzie uczêszcza³ do szko³y
plastycznej. Gdy mia³ 14 lat, zacz¹³
wystêpowaæ na scenie i w popularnych
audycjach radiowych. Rozpocz¹³ studia w
³ódzkiej szkole filmowej i zadebiutowa³ jako
aktor w filmie Andrzeja Wajdy «Pokolenie».
Jako student zrealizowa³ kilka filmów
krótkometra¿owych, w�ród nich �Dwóch
ludzi za szaf¹», za który otrzyma³ piêæ
miêdzynarodowych nagród. Po ukoñczeniu
szko³y przez dwa lata mieszka³ w Pary¿u,
gdzie kontynuowa³ naukê i zrealizowa³ m.in.
filmy krótkometra¿owe: «Gruby i Chudszy»
oraz «Ssaki». W roku 1962 zrealizowa³ swój
pe³nometra¿owy debiut, s³ynny «Nó¿ w
wodzie», którzy otrzyma³ nagrodê krytyki na
festiwalu filmowym w Wenecji i nominacjê
do Oscara. Pierwszym anglojêzycznym
filmem Polañskiego by³ «Wstrêt» (1965) z
Catherine Denevue - zdobywca Srebrnego
Nied�wiedzia na festiwalu w Berlinie. Jego
nastêpny film, «Matnia» (1966), zdoby³ w
Berlinie Z³otego Nied�wiedzia. W kolejnym
swym filmie, komedii «Nieustraszeni
pogromcy wampirów» (1967), Polañski
wyst¹pi³ tak¿e w g³ównej roli aktorskiej.
Jego nastêpnym filmem by³o «Dziecko
Rosemary» (1968), ekranizacja g³o�nej
powie�ci Iry Levina, za któr¹ otrzyma³
nominacjê do Oscara za scenariusz. Z kolei
«Chinatown» zosta³ wyró¿niony 11 no-
minacjami do Oscara i nagrodzony statuetk¹
za scenariusz Roberta Towne�a. W 1979 r.
nakrêci³ �Tess�, wyró¿niony sze�cioma nominacjami do Oscara i
nagrodzony statuetkami za zdjêcia, scenografiê i kostiumy.

W roku 1984 opublikowa³ biografiê zatytu³owan¹ «Roman», która
sta³a siê miêdzynarodowym bestsellerem.

Roman Polañski pracuje tak¿e w teatrze. Re¿yserowa³ spektakle
operowe i teatralne, w roku 1981 wyre¿yserowa³ i wyst¹pi³ w roli tytu-
³owej w inscenizacji «Amadeusza» w warszawskim Teatrze na Woli z
Tadeuszem £omnickim jako Salierim. W roku 1988 zagra³ g³ówn¹ rolê w
scenicznej adaptacji «Przemiany» Kafki w re¿yserii Stevena Berkoffa. W
Pary¿u wyre¿yserowa³ inscenizacjê «Maria Callas - lekcja �piewu», w

Ku l tu rak³opot, trzeba bêdzie znale�æ te
pieni¹dze. I to jest k³opot rz¹du.
Przecie¿ nie mo¿na z powodu
braku �rodków na w³asny
wk³ad rezygnowaæ ze �rodków
unijnych. Nie jest jeszcze
dobrze przygotowana admi-
nistracja � tu równie¿ jest wiele
do zrobienia. Musimy urucho-
miæ swoisty system kadr dla
Europy. Pozostaje jeszcze kwe-
stia naszej mentalno�ci, prze-
konania, ¿e my ju¿ wszystko
umiemy. Wa¿ne, ¿eby sprawa
europejska nie by³a kwesti¹
wnoszon¹ z zewn¹trz. ¯eby w
koñcu nast¹pi³a ta masa kry-
tyczna, kiedy Polacy zaczn¹
uwa¿aæ tê sprawê za swoj¹, a
nie zewnêtrzn¹, przez kogo�
wnoszon¹. W ka¿dym razie
jeszcze wiele jest do zrobienia,
zw³aszcza w sferze psychologii
spo³ecznej.

Czy to m³odzi ludzie bêd¹
najwiêksz¹ si³¹ decyduj¹c¹ o
pozycji Polski w Unii Euro-
pejskiej?

Nie do koñca, m³oda czê�æ
spo³eczeñstwa mo¿e du¿o
wnie�æ do dynamiki kraju, ale
o pozycji Polski zdecyduje
wspólne dzia³anie. Chodzi o to,
¿eby m³odzi ludzie nie tylko
brali udzia³ w dyskusjach, ale
¿eby w tej sprawie widzieli te¿
dla siebie jak¹� przygodê euro-
pejsk¹, przygodê ¿ycia w zjed-
noczonej Europie, gdzie nie ma
¿adnych granic, a obszar wol-
no�ci obejmuje 25 pañstw.
Przecie¿ wej�cie Polski do Unii
Europejskiej to nie jest tylko
kwestia gospodarcza. Trzeba
umieæ my�leæ perspektywi-
cznie, aby w przysz³o�ci Polacy
mogli poprawiæ nie tylko bud-
¿et rodzinny, ale ¿eby potrafili
dostosowaæ siê do ¿ycia na
naprawdê europejskim pozio-
mie. Integracja to zbli¿enie
ludzi i spo³eczeñstw. Nie tylko
pañstw, prawa i rynku.

(PAI)
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Oskar dla �Pianisty�
Ostatnim dzie³em Polañskiego jest �Pianista� -

ekranizacja wspomnieñ znanego polskiego kompo-
zytora i pianisty W³adys³awa Szpilmana.

