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Kultura polska
 w perspektywie

kultury europejskiej

Wypowied� Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dla Polish Culture

Przysz³oroczne rozszerzenie Unii Euro-
pejskiej zmieni w zasadniczym stopniu jej
obecny kszta³t. Taka metamorfoza zmusza do
stawiania pytañ o przysz³o�æ, do namys³u nad
wspólnym celem i metod¹ jego osi¹gania.
Projekt traktatu konstytucyjnego jest pierwszym
tego namys³u efektem. Trwa debata nad jego
zapisami. Szereg zawartych w nim sformu³owañ
godnych jest zastanowienia. Mówi siê w nim o
czerpaniu inspiracji «z kulturalnego, religijnego
i humanistycznego dorobku Europy, których war-
to�æ, wci¹¿ ¿ywa w jej dziedzictwie, ugruntowa³a
w ¿yciu spo³ecznym uznanie nadrzêdnej roli
osoby ludzkiej, jej nienaruszalnych i niezby-
walnych praw». Deklaruje siê wolê zachowania
Europy, jako kontynentu d¹¿¹cego do postêpu
kulturalnego, edukacyjnego i spo³ecznego. Tym
samym rozwój osobowo�ci, wolno�æ i godno�æ
osoby ludzkiej zosta³y uznane za cel, któremu
s³u¿yæ maj¹ sukces ekonomiczny, dobrobyt i ³ad
spo³eczny.

ci¹g dalszy na str. 2
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W czasie debaty poprzedzaj¹cej referendum
akcesyjne wielokrotnie i z ró¿nych punktów widzenia
dyskutowano o skutkach, jakie dla polskiej kultury mog¹
wynikn¹æ z integracji z Uni¹.

Jedno wydaje siê jasne - w Unii nie istniej¹ ¿adne
mechanizmy, które mog³yby zagroziæ narodowej
to¿samo�ci, by³yby sprzeczne z nasz¹ tradycj¹ lub
spycha³y nas na drugorzêdn¹ pozycjê. Wrêcz przeciwnie
- do³¹czamy do grona pañstw kieruj¹cych siê zasad¹
pielêgnowania ró¿norodno�ci kulturowej, zainte-
resowanych oryginalno�ci¹, troskliwie podtrzymuj¹cych
zagro¿on¹ procesami globalnymi odrêbno�æ naj-
s³abszych grup spo³ecznych. Unia - realizuj¹c przyjêt¹
doktrynê kulturalnej ró¿norodno�ci - stara siê
przeciwdzia³aæ zagro¿eniu obyczajow¹ i kulturaln¹
unifikacj¹. Do�wiadczenia minionej dekady dowodz¹, ¿e
czyni to w miarê skutecznie.

Nasze przyst¹pienie do Unii Europejskiej stawia
zatem przed polsk¹ kultur¹ nie tyle problem niebezpie-
czeñstw, jakie mia³yby st¹d wynikn¹æ, co raczej pytanie
o rolê, jak¹ w tej nowej sytuacji bêdziemy w stanie
odegraæ. Z tej perspektywy najwa¿niejszym zagad-
nieniem staje siê pytanie o zdolno�æ polskich twórców i
intelektualistów w³¹czania siê w coraz ¿ywsz¹ debatê o
przysz³o�ci naszego kontynentu.

Wydarzenia minionego roku, zw³aszcza ró¿nice
zdañ w kwestii irackiej, a tak¿e coraz bli¿sza
perspektywa faktycznego rozszerzenia Unii, da³y silny
argument tym, którzy g³osz¹ piln¹ potrzebê oparcia
wspólnoty na fundamencie szerszym ni¿ zakres
ekonomiczny, wolny rynek i demokracja. Z pewno�ci¹
fundamentem takim mog³aby byæ nowa to¿samo�æ
europejska, zbudowana na poczuciu wzajemnych wiêzi
kulturowych i solidarno�ci.

Sprowokowana niedawno wspólnym wyst¹pieniem
filozofów z Niemiec i Francji - Jurgena Habermasa i
Jacquesa Derridy - dyskusja o konkretnym kszta³cie owej

Wiadomo�ci z Polski

wiêzi ujawnia g³êbokie ró¿nice w podej�ciu do tego
fundamentalnego zagadnienia. Propozycja budowania
europejskiej to¿samo�ci w oparciu o francusko-
niemiecki �twardy rdzeñ» zapewne nie wywo³a szerszego
entuzjazmu, ale prowokuje do dyskusji, w której nie mo¿e
zabrakn¹æ g³osu Polski.

O tym, ¿e jeste�my w stanie odegraæ w tej debacie
niepo�ledni¹ rolê, �wiadczy ubieg³oroczny apel grona
polskich intelektualistów i artystów. Postuluje on
przy�pieszenie procesu tworzenia europejskiej to¿-
samo�ci poprzez realizacjê wspólnych programów
edukacyjnych, badawczych i wzmo¿on¹ wymianê
kulturaln¹. Istot¹ tego wyst¹pienia jest eksponowanie
edukacji, nauki i kultury jako priorytetowych celów
przysz³ej Unii Europejskiej. Jest to propozycja �mia³a,
rysuj¹ca wizjê na wiele nastêpnych lat. Jej dobre
sformu³owanie i umiejêtna prezentacja pozwoli³yby do�æ
szybko przej�æ od dyskusji do konkretnych dzia³añ,
stwarzaj¹c tym samym pole aktywno�ci najbardziej
utalentowanych m³odych ludzi w rozwi¹zywaniu
problemów zjednoczonej Europy.

Musimy mieæ odwa¿ne i poci¹gaj¹ce wizje
przysz³o�ci, ale powinni�my tak¿e my�leæ o potrzebach
chwili. Zanim, jako pe³noprawni cz³onkowie, zaczniemy
w decyduj¹cy sposób wp³ywaæ na losy Unii i budowaæ
jej przysz³o�æ, spróbujmy wykorzystaæ te mo¿liwo�ci,
jakie ju¿ dzi� pozostaj¹ w naszym zasiêgu. Programy,
które Unia stawia do naszej dyspozycji, stwarzaj¹ szansê
zrealizowania wielu rozmaitych przedsiêwziêæ, wzmac-
niaj¹cych niedoinwestowan¹ infrastrukturê polskiego
¿ycia kulturalnego. Od aktywno�ci, pomys³owo�ci i
kompetencji rzeszy polskich dzia³aczy kultury, samo-
rz¹dowców, mened¿erów zale¿y, czy potrafimy dobrze
tê szansê wykorzystaæ. To najwa¿niejsze zadanie na
najbli¿szych kilka lat - jego realizacja pozwoli nam
skutecznie wspó³uczestniczyæ w tworzeniu przysz³ego
kszta³tu naszego kontynentu.