Film rozpoczyna siê we wrze�niu 1939 roku, gdy
w Polskim Radiu 28-letni Szpilman gra podczas
bombardowania nokturn cis-moll Chopina. Po
wkroczeniu do Warszawy Niemcy wprowadzaj¹
restrykcje wobec ludno�ci ¿ydowskiej. Szpilman wraz
z rodzin¹: rodzicami, dwiema siostrami i bratem, prze-
¿ywaj¹ pasmo upokorzeñ. Pozbawieni �rodków do
¿ycia, wyprzedaj¹ obrazy, srebro, meble, a w koñcu i
najwiêkszy skarb artysty: fortepian. Pod gro�b¹ kary
�mierci nosiæ musz¹ opaski z gwiazd¹ Dawida.
Nastêpuje kulminacja prze�ladowañ: ¯ydzi zostaj¹
umieszczeni za murami getta. Szpilmanowie zamiesz-
kuj¹ w centrum piek³a, gdzie pó³ miliona ludzi
st³oczonych jest na skrawku ziemi wielko�ci jednej
dzielnicy. Prze¿ycie graniczy tam z cudem, a nieludzkie
okrucieñstwo i niewyobra¿alne cierpienia s¹ codzien-
no�ci¹. Szpilman zarabia na utrzymanie ca³ej rodziny,
graj¹c w kawiarni. Niemcy zaczynaj¹ wywoziæ ̄ ydów
do «obozów pracy na wschodzie» i Szpilmanowie, jak
tysi¹ce innych, zostaj¹ zagnani do bydlêcych wagonów.
Szpilmana w ostatniej chwili wyci¹ga z szeregu
skazañców znajomy ¿ydowski policjant. Rodzina ginie
jednak w otch³ani Holocaustu.

Szpilman, za³amany po stracie najbli¿szych, musi
samotnie walczyæ o przetrwanie. Pracuje na budowie.
Z pomoc¹ ¿ydowskiego ruchu oporu udaje mu siê uciec
z getta, gdzie pozosta³o ju¿ tylko oko³o 60 tysiêcy
¯ydów. Ale za murami getta ¿ycie wcale nie jest
³atwiejsze, tutaj te¿ na ka¿dym kroku czyha niebez-
pieczeñstwo. Dziêki pomocy ¿yczliwych Polaków
znajduje tymczasowe schronienie w mieszkaniu
s¹siaduj¹cym z gettem. Jest �wiadkiem krótkiej, ale
heroicznej walki ¿ydowskich powstañców z prze-
wa¿aj¹c¹ potêg¹ niemieckiej armii. Dom, w którym
mieszka, zostaje ostrzelany i zaczyna p³on¹æ. Wycieñ-
czony chorob¹ i wielotygodniowym g³odem, po-
zbawiony wszelkiej pomocy, tu³a siê po ruinach
zniszczonego miasta. Trafia do zrujnowanej willi, gdzie

jedynym zdatnym do jedzenia po¿ywieniem s¹
konserwowane ogórki. Niestety Szpilman nie ma ju¿
si³, aby otworzyæ puszkê. Wtem w willi pojawia siê
niemiecki kapitan. Wydaje siê, ¿e nadszed³ koniec.
Tymczasem Niemiec, dowiedziawszy siê, ¿e ten
wynêdznia³y, brudny, straszliwie wychudzony, ubrany
w ³achmany ̄ yd przed wojn¹ by³ pianist¹, ka¿e mu graæ
na znajduj¹cym siê tam fortepianie. Szpilman gra
nokturn cis-moll Chopina. Gra piêknie. I nagle gin¹
wszystkie bariery: nie ma ̄ yda i Niemca, nie ma wojny,
nie ma zwyciêzców i pokonanych. Jest tylko muzyka...

Niemiecki kapitan nazywa³ siê Hosenfeld i poda³
Szpilmanowi pomocn¹ d³oñ wtedy, gdy ten najbardziej
jej potrzebowa³. Przyniós³ mu chleb i marmoladê,
podarowa³ swój wojskowy p³aszcz. Dziêki niemu
Szpilman prze¿y³ ostatnie dni wojennej zawieruchy.

Po zakoñczeniu wojny Hosenfeld trafi³ do-
radzieckiego obozu jenieckiego. Pomimo wielu starañ

Szpilmanowi nie uda³o siê pomóc swemu wybawcy. Ho-
senfeld zmar³ w obozie w roku 1954.

W koñcu marca  w USA zostan¹ przyznane Oscary
dla najlepszych filmów zesz³ego roku. Obraz Polañs-
kiego otrzyma³ a¿ siedem nominacji w nastêpuj¹cych
kategoriach: dla najlepszego filmu, za re¿yseriê, za
g³ówn¹ rolê (Adrian Brody), zdjêcia (Pawe³ Edelman),
kostiumy (Anna Sheppert), scenariusz (Roman Polañski
i Ronald Harwood) i monta¿ (Herve de Luxe).

Opracowa³a Lidia Studziñska

Odtwórca g³ównej roli - Adrien Brody

Wiedniu - komediê muzyczn¹ «Tanz der Vampire»,
opart¹ na filmie «Nieustraszeni pogromcy wampirów».

Czêsto wystêpuje jako aktor w filmach innych
re¿yserów. Zagra³ m.in. w «Czystej formalno�ci»
Giuseppe Tornatore u boku Gerarda Depardieu. W
filmie Michela Blanca «Wielkie zmêczenie» zagra³
samego siebie. Niedawno ukoñczy³ zdjêcia do
«Zemsty» Andrzeja Wajdy.

W roku 1999 wybrano go do Akademii Sztuk
Piêknych w Pary¿u.

W 2000 roku zosta³ laureatem nagrody Feliksa
za ca³okszta³t twórczo�ci oraz cz³onkiem Akademii
Francuskiej. Jest doktorem honoris causa PWSFTViT
oraz honorowym obywatelem £odzi, gdzie ma tak¿e
swoj¹ gwiazdê w Alei S³awy na ulicy Piotrkowskiej.
3 wrze�nia 2002 roku Roman Polañski otrzyma³ za
ca³okszta³t twórczo�ci filmowej Z³ote Ber³o - nagro-
dê Fundacji Kultury Polskiej.

Opracowa³a Lidia Studziñska
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Bonawentur Klembowski w Charkowie
(1795 � 1888 rr.)

Bonawentur Klembowski by³ jednym z pierwszych polskich
malarzy - wyk³adowców na Uniwersytecie Charkowskim i wniós³
wielki wk³ad w rozwój kultury w Charkowie. Jego twórczo�æ
zwi¹zana jest z kulturami ró¿nych narodów. Wiadomo�ci o ¿yciu
Klembowskiego w literaturze ukraiñskiej i rosyjskiej jest bardzo
ma³o. Urodzony na Wo³yniu, wykszta³cenie otrzyma³ w Liceum
Krzemienieckim, a potem na Uniwersytecie Wileñskim. To by³y
dwa polskie o�rodki nie tylko nauki, ale i centrum nowych idei,
a tak¿e nowego my�lenia. Po zamkniêciu Liceum Krze-
mienieckiego i Uniwersytetu Wileñskiego i w zwi¹zku z
wydarzeniami z lat 1830 � 1831  Klembowski pojecha³ na studia
do Pary¿a i do Rzymu. W styczniu 1834 roku wróci³ do pracy na
Uniwersytet Kijowski. W 1839 roku, jak wielu Polaków, by³
skierowany na Uniwersytet Charkowski. W Charkowie pracowa³
do 1844 roku, potem wyjecha³ do Krzemieñca, gdzie mieszka³
do koñca swego ¿ycia.