BÊDZIEMY WALCZYÆ O SILN¥ POLSKÊ W UE.
Premier zapewni³, ¿e polskie w³adze bêd¹ walczyæ o siln¹
pozycjê Polski w Unii Europejskiej i bêd¹ domagaæ siê od
USA takiego samego traktowania Polaków przyje¿d¿aj¹cych
do tego kraju, jak obywateli UE. Leszek Miller w swoim
wyst¹pieniu telewizyjnym zapowiedzia³ zdecydowane
dzia³ania na rzecz poprawy bezpieczeñstwa obywateli.

Zapewni³, ¿e rz¹d nie bêdzie pob³a¿a³ korupcji, prywacie,
arogancji, przestêpczo�ci i znieczulicy. Doda³, ¿e rz¹d opracuje
nowe rozwi¹zania dotycz¹ce ochrony zdrowia, które nie
pozwol¹ na powtórzenie siê sytuacji, kiedy to podczas sporu
z NFZ lekarze zamknêli swoje gabinety.

W SEJMIE ODBY£A SIÊ DEBATA NA TEMAT
POLITYKI ZAGRANICZNEJ. Minister spraw zagra-
nicznych W³odzimierz Cimoszewicz powiedzia³ w Sejmie, ¿e
w 2004 r. kierunki polityki zagranicznej Polski bêd¹
wyznaczane g³ównie przez wej�cie Polski do UE oraz nasze
zaanga¿owanie w stabilizacjê Iraku. Przedstawiaj¹c pos³om

doroczn¹ informacjê rz¹du na temat polskiej polityki
zagranicznej, minister zapowiedzia³ dzia³ania na rzecz budowy
wschodniego wymiaru UE oraz na rzecz poprawy relacji
gospodarczych z Rosj¹. Zapowiedzia³ te¿ zabiegi o u³atwienia
w podró¿owaniu Polaków do USA.

W 2004 r. Polska bêdzie kontynuowaæ �zaanga¿owanie
w prace nad inicjatyw¹ �Szersza Europa - Nowe S¹siedztwo�,
dotycz¹c¹ stosunków UE ze wschodnimi s¹siadami. �Nasz
generalny cel wobec wschodnich s¹siadów pozostaje
niezmienny. Jest nim sprzyjanie reformom demokratycznym i
wolnorynkowym, budowie pañstwa prawa, umacnianiu
niezawis³o�ci oraz zbli¿eniu i integracji ze strukturami
zachodnimi� � doda³ szef MSZ.  Zapewni³ te¿, ¿e Polska �by³a
i bêdzie rzecznikiem integracji Ukrainy w ramach NATO i
UE�. Natomiast polityce wobec Bia³orusi �przy�wiecaæ bêdzie
cel umacniania jej niezawis³o�ci i podmiotowo�ci w
stosunkach miêdzynarodowych, a tak¿e wspierania struktur
spo³eczeñstwa obywatelskiego�. Polska obejmie w 2004 r.
przewodnictwo w Radzie Europy i Radzie Pañstw Morza
Ba³tyckiego.
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rozmawia³ w Davos prezydent Aleksander Kwa�niewski. Do
najtrudniejszych problemów nale¿y m.in. re¿im wizowy
obowi¹zuj¹cy Polaków podró¿uj¹cych do USA i sprawa jego
z³agodzenia. Obaj politycy uczestniczyli w 33. �wiatowym
Forum Gospodarczym. Natomiast podczas Forum polski
prezydent zachêca³ polityków, do udzia³u w Europejskim
Szczycie Gospodarczym, który odbêdzie siê pod koniec
kwietnia w Warszawie. Polski prezydent rozmawia³ tak¿e z
sekretarzem generalnym ONZ Kofi Annanem o reformie
systemowej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nad
zmianami w ONZ pracuj¹ zespo³y panelistów. Byæ mo¿e latem
dojdzie do posiedzenia jednego z nich w Warszawie.

GOSPODARKA
� Z dniem przyst¹pienia do UE Polska zostanie objêta

porozumieniem miêdzy Uni¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ -
powiedzia³ w Sejmie wiceminister gospodarki Miros³aw
Zieliñski. Podkre�li³, ¿e z dniem akcesji Polska zostanie
czê�ci¹ jednolitego rynku UE. Wed³ug niego, nie ma takiej
mo¿liwo�ci, ¿eby czê�æ jednolitego rynku europejskiego by³a
traktowana inaczej ni¿ pozosta³a jego czê�æ. �Stawki celne
spadaj¹ na 83,6 proc. rosyjskich towarów, utrzymane na tym
samym poziomie s¹ dla 11,4 proc. towarów, a rosn¹ dla 4,9
proc. towarów� - doda³.

� 92 proc.  Polaków uwa¿a, ¿e sytuacja na rynku pracy
jest z³a - wynika z sonda¿u CBOS. Tylko 5 proc. uznaje j¹ za
przeciêtn¹. Nie odnotowano natomiast ocen pozytywnych.

� Stopa bezrobocia wzros³a w grudniu do 18,0 proc z
17,6 proc. w listopadzie - poinformowa³ G³ówny Urz¹d
Statystyczny.

Z ¯YCIA KO�CIO£A
� Papie¿ Jan Pawe³ II w orêdziu og³oszonym na-

tegoroczny �wiatowy dzieñ �rodków spo³ecznego przekazu
apelowa³ o chronienie dzieci przed z³ym wp³ywem telewizji.
Po raz kolejny papie¿ zarzuca mediom, ¿e atakuj¹ rodzinê,
lansuj¹ rozwody i aborcjê. Orêdzie, zatytu³owane �Media w
rodzinie: niebezpieczeñstwo i bogactwo�, przypomina
pracownikom �rodków spo³ecznego przekazu i odbiorcom,
¿e wszelki przekaz ma swój wymiar moralny. Tymczasem -
jak twierdzi papie¿ - media mog¹ wyrz¹dziæ rodzinom wielk¹
szkodê, przedstawiaj¹c niew³a�ciw¹, czy wrêcz wypaczon¹
wizjê ¿ycia, rodziny, religii i moralno�ci. Dlatego do
rz¹dz¹cych papie¿ kieruje postulat, aby �bez uciekania siê do
cenzury wprowadzili politykê i procedury gwarantuj¹ce, ¿e
�rodki spo³ecznego przekazu nie bêd¹ szkodziæ rodzinie�.
Zdaniem papie¿a czêsto najlepiej jest wy³¹czyæ telewizor i
zaj¹æ siê czym� innym.