Klembowskiego interesowa³a kultura ró¿nych narodów. Z
opowiadañ wspó³czesnych Klembowskiego wiadomo, ¿e
Bonawentur uwielbia³ i sam �piewa³ piosenki w jêzyku polskim,
czeskim, rosyjskim. Malarz wzrasta³ w �rodowisku, gdzie
warto�ciami by³y wiedza i intelekt, a idea³ami � postaci
wykszta³cone, budz¹ce ludzi do opanowania nauki, ceni¹ce
dziedzictwo innych kultur. Wieloletnia przyja�ñ ³¹czy³a malarza
z domem matki wielkiego polskiego poety Juliusza S³owackiego.

Klembowski by³ utalentowanym portrecist¹. Wspó³cze�ni
wspominali o kopiach malarza z obrazów Rafaela i Tycjana,
stworzonych w okresie jego pobytu we W³ochach. G³ówn¹ tre�ci¹
twórczo�ci Klembowskiego by³y portrety wspó³czesnych: ludzi
nauki, sztuki, przedstawicieli tego o�rodka inteligencji, z którymi
by³ zwi¹zany wspóln¹ prac¹ albo przyja�ni¹. Po�ród nama-
lowanych przez niego postaci jest rektor Wileñskiego
Uniwersytetu W. Pielikan, a tak¿e U. �niadecki. �niadeckiego
Klembowski namalowa³ za kilka miesiêcy przed jego �mierci¹ i
odjazdem do Pary¿a w 1829 roku. Stworzy³ te¿ portret dyrektora
Liceum Krzemienieckiego � A³ojzego Fieliñskigo, którego
dobrze zna³ z czasu, kiedy wyk³ada³ w liceum. Bonawentur
namalowa³ tak¿e portrety: malarza R. Chadziewicza � kolegi ze
studiów w Pary¿u, lekarza E. Bradke � by³ego studenta
Krzemienieckiego Liceum, wys³anego do Tobolska, kuratora
Kijowskiego O�wiatowego Okrêgu, Salomei S³owackiej � matki
znanego polskiego poety J. S³owackiego, portret W. Bissera,
który znajduje siê w Muzeum Narodowym w Kijowie.

Klembowski by³ malarzem niezwyk³ym. Charkowski
Uniwersytet mia³ utalentowanego malarza, który �wietnie
wykorzystywa³ swoje do�wiadczenie i praktykê w nauczaniu
studentów i tworzeniu w Charkowie europejskiej kultury.

Ludmi³a Sokoluk

Charków w losach i ¿yciu Polaków

W 47-letniej historii Oskarów Polacy zdobyli
8 statuetek i wywalczyli  36  nominacji.

Polskie Oscary:
1941 - Leopold Stokowski, Oscar specjalny za

muzykê do filmu «Fantazja» Walta Disneya
1953 - Bronis³aw Kaper, «Lili», muzyka w

dramacie lub komedii
1982 - Zbigniew Rybczyñski, «Tango», film

krótkometra¿owy
1993 - Janusz Kamiñski, «Lista Schindlera»,

zdjêcia
1993 - Allan Starski i Ewa Braun, «Lista

Schindlera», scenografia i dekoracja wnêtrz
1998 - Janusz Kamiñski, «Szeregowiec Ryan»,

zdjêcia
1999 - Andrzej Wajda, Oscar za ca³okszta³t

twórczo�ci
Polskie nominacje

1930/31 - Anton Grot, «Svengali», scenografia
1936 - Anton Grot, «Anthony Adverse», scenografia
1937 - Anton Grot, «¯ycie Emila Zoli», scenografia
1939 - Anton Grot, «Prywatne ¿ycie El¿biety i

Esseksa»,  scenografia
1940 - Anton Grot, «Sea Hawk», scenografia
1941 - Bronis³aw Kaper, «Czekoladowy ¿o³nierz»,

muzyka w musicalu
1962 - Bronis³aw Kaper, «Bunt na Bounty», muzyka
1962 - Bronis³aw Kaper, «Bunt na Bounty»,

piosenka
1963 - Roman Polañski, «Nó¿ w wodzie», film

zagraniczny
1966 - Jerzy Kawalerowicz, «Faraon», film

zagraniczny
1966 - Ida Kamiñska, «Sklep przy g³ównej ulicy»,

pierwszoplanowa rola kobieca
1968 - Roman Polañski, «Dziecko Rosemary»,

scenariusz adaptowany
1974 - Roman Polañski, «Chinatown», re¿yseria
1974 - Jerzy Hoffman, «Potop», film zagraniczny
1975 - Andrzej Wajda, «Ziemia obiecana», film

zagraniczny
1976 - Jerzy Antczak, «Noce i dnie», film

zagraniczny
1979 - Andrzej Wajda, «Panny z Wilka», film

zagraniczny
1980 - Roman Polañski, «Tess», re¿yseria
1981 - Andrzej Wajda, «Cz³owiek z ¿elaza», film

zagraniczny
1985 - Agnieszka Holland, «Gorzkie ¿niwa», film

zagraniczny
1991 - Agnieszka Holland, «Europa, Europa»,

scenariusz adaptowany
1993 - Anna Biedrzycka-Sheppard, «Lista

Schindlera», kostiumy
1994 - Krzysztof Kie�lowski, «Trzy kolory:

czerwony», re¿yseria
1994 - Krzysztof Kie�lowski i Krzysztof Piesiewicz,

«Trzy kolory: czerwony», scenariusz
oryginalny

1994 - Piotr Sobociñski, «Trzy kolory: czerwony»,
zdjêcia

1995 - Marcel £oziñski, «89 mm od Europy»,
krótkometra¿owy film dokumentalny

1997 - Janusz Kamiñski, «Amistad», zdjêcia

Historia polskich
Oskarów



Niech ¿yje bal
Noworoczny bal w Stowarzyszeniu Kultury

Polskiej  w Charkowie po raz pierwszy odby³ siê
13 stycznia 1998 roku i
sta³ siê niezapomnia-
nym wydarzeniem w
¿yciu stowarzyszenia.