� Jan Pawe³ II wskaza³ na podstawowe znaczenie
wspólnych ca³ej Europie chrze�cijañskich warto�ci dla jej
d¹¿enia do jedno�ci kontynentu. Przyjmuj¹c listy uwierzy-
telniaj¹ce od nowego ambasadora W³och przy Stolicy
Apostolskiej, Papie¿ podkre�li³, ¿e chrze�cijañskie korzenie
daj¹ obywatelom Europy to¿samo�æ �nie wy³¹cznie po-
wierzchown¹ i opart¹ na interesach polityczno-ekono-
micznych, lecz na nieprzemijaj¹cych warto�ciach�.

Robert Trzaska,
Serwis �Polska-Polacy�

KULTURA
� W warszawskim hotelu �Victoria� odby³a siê

uroczysto�æ wrêczenia Janowi Rokicie nagrody tygodnika
�Wprost� - �Cz³owiek Roku 2003�. Nagrodê otrzymuje osoba,
która zdaniem redakcji w poprzednim roku wywar³a
najwiêkszy wp³yw na polsk¹ rzeczywisto�æ gospodarcz¹,
spo³eczn¹ i polityczn¹. Laureat podziêkowa³ przede wszystkim
normalnym ludziom za ich �zaufanie, solidaryzm i wyrazy
sympatii�.

� Polski film �Zmru¿ oczy� oraz dwa filmy zagraniczne,
�Godziny� i �Pokój syna�, zosta³y uhonorowane �Z³otymi
Ta�mami 2003� � dorocznymi nagrodami polskich krytyków
z Ko³a Pi�miennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców
Polskich. Krytycy honoruj¹ najlepsze filmy wy�wietlane w
danym roku w polskich kinach.

� Teatr Muzyczny �Roma� wystawi³ 10 stycznia polsk¹
wersjê najpopularniejszego musicalu �wiata � �Koty� (�Cats�)
Andrew Lloyda Webbera. �Roma� to jedyny teatr na �wiecie,
który posiada prawa do wystawienia w³asnej wersji musicalu.
Przedstawia on koci �wiat, w którym � jak w soczewce �
odbijaj¹ siê problemy i s³abo�ci ludzi. Akcja spektaklu dzieje
siê we wspó³czesnej Polsce, a koty nosz¹ polskie imiona.
Przedstawienie mia³o prapremierê w 1981 r. Na �wiecie
obejrza³o je 50 mln osób.

� W Krakowie zainaugurowa³ dzia³alno�æ Instytut
Ksi¹¿ki. Placówka ma na celu promocjê polskiej literatury w
kraju i za granic¹. W programie instytutu na ten rok znajduj¹
siê m.in. wspomaganie odbudowy ksiêgozbiorów, do-
finansowanie t³umaczeñ oraz wspomaganie inicjatyw instytucji
dzia³aj¹cych na rynku wydawniczym w Polsce. Wa¿nym
zadaniem placówki bêdzie przygotowanie programu polskich
wyst¹pieñ na zagranicznych targach ksi¹¿ki: w Wilnie,
Londynie, Lipsku, Pary¿u, Bolonii, Moskwie, Goeteborgu i
Frankfurcie.

� Najpopularniejsza na �wiecie grupa metalowa,
�Metallica�, wyst¹pi 31 maja na Stadionie �l¹skim w
Chorzowie. To czê�æ trasy promuj¹cej najnowsz¹ p³ytê zespo³u
�Saint Anger�. Jest to 11 album w ich historii.

� Blisko 1000 osób, dziennikarzy, polityków, biznes-
menów i artystów, bawi³o siê na VII Charytatywnym Balu
Dziennikarzy. Jak co roku, ca³y dochód z imprezy jest
przeznaczony na szlachetny cel. Tym razem pieni¹dze zosta³y
przekazane dyrekcji Klinicznego Szpitala Dzieciêcego w
Lublinie na zakup komory do przechowywania szpiku
kostnego.

ZAGRANICA
�  Rz¹d Ukrainy zatwierdzi³ umowê z Polsk¹ o wy-

korzystaniu ukraiñskiego ruroci¹gu naftowego Odessa-Brody
i jego przed³u¿eniu do P³ocka.

� Polacy i Maltañczycy najbardziej spo�ród wszystkich
pañstw cz³onkowskich i kandyduj¹cych do UE boj¹ siê
korupcji - wynika z sonda¿u Komisji Europejskiej. 85 proc.
Polaków wskaza³o na korupcjê jako przestêpstwo finansowe,
którego boj¹ siê najbardziej. Tylko na Malcie ten odsetek by³
nieznacznie wy¿szy (86 proc.). Sonda¿ przeprowadzono
jesieni¹ 2003 r.

� O najtrudniejszych problemach w stosunkach polsko-
amerykañskich z wiceprezydentem USA Dickiem Cheneyem
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Jaros³aw  Iwaszkiewicz
 Jaros³aw  Iwaszkiewicz - zna-

komity prozaik, poeta, dramaturg,
eseista, publicysta i krytyk, zajmuje
jedno z wa¿niejszych miejsc we
wspó³czesnej literaturze. Jako autor
niezwykle wszechstronny, upra-
wiaj¹cy równocze�nie wiele ga-
tunków literackich, w ka¿dym z nich
stworzy³ utwory o trwa³ych war-
to�ciach. W swojej ró¿norodnej
twórczo�ci okaza³ siê wnikliwym i
wytrwa³ym obserwatorem ¿ycia,
tytanem pracy, twórc¹ dzie³ o szero-
kim oddzia³ywaniu.

  Iwaszkiewicz urodzi³ siê w
1894 r. we wsi Kalnik ko³o Kijowa
w zubo¿a³ej rodzinie ziemiañskiej.
Ojciec jego, wydalony z kijowskiego
uniwersytetu za udzia³ w powstaniu
styczniowym, pracowa³ pó�niej jako
skromny urzêdnik. Atmosfera kultu-
ralna domu rodzinnego wp³ywa³a na
rozwój osobowo�ci przysz³ego
pisarza. Mimo niewielkich mo¿li-
wo�ci finansowych kupowano wiele
ksi¹¿ek i czasopism, wysy³ano dzieci
na studia oraz utrzymywano liczne
kontakty towarzysko-rodzinne. Po
�mierci ojca rodzina przenios³a siê
do Kijowa i tutaj Jaros³aw rozpocz¹³
naukê w gimnazjum.