I znowu, po piêciu
latach, spotka³y siê
polskie rodziny na no-
worocznym balu 11 sty-
cznia 2003 roku w Do-
mu Polonii. Dom Polo-
nii jest najcieplejszym,
rodzinnym domem
miejscowych Polaków.

Bal rozpoczê³a
ulubiona przez wszyst-
kich piosenka �Niech
¿yje bal� z repertuaru
Maryli Rodowicz.
Chwile wzruszenia
prze¿yli uczestnicy
�wi¹tecznego wieczoru, gdy pani Swiet³ana Pronienko
� laureat miêdzynarodowych konkursów pianis-
tycznych � wspania³e zagra³a walc Chopina i polonez
Ogiñskiego. Pary ze swoist¹ szlachetno�ci¹ i dum¹
tañczy³y w niewielkiej sali rodzinnego Domu Polonii.

Oczy tañcz¹cych by³y takie szczê�liwe, radosne i
piêkne, jakby m³odo�æ wróci³a razem z tañcami i
piosenkami retro w wykonaniu Ireny Santor, Maryli
Rodowicz, zespo³u �Czerwone gitary�, a tak¿e piosenek
Natalii Kukulskiej i innych.

Pani Ludmi³a Kabaniec � operowa �piewaczka, ze
swoim soczystym, czaruj¹cym g³osem wykona³a arie,
polskie romanse i pie�ni. Z kolei niezast¹piony pan
Wasyl Sagan � wyk³adowca na Uniwersytecie
Pedagogicznym � rozczulaj¹co recytowa³ wiersze
mi³osne. Pan Leonid Zareczeñski z artyzmem prze-

czyta³ swój napisany na spotkaniu noworoczny wiersz.
Panowa³a ciep³a przyjazna atmosfera, pe³na

mi³o�ci, rado�ci i dobrego humoru. Przy �wi¹tecznym
stole ka¿dy móg³ z³o¿yæ innym osobiste ¿yczenie.
Bardzo wzruszaj¹ce ¿yczenia dla kobiet p³ynê³y z ust
powa¿nych szlachetnych mê¿czyzn: pana profesora
Stanis³awa Ellisa, pana Aleksandra Gedrojca i doktora
Igora Arsenija.

Uczestnikom balu zada³am pytania. Niektóre
odpowiedzi s¹ poni¿ej.

- Jakie wydarzenie ubieg³ego roku wywo³a³o na
pañstwo najwiêksze wra¿enie?

Olga Lenczewska: �Marzy³am  zobaczyæ Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II. � �wiat³o mego ¿ycia.
My�la³am, ¿e to nigdy siê nie spe³ni. W ubieg³ym roku
w Krakowie mia³am szczê�cie  zobaczyæ Ojca
�wiêtego. Po tym spotkaniu  w ¿yciu moim  wiele siê
zmieni³o.�

- Jakie ¿yczenia chcieliby�cie z³o¿yæ na 2003 rok?
Olesia Popowa: �Bo¿ego b³ogos³awieñstwa

wszystkim ludziom, mi³o�ci, wytrwa³o�ci, pokoju.�
Nela Kotulewicz: �Wzajemnego zrozumienia

miêdzy lud�mi. ¯eby�my czuli siê zawsze potrzebni
bliskim jak na Ukrainie tak i w Polsce.�

Wiaczes³aw Nowikow: �Zdrowia, silnego i
prê¿nego pañstwa, ¿eby ka¿dy móg³ znale�æ swoj¹
w³asn¹ drogê i swoje miejsce w ¿yciu, aby pamiêta³ o

Na noworocznym spotkaniu polskich rodzin w Domu Polonii

Pan profesor Stanis³aw Ellis i organizatorka imprezy
pani Olga Lenczewska
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy
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Polsce i ¿eby ona o nich pamiêta³a.�
Gretta Erdik: �Jak mo¿na wiêcej ludzi pra-

cuj¹cych, bogatych duchowo i materialnie�.
- Jakie wra¿enie wywar³o na pañstwie dzisiejsze

spotkanie?
Tamara Stocka: ��wiêto cudowne! Weso³a,

przyjazna atmosfera. Wszyscy na pewno bardzo ciesz¹
siê, ¿e mogli wspólnie odpocz¹æ, porozmawiaæ,
tañczyæ, �piewaæ, bawiæ siê, byæ trochê dzieæmi. Doro�li
czasami maj¹ ochotê na chwileczkê zapomnienia. Takie
spotkania pozwalaj¹ zobaczyæ wszystkich wokó³ siebie
z innego punktu widzenia.�

Olga Lenczewska: �W atmosferze rado�ci i
serdeczno�ci zebrali siê tutaj ludzi szlachetni, którzy
maj¹ wspólny interes - polsko�æ. Takich spotkañ
potrzebujemy jak najwiêcej.�

Leonid Zareczeñski: �Czuli�my siê jedn¹ polsk¹
rodzin¹, gdzie panowa³a ciep³a atmosfera rodzinnego
domu. Dzisiejsze �wiêto to narodzenie  nowej gwiazdy,
niezwyk³ej w moim ¿yciu. Dziêkujemy pani Józefie,
która daje nam si³y do nowych dzia³añ, zara¿a swoim
optymizmem. To by³o naprawdê radosne �wiêto
noworoczne!�

Diana Krawczenko

Dzieñ �wiêtego Walentego
14 lutego obchodzimy w naszym kraju nowe �wiêto,

które przysz³o z Zachodu. W tym dniu ukraiñska m³odzie¿
wymienia siê kartkami, w których wyra¿a swoj¹ mi³o�æ.

Historia �wiêta siêga czasów przedchrze�cijañskich. W rzymskiej
mitologii dzieñ zakochanych zwi¹zany by³ z Junon¹, ¿on¹ Jupitera i
królow¹ nieba. Wszystkie kobiety zwraca³y siê do niej z pro�bami o pomoc
w ró¿nych ciê¿kich ¿yciowych sytuacjach. Na uczcie po�wiêconej Junonie
mê¿czy�ni losowali kartki z imionami kobiet. W ten niewyszukany sposób
dobierano siê w pary, mê¿czyzna pozostawa³ z wylosowan¹ przez siebie
kobiet¹ przez ca³y nastêpny rok, a¿ do kolejnego losowania.