Du¿e znaczenie w tym okresie
mia³a znajomo�æ z rodzin¹ Szyma-
nowskich. Nastroje i zami³owania
artystyczne, umi³owanie muzyki, z
którymi zetkn¹³ siê Jaros³aw w domu
Szymanowskich, wywar³y wp³yw na
kszta³towanie siê jego stosunku do
sztuki. Zainteresowa³ siê bardzo
muzyk¹ i nawet zamierza³ w przysz-
³o�ci jej siê po�wiêciæ. Zaprzyja�ni³
siê z Karolem Szymanowskim -
pó�niejszym znakomitym kompo-
zytorem.

J. Iwaszkiewicz studiowa³ na
wydziale prawnym Uniwersytetu
Kijowskiego i równocze�nie uczy³
siê w szkole muzycznej i w kon-
serwatorium. W czasie wakacji
przebywa³ czêsto w zamo¿nych

domach ziemiañskich.
Obserwowa³ ¿ycie mieszkañ-

ców pa³aców i dworów, a tak¿e
mieszkañców wsi. Po skoñczeniu
studiów próbowa³ swoich si³ w
muzyce, ale potem zrezygnowa³ z
tego i wybra³ drogê literack¹.

W 1915 debiutowa³ wierszem
Lilith w jedynym numerze pisma

Pióro. By³ aktorem i kierownikiem
literackim kijowskiego Teatru Studia
S. Wysockiej. Wiosn¹ 1918 wst¹pi³
do 3. Korpusu Polskiego, po jego
rozbrojeniu wróci³ do Krakowa.
Tego roku przyjecha³ do Warszawy,
zwi¹za³ siê z grup¹ twórców sku-
pionych wokó³ pisma Pro arte et
studio, wszed³ w sk³ad grupy literac-
kiej wystêpuj¹cej w kabarecie
literackim Pikador, nastêpnie w
sk³ad grupy Skamander. W czasie
czêstych pobytów za granic¹ pozna³
wielu interesuj¹cych pisarzy i ludzi
sztuki, zetkn¹³ siê z kultur¹ euro-
pejsk¹. Uwidoczni³o siê to w jego
twórczo�ci. Tak jak wielu intelek-
tualistów tej epoki wierzy³ w kultu-
raln¹ i intelektualn¹ ³¹czno�æ Euro-
py. Da³ temu wyraz w zbiorach
wierszy Powrót do Europy i Ksiêga
dnia i nocy. Stopniowo zmienia³ siê

charakter twórczo�ci pisarza. Poja-
wi³o siê wiele filozoficznych pytañ
o sens ¿ycia, o sposób ¿ycia. Wiersze
zwraca³y uwagê nieuchwytnym
nastrojem i muzyczno�ci¹. Dowo-
dem ewolucji twórczej pisarza sta³a
siê tak¿e jego proza, w której podej-
mowa³ problemy moralnej odpo-
wiedzialno�ci cz³owieka oraz wy-
ra¿a³ humanistyczny wysi³ek poszu-
kiwania jakiego� ³adu moralnego. W
tym gatunku literackim pisarz okaza³
siê prawdziwym mistrzem.. W latach
1919-1920 by³ w zespole redak-
cyjnym Zdroju, redagowa³ w
Kurierze Polskim  dzia³ Sztuka
wiersze, prozê i recenzje publikowa³
w Kurierze Lwowskim i Tygodniku
Ilustrowanym. Za³o¿y³ wraz z przy-
jació³mi eksperymentalny teatr
artystyczny Elsynor, w którym
wystawiono sztukê Stanis³awa Igna-
cego Witkiewicza Pragmaty�ci.

W 1922 o¿eni³ siê i zamieszka³
w Podkowie Le�nej. Wlatach
1923 - 1925 by³ sekretarzem mar-
sza³ka sejmu Macieja Rataja, nale¿a³
do Zwi¹zku Zawodowego Literatów
Polskich. W okresie miêdzywo-
jennym wspó³pracowa³ z Wiado-
mo�ciami Literackimi (drukowa³
wiersze, liczne artyku³y i recenzje).
Od 1925 roku by³ cz³onkiem Pols-
kiego PEN Klubu. W 1939 zosta³
wiceprezesem ZZLP.

W czasie okupacji mieszka³ w
Stawisku; wraz z Mari¹ D¹browsk¹
i Jerzym Andrzejewskim kierowa³
sekcj¹ literatury w departamencie
O�wiaty, Nauki i Kultury Delegatury
Rz¹du RP na kraj. Bra³ czynny udzia³
w tajnej pracy kulturalnej, jego dom
pe³ni³ rolê konspiracyjnego o�rodka
¿ycia artystycznego (koncerty,
spotkania autorskie, dyskusje).

Charakterystycznym dla jego
prozy sta³ siê specyficzny poetycki
klimat opisywanych miejsc. Jego
powie�æ Czerwone tarcze (1934),
podejmuj¹ca problematykê histo-
ryczn¹, zwróci³a uwagê jej nowa-
torskim i oryginalnym ujêciem.
Tematem  powie�ci by³ stosunkowo
ma³o znany  okres polskiego

110. rocznica urodzin
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�redniowiecza. Bohater powie�ci to ksi¹¿ê sandomierski
Henryk z czasów rozbicia Polski w XII - XIV wieku.
Postaæ tê ukaza³ Iwaszkiewicz na tle wydarzeñ z historii
wspó³czesnej Europy. To pozwoli³o mu na przed-
stawienie zagadnienia zwi¹zku Polski z Europ¹, jej
udzia³u w kszta³towaniu historycznej wspólnoty
europejskiej. Bohaterowie  Czerwonych tarcz przema-
wiali i my�leli jak ludzie wspó³cze�ni pisarzowi.
W swojej  miêdzywojennej twórczo�ci Iwaszkiewicz
podejmowa³ tak¿e motyw dramatu artysty pisarza w
otaczaj¹cym go �wiecie i zamyka³  ten okres czasu jako
pisarz o znacznym i wielostronnym dorobku.

Trzydzie�ci lat powojennych pomno¿y³o i wzbo-
gaci³o wielokrotnie dorobek twórczy pisarza o nowe
zbiory wierszy, opowiadania, sztuki teatralne, eseje o
literaturze i muzyce oraz o powie�æ S³awa i chwa³a.
Twórczo�æ Iwaszkiewicza doczeka³a siê w okresie powo-
jennym licznych dowodów uznania. Kilka jego utworów
zosta³o zekranizowano, m.in. opowiadania  Matka
Joanna od Anio³ów, Brzezina, Kochankowie z Marony,
Panny z Wilka.

W latach powojennych by³ redaktorem naczelnym
poznañskiego dwutygodnika ̄ ycie Literackie, redaktorem
tygodnika Nowiny literackie. Poezjê, prozê i recenzje
publikowa³ w Odrodzeniu, Przekroju i Ku�nicy. By³ kiero-
wnikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie,
prezesem ZZLP, wiceprezesem Polskiego PEN Klubu.

Od 1952 przez wiele kadencji (do koñca ¿ycia)
pos³owa³ na sejm PRL. Trzykrotnie otrzyma³ Pañstwo-
w¹ Nagrodê Artystyczn¹ I stopnia. Od 1955 do �mierci
by³ redaktorem miesiêcznika Twórczo�æ. Prowadzi³
wyk³ady o literaturze polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim (UW), w 1971 zosta³ doktorem honoris
causa UW, a w 1979 - Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Otrzyma³ liczne nagrody i odznaczenia zarówno
krajowe, jak i zagraniczne (w�ród nich medal Sprawied-
liwy w�ród Narodów �wiata - 1991, po�miertnie).

W ca³ym jego bogatym ¿yciu twórczym by³o ono
bliskie czytelnikowi, zmierza³o do porozumienia siê z
nim. Przez ca³e ¿ycie pisarz pozosta³ wierny raz
wybranej wizji �wiata i cz³owieka. By³ zawsze ¿ywym i
subtelnym obserwatorem zjawisk ¿ycia, w sposób
niezwyk³y umia³ widzieæ i przekazaæ czytelnikowi
barwy, kszta³ty, wonie. Potrafi³ odtworzyæ my�li i
uczucia, zbli¿yæ cz³owiekowi jego w³asne prze¿ycia.
Wszystko to ³¹czy³o siê niezmiennie u Iwaszkiewicza z
prze¿yciem estetycznym, którym rz¹dzi³o piêkno.

Pisarz zmar³ w 1980 r. w Stawisku. Zosta³
pochowany w Brwinowie pod Warszaw¹. W domu
pisarza na Stawisku powsta³o muzeum po�wiêcone jego
¿yciu i twórczo�ci.

 Coraz czê�ciej mówi siê o zjednoczeniu Europy, po
wst¹pieniu do niej kolejnych dziesiêciu pañstw w tym Polski.
Jedni mówi¹ o tym z entuzjazmem, inni z lêkiem.
Ujednolicenie praw i obowi¹zków obywateli mo¿e rodziæ
ró¿norakie konsekwencje, podobne do tych jak otwarcie
granic krajów nale¿¹cych do Wspólnoty Europejskiej dnia l
stycznia 1993 roku.

Bo czym¿e jest Europa? Dla jednych to harmonijny
zbiór warto�ci duchowych, dla drugich przede wszystkim
wolny rynek i dobrobyt, katolikowi kojarzyæ siê bêdzie z
chrze�cijañstwem, niewierz¹cemu z tolerancj¹, demokracja
i cywilizacj¹ naukowo-techniczn¹. Czyli inaczej, co cz³owiek
to � pogl¹d.

Ale te¿ ³atwo by³oby wykazaæ, ¿e wspóln¹ cech¹
funkcjonuj¹cych w potocznej �wiadomo�ci wyobra¿eñ o
Europie jest jednostronno�æ. Co wiêcej gdy siê s³ucha radia,
ogl¹da telewizjê, przegl¹da prasê, mo¿na odnie�æ wra¿enie,
¿e Europa zaczyna przypominaæ utopijn¹ krainê, w której
rozwi¹zane zostan¹ raz na zawsze wszystkie problemy. Tak
jakby�my zapomnieli, ¿e próbujemy mozolnie i nieporadnie
wydobyæ siê spod gruzów innej utopii, sk¹din¹d najbardziej
europejskiego pochodzenia.

Dla kogo piek³o, dla kogo raj..

Wraz z przyst¹pieniem nowych cz³onków do Unii i
otwarciem granic otworz¹ siê nowe bramy dla handlarzy i
przemytników dzie³ sztuki, ale nie tylko.

Ju¿ dzi� ministrowie kultury i dziedzictwa narodowego
³ami¹ sobie g³owy jak zabezpieczyæ powierzony im maj¹tek.
Najwiêcej do stracenia maj¹ W³osi. Od lat ich zbiory
nara¿one s¹ na rabunek skarbów kultury. Znakomicie
funkcjonuj¹ca wyspecjalizowana jednostka karabinierów,
której zawdziêcza siê nie jedno odzyskane dzie³o, mog³aby
cos na ten temat powiedzieæ.

Co wiêc robiæ, aby utrudniæ ¿ycie zawodowym
przestêpcom lub pseudo w³a�cicielom kompletowanych z
kradzie¿y kolekcji obrazów i innych dzie³ sztuki np. w
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i innych krajach.
Przecie¿ nie wszystkie kolekcje muzealne s¹ skatalogowane,
a có¿ dopiero zbiory prywatne odziedziczone po przodkach.
W Anglii muzealnicy wpadli na pomys³, aby wprowadziæ
specjalne �paszporty� dla dzie³ sztuki. W epoce, gdy ju¿
narody po zniesieniu granic nie bêd¹ posiadaæ paszportów,
Micha³ Anio³ chc¹c opu�ciæ granicê bêdzie musia³ staraæ siê
o �paszport�. Tylko dotychczas nie wyja�niono, kto bêdzie
kontrolowa³ �paszporty� wystawiane dla dzie³ sztuki, gdy
znikn¹ wszystkie bariery celne.

Jaka �ni siê nam
Europa?

Droga Polski do UE
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Ale ludzka natura jest u³omna i
zawsze widzi wiêcej powodów do
rado�ci ni¿ do smutku. Ju¿ teraz
Rzymianie, w³a�nie ci najbardziej
zagro¿eni utrat¹ dzie³ sztuki, na
karoseriach swoich samochodów obok
litery �T� z dum¹ naklejaj¹ wyzwanie
�II mio pease L.Europe�, co w t³uma-
czeniu na jêzyk polski znaczy: �Moim
krajem jest Europa�.