Chrze�cijanie  nie mogli  zignorowaæ wielowiekowej tradycji i
zwi¹zanych z ni¹ zwyczajów. Dlatego utworzyli �wiêto, podczas którego
czcili swego w³asnego �wiêtego � Walentego.

Walenty ¿y³ w trzecim wieku, by³ ojcem duchowym pogan. Przyj¹³
jednak chrze�cijañstwo i zosta³ biskupem. Znane s¹ dwie historie jego
�mierci.

Pierwsza mówi o tym,  ¿e kiedy rzymski cesarz Klaudiusz zlikwidowa³
instytucjê �lubu, uwa¿aj¹c, ¿e mê¿owie nie mog¹ byæ dobrymi
¿o³nierzami, Walenty uzna³ ten uk³ad za sprzeczny z nauk¹ Boga i natur¹
cz³owieka. Potajemnie udziela³ �lubów m³odym, chocia¿  w ten sposób
nara¿a³ siê na niebezpieczeñstwo. Zosta³ aresztowany i uwiêziony, a
14 lutego 269 roku zamordowany.

Druga historia opowiada o tym, ¿e Walenty czêsto  pomaga³
chrze�cijanom i za to zosta³ wtr¹cony do wiêzienia. Ale i tutaj prowadzi³
swoj¹ dzia³alno�æ, wyleczy³ na przyk³ad niewidom¹ córkê nadzorcy
wiêzienia. Zgin¹³ 14 lutego, pobity na �mieræ.

Tak czy inaczej, Walenty by³ mêczony w dzieñ pogañskiego �wiêta
uczty  Junony i Ko�ció³  postanowi³ zamieniæ nazwê tego �wiêta na dzieñ
�wiêtego Walentego. Rozumiej¹c istotê cz³owieka, zachowano staro¿ytn¹
tradycjê karteczek � niespodzianek, jednak zmieniono zasady. Imiona
dziewcz¹t  zmieniono na imiona �wiêtych. Teraz ¿ycie uczestników
losowania  powinno w ci¹gu ca³ego roku odpowiadaæ  ¿yciu  tego
�wiêtego, czyje imiê by³o napisane na papierku. Nowe zasady jednak siê

nie przyjê³y i wkrótce o nich zapomniano. Poza tym mê¿czyznom zaczê³o zale¿eæ na tym, aby samodzielnie
dokonywaæ wyboru ukochanej. Zaczêli oni wysy³aæ prezenty i kartki z wierszami dziewczynom, które im siê
podoba³y. Czêsto kartki wysy³ali bez podpisu, a dziewczêta musia³y domy�liæ siê, kto jest nadawc¹.

Szczê�cia i mi³o�ci,
Kochani!

Z okazji Dnia �wiêtego Walentego
wszystkiego dobrego ¿yczymy

m³odemu ma³¿eñstwu: Tatianie
Doncowej - doktorantce Uniwersytetu

Pedagogicznego i Eugeniuszowi
Frolenko - absolwentowi

Uniwersytetu Rolniczego, którzy
poznali siê w Stowarzyszeniu Kultury

Polskiej  w Charkowie.
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Przedsmak czego� romantycznego
Z ka¿dym rokiem w Stowa-

rzyszeniu Kultury Polskiej w Char-
kowie  Dzieñ �wiêtego Walentego

nabiera wiêcej si³y. Dziewczêta i ch³opacy ju¿ na miesi¹c
do �wiêta rozpoczêli przygotowania. Poszukiwali i uczyli
siê wierszy mi³osnych ró¿nych poetów. Przygotowywali
walentynki, rozmy�lali nad �wi¹tecznym programem.
Organizatorami wieczoru wszystkich zakochanych by³y
pary, które ju¿ znalaz³y swoj¹ mi³o�æ na jednym z takich
spotkañ.

W od�wiêtnie przystrojonej sali zebra³a siê m³odzie¿
w wieku od 17 do 30 lat. Kto� przyszed³ spotkaæ siê z
przyjació³mi, kto� inny � potañczyæ, jeszcze inny  �

pos³uchaæ muzyki, wierszy o mi³o�ci, a mo¿e nawet
spotkaæ swoj¹ mi³o�æ. Wszyscy  byli w �wietnym humorze,
nawet mo¿na by³o odczuæ  ledwo uchwytne wzruszenie,
przedsmak czego� romantycznego i zagadkowego.

Przy �wi¹tecznym stole przystrojonym �wiecami, w
ciep³ej, przyjaznej i romantycznej atmosferze, m³odzie¿

opowiada³a o niezwyk³ych sytuacjach mi³osnych ze swego
¿ycia. Po godzinie spokój i romantyczno�æ zast¹pi³y
weso³e konkursy i tañce. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ prezent
i pami¹tkê.

Niestety wszystko co dobre szybko siê koñczy. A kto
wie? Mo¿e dla niektórych par ono dopiero siê zaczê³o?

Olga Zagórska

n 2004 rok bêdzie og³oszony Rokiem Polski na Ukrainie,
a rok 2005 � Rokiem Ukrainy w Polsce. Taka umowa by³a
osi¹gniêta podczas spotkania prezydentów obu krajów Leonida
Kuczmy i Aleksandra Kwa�niewskiego w Iwano-Frankowsku.

n W ambasadzie polskiej w Kijowie odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki lwowskich  naukowców
Leonida Zaszkilniaka i Miko³aja Krzykuna pt. �Historia Polski od czasów dawnych do dzisiejszych dni.�
Praca ta zosta³a wydana  przez lwowski narodowy uniwersytet im. I. Franka. Nowa ksi¹¿ka ze s³ów
autorów � to pierwsza i unikalna w historiografii Ukrainy próba opisu nie tylko historii Polski, ale tak¿e
stosunków Polaków ze wszystkimi s¹siednimi pañstwami i narodami. Autorzy pragnêli  pokazaæ nie to,
co dzieli, a to, co ³¹czy dwa narody.

Od nowego wiersza



Instytut  Polski prezentuje
Instytut Polski w Kijowie jest oficjalnym

przedstawicielem polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Jego celem jest
promowanie polskiej kultury i nauki i
prezentowanie ukraiñskiemu odbiorcy naj-
ciekawszych, najbardziej warto�ciowych i
mo¿liwie ró¿norodnych wydarzeñ w tych
dziedzinach. Ponadto Instytut zajmuje siê
prezentacj¹ najnowszych osi¹gniêæ Polski.
D¹¿y równie¿ do podtrzymania i rozwijania
kontaktów miêdzy obywatelami Polski i
Ukrainy oraz instytucjami i o�rodkami nauki
i kultury obu krajów.