Zamkniêci w swoim
�wiecie

Im bardziej natarczywa jest propa-
ganda za przyst¹pieniem Polski do Unii
Europejskiej, tym wiêksza czê�æ
spo³eczeñstwa wydaje siê byæ przestra-
szona. Obawia siê po prostu, ¿e od 2004
roku przyjdzie jej ¿yæ w �wiecie,
którego ona nie bardzo rozumie. Ju¿
obecna rzeczywisto�æ wydaje siê jej
nadzwyczaj skomplikowana. A prze-
cie¿ dojdzie jeszcze do tej rzeczy-
wisto�ci bariera jêzykowa, a tak¿e
kulturowa, wyra¿aj¹ca siê w stylu
¿ycia, sposobie bycia, ubiorze, wy-
kszta³ceniu i nade wszystko w mental-
no�ci.

Z tych obaw i niepewno�ci czê�æ
polityków czerpie swoj¹ si³ê podsy-
caj¹c lêki, mówi¹c o wykupie polskiej
ziemi, o wzro�cie cen, o zniszczeniu
polskiego przemys³u i rolnictwa. I nie
ma co siê dziwiæ, ¿e ludzie nie wiedz¹c
jakie instytucje mieszcz¹ siê w Brukseli
a jakie w Strasburgu i jakie podejmuj¹
one decyzje dotycz¹ce Polski, ¿e w
takiej atmosferze, owe lêki i niepew-
no�ci trafiaj¹ na podatny grunt.

Politycy odpowiedzialni za po-
szerzenie Unii Europejskiej zamkniêci
w swoim �wiecie rozmawiaj¹ niezro-
zumia³ym dla ogó³u jêzykiem, u¿y-
waj¹c np. zwrotów �traktat akcesyjny�,
które to pojêcie dla wielu jest obce.
Dyplomaci i wy¿si urzêdnicy maj¹ na
g³owie co innego, ¿e to oni w³a�nie
zasiadaæ bêd¹ w 150 gremiach Rady
Unii Europejskiej i s¹ przekonani, ¿e
to w³a�nie dziêki nim Polska bêdzie
mia³a wp³yw na podejmowane tam
decyzje.

Badania przeprowadzone przez
ró¿ne o�rodki - je�li im wierzyæ �
pokazuj¹, ¿e mimo tych obaw i lêków
ponad po³owa doros³ych Polaków,
która je�liby wziê³a udzia³ w refe-

Kul tu rarendum odpowiedzia³aby TAK. Co ich
przekonuje do wst¹pienia do Unii?
Przede wszystkim sprawy najprostsze
jak znalezienie pracy, wy¿sze zarobki,
mo¿liwo�æ podró¿owania itp. Ale tak¿e
chc¹ budowy nowych autostrad, lotnisk
i nowych mieszkañ. S¹ za TAK, je�li
dostaniemy fundusze z Unii. S¹
przeciwni, je�li Polska musia³aby
wp³acaæ do Unii wiêcej, lub poró-
wnywalne sk³adki, takie, jakie wp³acaj¹
kraje bior¹ce z Unii najwiêcej.

I te w³a�nie sprawy s¹ dla nich
najwa¿niejsze, wa¿niejsze od tych,
które marz¹ siê politykom chc¹cym
zasiadaæ w wygodnych fotelach Unii
Europejskiej.

Oprócz problemu krajowego jest
jeszcze jeden � miêdzynarodowy. Im
bli¿ej poszerzenia Unii � a wynika to z
badañ Eurobarometru � tym bardziej
topnieje poparcie Polski w krajach
cz³onkowskich Unii. Najgwa³towniej
widaæ to w Holandii, we W³oszech i
Francji, a nawet Hiszpanii, a wiêc w
krajach, które boj¹ siê utraty fun-
duszów otrzymywanych na rozwój
regionów.

Polska i Unia Europejska
Najbogatszym regionem w�ród

pañstw kandyduj¹cych do Unii jest
region Czeskiej Pragi � najbied-
niejszym polski region �wiêtokrzyski.
S³owacka Bratys³awa znalaz³a siê na
drugim miejscu pod wzglêdem zamo-
¿no�ci. Tyle tylko, ¿e te dwa regiony
po³udniowych s¹siadów przekroczy³y
75 proc. unijnego dochodu narodo-
wego bruto na g³owê mieszkañca.
Pozosta³e regiony, a jest ich 48 z 10
pañstw Europy �rodkowej i Wschod-
niej, kwalifikuj¹ siê do korzystania z
funduszów unijnych.

W�ród 10 pañstw Europy kandy-
duj¹cych do Wspólnoty Europejskiej,
na li�cie najbiedniejszych regionów
znalaz³y siê województwa: lubelskie,
podlaskie, podkarpackie i warmiñsko-
mazurskie. Najzamo¿niejsze w Polsce
jest województwo mazowieckie. Na
drugim miejscu znajduje siê Wielko-
polska. Najbogatszym pañstwem
stanowi¹cym jednocze�nie samo-
dzielny region jest S³owenia, najbied-
niejszym � £otwa.

Zbigniew Ró¿añski
Serwis �Polska-Polacy�

 Krzysztof Zanussi uwa-
¿any jest za jednego z najwybit-
niejszych re¿yserów polskiego
kina. Jego filmy odznaczaj¹ siê
niezwyk³¹ oryginalno�ci¹, s¹

zawsze przepe³nione refleksj¹ i
trafn¹ obserwacj¹. Re¿yser
porusza w nich problematykê
moraln¹, psychologiczn¹, uka-
zuje ¿ycie wewnêtrzne boha-
terów.

Artysta studiowa³ fizykê na
Uniwersytecie Warszawskim i
filozofiê na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim. Jako wielki autorytet
w dziedzinie re¿yserii filmowej
sprawuje liczne zwi¹zane z tym
funkcje. Od 1980 r. jest kierow-
nikiem zespo³u artystycznego, a
nastêpnie dyrektorem Studia
Filmowego «Tor».