Przygotowana przez Instytut Polski w
Kijowie seria imprez kulturalnych wzbudzi³a
ogromne zainteresowanie w�ród mieszkañców
Charkowa i stworzy³a wspania³¹ okazjê do
wymiany do�wiadczeñ i wspó³pracy miêdzy
artystami Polski i Ukrainy, a poprzez wspólne
prze¿ywanie wra¿eñ estetycznych, przyczyni³a
siê do wzmocnienia wiêzi miêdzy przed-
stawicielami obu narodów, co jest jednym z
g³ównych celów prowadzonej przez Instytut
dzia³alno�ci.

Artur Dutkiewicz w Charkowie

Pierwsz¹ imprez¹ zorganizowan¹ w naszym
mie�cie przez Instytut Polski w Kijowie by³ koncert
polskiego pianisty Artura Dutkiewicza, który odby³ siê
23 grudnia zesz³ego roku w sali Filharmonii. Dla

charkowskiej publiczno�ci przyjazd polskiego
jazzmana by³ niezapomnianym prze¿yciem, tym

bardziej, ¿e oprócz rewelacyjnie wykonanych utworów
jazzowych, mog³a ona us³yszeæ równie¿ muzykê
typowo polsk¹: mazurki i polonezy, a tak¿e uroczyst¹
muzykê �wi¹teczn¹. Sala by³a wype³niona po brzegi.
S³uchacze, zachwyceni brawurowym wykonaniem tak
ró¿norodnych kompozycji, zgotowali panu Arturowi
Dutkiewiczowi burzliw¹ owacjê. Gor¹ce brawa
sk³oni³y pianistê do wykonania kolejnych utworów.

Wystawa  �Spotkanie�

Nowy rok przyniós³ nam kolejne spotkanie z
polsk¹ sztuk¹. Tym razem Instytut Polski w Kijowie
zaproponowa³ nam trzydniow¹ akcjê, w ramach której
w muzeum, na scenie i w sali koncertowej mogli�my

zobaczyæ i us³yszeæ utwory polskich i ukraiñskich
artystów.

Otwarciem wystawy �Spotkanie� w Charkowskim
Muzeum Sztuki rozpoczê³a siê seria imprez kultu-
ralnych, propaguj¹cych sztukê wspó³czesn¹: malarstwo
i muzykê. Na wystawie zaprezentowano kolekcjê prac
dwóch malarzy: Lecha ̄ órkowskiego z Polski i Alima
Usejnowa z Ukrainy.

Lech ¯órkowski tworzy w stylu japoñskiej
kaligrafii. W swoich grafikach ³¹czy bogactwo wielu
kultur, poci¹ga go mo¿liwo�æ ³¹czenia techniki sumi z
europejskimi kanonami sztuki. W ci¹gu ostatnich piêciu
lat jego prace by³y wystawione w Centrum Japoñskiej
Sztuki i Techniki w Krakowie, w galerii �Kamienica
pod gwiazd¹� w Toruniu, w Pa³acu Wilanowskim pod
Warszaw¹. Bra³ równie¿ udzia³ w zbiorowej wystawie
tournee Tokio � Osaka � Kraków � Warszawa,
zatytu³owanej �Polska � Japonia. 80 lat kontaktów
miêdzy krajami�.

Alim Usejnow urodzi³ siê na Krymie. Od sze�ciu

Podczas wystawy �Spotkanie� akademik, profesor,
artysta ludowy Wiktor Kowtun  z dyrektorem muzeum

Walentyn¹ Myzgin¹ (z prawej) i prezesem
Stowarzyszenia Józef¹ Czernijenko

Pianista Artur Dutkiewicz (w �rodku) z dyrektorem
Instytutu Polskiego Piotrem Kazakiewiczem (drugi z
prawej), kierownikiem ds mniejszo�ci Natali¹ Zaj¹c

(pierwsza z lewej) i cz³onkami Stowarzyszenia
Kultury Polskiej po koncercie w sali filharmonii
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lat zajmuje siê akwarel¹. W lipcu zesz³ego roku wzi¹³
udzia³ w wystawie krymsko-tatarskich malarzy, jaka
odby³a siê w Domu Malarzy w Kijowie.

Tych dwóch artystów dzieli wszystko: koleje losu,
pochodzenie, narodowo�æ, wiara... Jednak obydwaj
wybrali minimalizm wschodniej estetyki, bêd¹cy
podstawowym kanonem techniki kaligrafii. Dla ludzi
tak ró¿nych w³a�nie ten rodzaj sztuki da³ mo¿liwo�æ
wypowiedzenia siê, a zwiedzaj¹cym � niepowtarzaln¹

okazjê przekonania siê, ¿e sztuka ma wielk¹ moc
jednoczenia i pokonywania wszelkich barier.

Wystêp �Maskulta�
Du¿e zainteresowanie u charkowskiej publicz-

no�ci wywo³a³ wystêp trzech ukraiñskich poetów
m³odego pokolenia: Jurija Andruchowycza, Andrija
Bondara i Siergieja ¯adana, jaki odby³ siê 23 stycznia
br na ma³ej scenie Teatru im. T. Szewczenki.
Towarzyszy³o im trio polskich muzyków w sk³adzie:
Ole�, Trzaska, Ole�. Wra¿liwi na wszelkie przejawy
niesprawiedliwo�ci spo³ecznej, zaniedbania i krzywdê
ludzk¹ wspó³cze�ni poeci zaprezentowali publiczno�ci
swoje najnowsze utwory. T³em dla zaanga¿owanej
spo³ecznie i politycznie poezji by³a przepiêkna,
nastrojowa muzyka w wykonaniu zespo³u z Polski. Po
raz kolejny wspó³praca miêdzy polskimi a ukraiñskimi
twórcami zaowocowa³a profesjonalnie przygotowan¹
imprez¹ kulturaln¹, która  pozostanie w pamiêci
spragnionych tego typu spotkañ amatorów s³owa i
d�wiêku.