W³asna  droga
Krzysztofa
Zanussi
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O swoich filmach i
m³odym pokoleniu

Uwa¿am, ¿e obecnie ¿yjemy w
normalnym spo³eczeñstwie, nor-
malnej gospodarce rynkowej, w kraju
rozwijaj¹cym mimo wielkich trud-
no�ci z bezrobociem, brakiem pie-
niêdzy itd. W dziedzinie produkcji
filmowej np. wskutek wycofania siê
w tym roku telewizji publicznej z
finansowania filmów nie krêcimy w
tej chwili wielu zaplanowanych
filmów kostiumowych . Sam mogê
obecnie za³atwiæ milion dolarów na
swój film, ale ju¿ kilkunastu milionów
w kraju nie znajdê, a chcia³bym od
dawna nakrêciæ du¿y film histo-
ryczny.

Mój ostatni film «¯ycie jako
�miertelna choroba przenoszona
droga p³ciow¹» mia³ w Polsce przy

20 kopiach ekranowych 100.000
widzów, w dodatku by³ bardzo ostro¿-
nie dystrybuowany, a np. amery-
kañski film «Dni strusia» przy dwu-
dziestu kopiach zaledwie 10.000
widzów. Mam wiêc swoj¹ publicz-
no�æ. Dwudziestokrotnie podró-
¿owa³em z moim filmem za granicê,
za ocean, do Pary¿a i do Moskwy.
Na festiwalu moskiewskim otrzy-
ma³em za mój film nagrodê z r¹k

samego prezydenta Putina. W Rosji
zrobi³ ten fakt wiêcej dla dobrej
promocji Polski ni¿ mog³aby uczyniæ
jaka� kosztowna akcja reklamowa
przez wynajêt¹ agencjê. W Rosji i we
Francji podkre�lano, i¿ w sprawie
takiej jak temat mojego filmu co�
naprawdê wa¿nego i nowego po-
wiedzieli tylko Polacy. W Pary¿u
uznano za fonemem pokazanie
umieraj¹cego na raka lekarza, a wiêc
zmianê punktu widzenia. Te podró¿e
daj¹ mi ca³y czas now¹ perspektywê
patrzenia na polskie sprawy, uwal-
niaj¹ od naszego zwyczaju narze-
kania na samych siebie. Wszêdzie
oceniano nas jako kraj lepiej ni¿
czynimy to my sami. Przytoczê taki
przyk³ad . W³osi mówili: Polacy w
Warszawie zbudowali przez 6 lat 14
kilometrów metro, a ich w³a�ni
budowniczy w Rzymie przez lat 60
zaledwie 40 km kolejki podziemnej.

W sierpniu br. bêdê niedaleko
ziemi wadowickiej w klasztorze
cystersów w Czernej ko³o Krze-
szowic krêci³ swój nastêpny film,
którego temat wywodzi siê z po-
przedniego. Tam by³a m³oda zako-
chana para opiekuj¹ca siê umie-
raj¹cym lekarzem. Trochê pomi-
n¹³em i opu�ci³em w¹tek tej pary. On
ma w¹tpliwo�ci jak¹ obraæ drogê
¿ycia, czy koñczyæ studia medyczne,

Krzysztof Zanussi

Fragment  z  filmu Krzysztofa Zanussi
«¯ycie jako �miertelna choroba przenoszona droga p³ciow¹»

W latach 1971-83 spra-
wowa³ urz¹d wiceprezesa Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich,
a w latach 1975-77 przewod-
nicz¹cego Rady Polskiej Federacji
Dyskusyjnych Klubów Filmowych.
Od 1987 r. jest cz³onkiem Komitetu
Kinematografii. Pracowa³ równie¿
jako wyk³adowca min. w ³ódzkiej
PWSTiF i National Film School w
Wielkiej Brytanii. Krzysztof Zanussi
zajmuje siê równie¿ re¿yseri¹
teatraln¹, bywa scenarzyst¹, kie-
rownikiem artystycznym, a tak¿e
producentem. Artysta jest te¿
autorem ksi¹¿ek «O monta¿u w
filmie amatorskim» i «Rozmowy o
filmie amatorskim» oraz W 1990
zosta³ wybrany Prezydentem Euro-
pejskiej Federacji Realizatorów
Audiowizualnych (FERA). Konsul-
tant Komisji Pontyfikalnej do Spraw
Kultury w Watykanie, cz³onkiem
Akademii Filmowej przyznaj¹cej
Felixy. 16 pa�dziernika 1998 r.
ods³oniêto jego gwiazdê w Alei
Gwiazd w £odzi. Krzysztof Zanussi
jest równie¿ posiadaczem tytu³u
doktora honoris causa moskiews-
kiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W 2000 roku zrealizowa³
g³o�ny i wielokrotnie nagradzany w
kraju i za granic¹ film «¯ycie jako
�miertelna choroba przenoszona
drog¹ p³ciow¹». Film zosta³ zg³o-
szony przez kinematografiê polsk¹
do Oscara w kategorii filmu zagra-
nicznego.

 W styczniu 2004 roku na
XXII MFF w Moskwie za film
Krzysztof Zanussi zosta³ zwyciêzc¹
imprezy i laureatem g³ównej nagro-
dy statuetki �w. Jerzego. Obraz
opowiada historiê umieraj¹cego na
raka lekarza, który zaprzyja�nia siê
z par¹ m³odych ludzi i dziêki nim
potrafi pogodziæ siê ze swoim
losem.
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epokowego jest w tym, ¿e na obecnym
etapie rozwoju Europy i �wiata tak
d³ugo papie¿em jest Polak. Przyjdzie
nam, chrze�cijañskim katolikom w
Polsce okre�liæ swoje miejsce w
Ko�ciele bez Niego na Urzêdzie. Daj
nam Bo¿e, jak najd³u¿szego ponty-
fikatu Jana Paw³a II.