Ole�, Trzaska, Ole�

Ostatni¹ imprez¹ styczniowej trzydniowej akcji
Instytutu Polskiego w Kijowie by³ koncert zespo³u
jazzowego, wspomnianego wy¿ej trio, które tworz¹:
Miko³aj Trzaska � saksofon, klarnet, Marcin Ole� �
kontrabas, Bart³omiej Brat Ole� � perkusja. Miko³aj
Trzaska nale¿y do �cis³ej czo³ówki polskich
jazzmanów, wspó³pracowa³ z takimi gwiazdami jak

Tomasz Stañko czy Leszek Mo¿d¿er, a tak¿e poet¹
m³odego pokolenia Marcinem Swietlickim. Nagra³
ponad dwadzie�cia p³yt, z czego po³owa to jego w³asne
kompozycje. Marcin i Bart³omiej Brat Ole� to
niezwykle kreatywni, wspó³pracuj¹cy z muzykami z
ró¿nych krajów m³odzi twórcy, których talent doceniaj¹
nie tylko s³uchacze, ale i najbardziej wymagaj¹cy
krytycy.

Podczas wystêpu polskiego trio sala koncertowa
Pañstwowego Instytutu Sztuki by³a wype³niona po
brzegi, a podekscytowana publiczno�æ nagradza³a
artystów gromkimi brawami, domagaj¹c siê kolejnych
bisów. Po ka¿dym utworze zapada³a g³êboka cisza,
któr¹ po chwili przerywa³a burza oklasków. Takiego
koncertu nie by³o w Charkowie ju¿ dawno.

Wszystkie polsko-ukraiñskie inicjatywy zosta³y
wysoko ocenione przez krytyków i by³y szeroko
komentowane w �rodkach masowego przekazu. Mamy
nadziejê, ¿e podobne imprezy bêd¹ siê odbywa³y w
naszym mie�cie czê�ciej.

Diana Krawczenko

�Maskult�  w teatrze im. Szewczenki
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W czasie ferii zimowych
Do tradycji wesz³y ju¿ spotkania studentów z Polski

z charkowsk¹ m³odzie¿¹ polonijn¹ w czasie ferii
zimowych. Tym razem do Domu Polonii zawita³y
studentki 5 roku Poznañskiego Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza � Ewa  i Jola. Podczas spotkania
m³odzie¿ mia³a mo¿liwo�æ wymiany do�wiadczeñ i
pogl¹dów. Wywiad z go�æmi  wziê³a nasza korespondentka
Diana Krawczenko.

Dziewczyny, czemu zawita³y�cie  do Charkowa?
Na uniwersy-

tecie studiujemy
kulturoznawstwo i
dawno ju¿ chcia-
³y�my pojechaæ na
Ukrainê, ¿eby g³êbiæ
swoj¹ wiedze o s³o-
wiañskiej kulturze
tego regionu. Nie-
dawno pozna³y�my
na studiach cz³onka
waszego stowarzy-
szenia - Ludmi³ê,
która zaprosi³a nas
do siebie, za co ser-
decznie jej dziêku-
jemy.

Ukraiñskich studentów zawsze interesuj¹ pytania
socjalne o warunki w akademikach. Jaka jest wysoko�æ
op³aty za mieszkanie w akademiku?

Akademik dostaje nie ka¿dy student. O przydzia³ w
domu studenckim mo¿e ubiegaæ siê student, któremu co-
dzienny dojazd do uczelni uniemo¿liwi³by lub w znacz-
nym stopniu utrudnia³ studiowanie, jednocze�nie znajduje
siê w trudnej sytuacji materialnej. Op³ata uzale¿niona jest
od standardu akademika, od ilo�ci osób w pokoju,
odleg³o�æi od centrum i inne. Miesiêcznie stanowi od 160
do 230 z³ za zajmowane miejsca w akademikach. Za tak¹
sam¹ cenê we dwoje, albo w troje mo¿na wynaj¹æ
mieszkanie prywatnie.

W takim razie, jaki jest rozmiar stypendium?
Obecnie wysoko�æ stypendium za wyniki w nauce

kszta³tuje siê w granicach od 170 z³ do 255 z³, za�
warunkiem jego otrzymania  jest terminowe zaliczenie
wszystkich przedmiotów i uzyskanie odpowiedniej
�redniej ocen. A to udaje siê nie wszystkim...

Ale tego nie wystarczy studentom na ¿ycie. Czy
studenci maj¹  mo¿liwo�æ otrzymania dodatkowej
pomocy?

Osoby bêd¹ce w trudnej sytuacji materialnej mog¹
otrzymaæ stypendium socjalne w wysoko�ci 120 z³, a tak¿e
dop³aty do posi³ków i zakwaterowania, niezale¿nie od tego
czy mieszkaj¹ i w akademiku czy na kwaterze prywatnej.

W Charkowie studenci szczególnie wyró¿niaj¹cy siê
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w nauce, posiadaj¹cy osi¹gniêcia naukowe, mog¹
otrzymaæ stypendium specjalne - Stypendium Prezy-
denckie. Czy jest na UAM co� podobnego?

Tak. Tylko u nas to Stypendium Ministra Edukacji
Narodowej, wyp³acane miesiêcznie w wysoko�ci 850 z³.

S³ysza³y�my, ¿e w Polsce jest popularny program
Sokrates. Czy mo¿ecie dok³adnie powiedzieæ co to za
program?

SOCRATES jest to program Unii Europejskiej
maj¹cy na celu promowanie wspó³pracy miêdzynarodo-

wej, poprawê jako�ci
kszta³cenia na
wszystkich pozio-
mach (od przed-
szkola po szkolni-
ctwo wy¿sze) oraz
tzw. europejskiego
wymiaru kszta³cenia.
Dla studentów naj-
wa¿niejszy jest pod-
program ERAS-
MUS, bo dziêki nie-
mu mo¿na uczestni-
czyæ w wymianie za-
granicznej i wyje-
chaæ na studia do
uczelni partnerskiej

w jednym z krajów Unii Europejskiej.
Na jaki okres mo¿na wyjechaæ na studia za granicê?
Minimalny okres  to 3 miesi¹ce, a maksymalny 12

miesiêcy, czyli ca³y rok akademicki. Tak¿e w czasie nau-
czania w innym kraju studenci otrzymuj¹ stypendia
wyjazdowe, pokrywaj¹ce czê�æ kosztów pobytu za
granic¹.

Czy student musi  braæ urlop w czasie nauki za
granic¹?

Nie. Okres studiów zagranicznych jest zaliczany do
okresu studiów w uczelni macierzystej.

Jak du¿o studentów ma szansê odbycia studiów
zagranicznych?

Obecnie co roku jest 300 chêtnych.
Czy spodoba³o siê wam nasze miasto?
Tak. Charków � to piêkne miasto. Zwiedzi³y�my

ko�ció³ katedralny, cerkwie prawos³awne, pomniki
architektury, muzeum narodowe, teatry, cmentarz  w
Piatichatkach, rozmawia³y�my z ró¿nymi ciekawymi
lud�mi. Bardzo spodoba³a siê nam go�cinno�æ i ¿yczliwo�æ
ludzi w Charkowie.

Dok¹d chcia³yby�cie jeszcze pojechaæ?
Do Moskwy, ale jeste�my na ostatnim roku studiów

i nie wiemy czy bêdziemy mia³y tak¹ mo¿liwo�æ.
Dziêkujê! Bardzo przyjemnie by³o poznaæ siê i

porozmawiaæ z wami. ¯yczymy pomy�lnego  ukoñczenia
nauki i znalezienia dobrej  pracy.
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Plan pracy Domu Polonii
ul. Krasnoznamienna,  7/9  m. 125

Biblioteka czynna: w �rody 16-00 � 19-00
w soboty 11-30 � 16-30

Prezes Stowarzyszenia przyjmuje: we wtorki 16-00 � 20-00
w pi¹tki 16-00 � 20-00

Plan pracy szko³y niedzielnej
ul. Puszkiñska, 32  m. 3-a

 
Dni tygodnia Nazwa przedmiotu Godziny pracy Odpowiedzialny 

Poniedzia³ek Jêzyk polski 17-00 � 18-30 Sylwia Biesaga 

Wtorek    

�roda Jêzyk polski 17-00 � 18-30 Sylwia Biesaga 

Czwartek wideo 17-00 � 18-30 Gretta Erdik 

Pi¹tek 
Historia Kultury Polskiej  

Geografia Polski (m³odzie¿) 

17-00 � 18-30 

18-30 � 20-00 

Diana Krawczenko 

Olga Zagórska 

Sobota 

Jêzyk polski (dzieci) 

Jêzyk polski (m³odzie¿) 

Historia i obyczaje (dzieci) 

Geografia (dzieci) 

Plastyka (dzieci) 

Jêzyk polski (m³odzie¿) 

Jêzyk polski (m³odzie¿) 

Jêzyk polski (m³odzie¿) 

09-45 � 10-30 

10-40 � 12-10 

12-20 � 13-05 

13-05 � 13-50 

13-55 � 14-40 

14-45 � 16-15 

16-30 � 18-00 

18-10 � 19-40 

Lidia Studziñska 

Lidia Studziñska 

Diana Krawczenko 

Olga Zagórska 

Alina Mieñszowa 

Gretta Erdik 

Sylwia Biesaga 

Sylwia Biesaga 

 
Dni tygodnia Kluby Odpowiedzialny Godziny pracy 

Poniedzia³ek 
m³odzie¿owy, 
naukowców, 
lekarzy 

Diana Krawczenko, 
prof. Stanis³aw Ellis, 
Dr Walentyna Bunina 

16-00 � 20-00 

Wtorek  
mi³o�ników muzyki i 
piosenki 

Wanda Kowalewska 17-00 � 19-30 

�roda 
mi³o�ników ksi¹¿ki, 
seniorów 

Janina Mieñszowa, 
Anatol Malinin 

16-00 � 19-00 

Czwartek  mi³o�ników tañca  Helena Zagórska  18-00 � 20-00 

Pi¹tek 
dziennikarzy, 
chór dzieci 

Józefa Czernijenko, 
Irena Kozeniaszewa. 

16-00 � 20-00, 

17-00 � 18-30 

Sobota 
Zajêcia jêzyka 
polskiego (doro�li) 

Lidia Studziñska 12-00 � 16-00 

Niedziela 
Spotkania literacko- 
muzyczne 

Lidia Studziñska, 
Sylwia Biesaga, 
Gretta Erdik, 
Irena Kozeniaszewa 

14-00 � 17-00 
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Kuchnia  polska

Sk³adniki:

�   30 dag le�nych
grzybów (kurek,
podgrzybków)

�   2 ³y¿ki oliwy z
oliwek

�  4 pomidory
�  1 cebula
�  6 ziemniaków
�  2 kostki bulionu

warzywnego
�  1 marchewka
�  1 ³y¿ka m¹ki
�  3 ³y¿ki �mietany
�  natka pietruszki
�  sól
�  drobno zmielony

pieprz

6 porcji,  1 porcja - ok. 105 kcal

Sposób  przygotowania:
�  Grzyby oczy�ciæ, op³ukaæ, osuszyæ, pokroiæ na kawa³ki, oliwê z

oliwek rozgrzaæ na patelni, wrzuciæ grzyby, obsma¿yæ.

�   Kostki bulionowe rozpu�ciæ w 1 i 1/21 wrz¹tku, wrzuciæ
pokrojone ziemniaki, marchewkê i grzyby, ugotowaæ.

�  Pomidory umyæ, naci¹æ skórkê, zanurzyæ na chwilê we wrz¹tku,
zdj¹æ skórkê, pokroiæ na kawa³ki, cebulê obraæ, posiekaæ.

�   Podsma¿yæ cebulê, dodaæ pomidory, poddusiæ, zaprawiæ
�mietan¹ i m¹k¹, w³o¿yæ do zupy, zagotowaæ, posypaæ natk¹.

Po¿ywna zupa

Nasza rada
� Zamiast ziemniaków do
zupy mo¿na dodaæ trochê
makaronu lub podawaæ j¹ z
grzankami z bu³ki albo
razowego chleba.

� Zupa bêdzie mniej kalo-
ryczna, je�li zaprawimy j¹
jogurtem naturalnym, mo¿-
na te¿ ³y¿kê m¹czki ziem-
niaczanej rozmieszaæ z
zimn¹ wod¹, wlaæ do zupy i
zagotowaæ.

� Podobn¹ zupê ugotujemy
z suszonych grzybów. Nale-
¿y je najpierw starannie
umyæ i namoczyæ na kilka
godzin, potem ugotowaæ w
tej samej wodzie, pokroiæ i
obsma¿yæ na oliwie lub
oleju. Wywar z grzybów
doda zupie aromatu. Pie-
czarki s¹ trochê mniej
aromatyczne ni¿ grzyby
le�ne, ale zupa z nich jest
delikatniejsza w smaku.