O przysz³o�ci
polskiego kina

Czê�æ naszych pos³ów, np.
przedstawicieli ZCHN nie rozumiej¹c
zupe³nie sytuacji kinematografii
g³osuje w Sejmie przeciwko jakie-
mukolwiek dofinansowaniu polskich
filmów z bud¿etu. A jest to sprawa
zachowania niezale¿no�ci polskiej

kultury. Nie chcia³bym, aby�my stali
siê czê�ci¹ amerykañskiej podkultury.
Wiedz¹ o tym Francuzi, utrzymuj¹c
powa¿ny fundusz narodowej kine-
matografii. W dodatku Pan Zaj¹c i
jego ludzie na podstawie jakiej�
pojedynczej, wyrwanej z kontekstu
sceny np. w «Ogniem i mieczem»
deprecjonuj¹ warto�ciowy film. Nie-
stety grozi to tym, i¿ nie powstan¹
nawet takie filmy jak film «Prymas» o
Stefanie Wyszyñskim. Kto rozliczy
pos³ów za to jak pracuj¹, je�li nie
zrobi¹ tego ich wyborcy? Chcia³bym
byæ w³a�ciwie zrozumiany: sam

chcia³bym zrobiæ film o Jadwidze
Andegaweñskiej i jej historiê zacz¹æ
wtedy, gdy jeszcze nie by³a �wiêt¹.
Film zgodny z doktryn¹ chrze-
�cijañsk¹, ale przecie¿ postacie nie
zawsze s¹ z ni¹ w zgodzie. Dodam
jeszcze, ¿e nie jestem przeciwnikiem
partii politycznych, ale czasem widzê
jak jaka� czê�æ polityków naprawdê
nie jest w porz¹dku. Krzywdz¹cy jest
tak¿e pogl¹d, ¿e wszyscy, tak¿e nasi,
politycy przekraczaj¹ granice przy-
zwoito�ci.

Najbardziej dotkn¹³ polskie kino
kryzys finansów telewizji publicznej.
Telewizja finansowa³a 1/3 bud¿etu
warto�ciowych filmów. Na razie
jeszcze jeden film zrobiê z za-

oszczêdzonych pieniêdzy. Mo¿liwe i¿,
aby robiæ filmy bêdê musia³ wyjechaæ
za granicê. Nie narzekam, bo dla-
czego mnie ma byæ ³atwiej, skoro
gorzej jest przedsiêbiorcom, ch³opom,
lekarzom, pielêgniarkom, nauczy-
cielom i tylu innym? Nikt mi nie
obiecywa³, ¿e bêdzie mi ³atwiej w kraju
wtedy, gdy nast¹pi¹ zmiany, o które
sam walczy³em. Trudno�ci s¹ sprawa
normaln¹, to siê zdarza w gospodarce
rynkowej. Kiedy nie robiê filmów,
je¿d¿ê z odczytami po �wiecie.

Opracowa³a
 Diana Krawczenko

Fragment  z  filmu Krzysztofa Zanussi

czy mo¿e zostaæ w klasztorze. To jak
s¹dzê bêdzie zbie¿ne z narasta-
j¹cym nie tylko w m³odym pokoleniu
poczuciu, i¿ nie mo¿na ¿ycia prze¿yæ
byle jak, czy choæby zwyczajnie. Nie
chc¹ ju¿ tylko zarabiaæ pieniêdzy,
realizuj¹c nawet podstawowe aspi-
racje rodzinne czy zawodowe. Chc¹
mieæ ¿ycie, które by³oby czym�
nadzwyczajnym, nawet ekstremal-
nym. Nie chc¹ uczestniczyæ w szczu-
rzym pêdzie bez idea³ów. Znów po
dziesiêciu latach te poszukiwania
godnego ¿ycia powracaj¹.

Chcia³bym, aby dzi� m³odzi nie
powtarzali b³êdów poprzednich
pokoleñ, ale znale�li swoj¹ w³asn¹
drogê. Przyznajê jednak im prawo do
w³asnych do�wiadczeñ czy potkniêæ.
Nie chcia³bym te¿, aby faktu bezro-
bocia tak¿e w�ród m³odego pokole-
nia nie traktowali jako co� osta-
tecznie beznadziejnego, by m³odzi
zerwali z polskim narzekaniem.
Pomijam ju¿ fakt, i¿ rozwój auto-
matyki produkcji czy informatyki
bêdzie zmniejsza³ zapotrzebowanie
na pracê bezpo�redni¹. To jest
tendencja ogólna w �wiecie.  

O papie¿u
Janie Pawle II

 Na razie w¹tek papieski jest w
moich filmach zamkniêty, natomiast
wci¹¿ zastanawiam siê nad feno-
menem niebywale d³ugiego, ponad
20-letniego pontyfikatu Karola Wojty-
³y. Czy my poczujemy siê duchowo
osamotnieni po odej�ciu cz³owieka, z
którego Polska jest dumna? Moja
rodzina pochodzi z pó³nocnej dzielnicy
W³och - Friuli, która dawniej jak Galicja
by³a czê�ci¹ Austro-Wêgier, jestem
wychowany w podobnym krêgu kul-
tury rzymskiej jak papie¿. Zawsze
podkre�lam, gdziekolwiek jestem w
�wiecie, ¿e Polska po³o¿ona jest w
sercu Europy �rodkowej, a nie ob-
ra�liwie i nieprawid³owo sytuowana w
Europie Wschodniej, jak w dawnym
porz¹dku poja³tañskim. Zawsze to
podkre�lam w czasie spotkañ z
przedstawicielami Rady Europy. Co�
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Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdañskiego
Oddzia³ Pomorski �Wspólnoty Polskiej�

Fundacja Pomocy Szko³om Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza
�wiatowa Rada Badañ nad Poloni¹

Patroni medialni: �Rota. Kwartalnik dla Polaków i Polonii na Wschodzie�
�Wspólnota Polska. Pismo Po�wiêcone Polonii i Polakom za Granic¹�

og³aszaj¹
     WIELKI KONKURS NA WYPOWIEDZI OSOBISTE

pod  has³em

POLACY NA WSCHODZIE
w dwóch kategoriach

A.  JESTEM POLAKIEM                                ( dla Polaków ze Wschodu)
B.  SPOTKANIA Z POLAKAMI ZE WSCHODU
                              (dla osób maj¹cych kontakty z Polakami ze Wschodu)

Intencj¹ konkursu jest zdobycie autentycznych wypowiedzi, pochodz¹cych
od samych Polaków ze Wschodu lub osób uczestnicz¹cych w jaki� sposób w ich ¿yciu,
w celach wydawniczych oraz uzyskanie �róde³ do badañ naukowych nad kszta³towaniem
siê to¿samo�ci wspó³czesnych Polaków mieszkaj¹cych na wschód od granicy III
Rzeczpospolitej oraz nad procesami wychowania i socjalizacji tamtejszych Polaków.
Publikacja zebranych prac mo¿e stanowiæ równie¿ szansê lepszego poznania i zbli¿enia
pomiêdzy rodakami w Kraju i na Wschodzie.

Organizatorzy konkursu oczekuj¹ szczerych relacji na temat losów w³asnych lub
rodziny, refleksji nad w³asnym dziedzictwem �polsko�ci� w codziennym ¿yciu oraz opisów
indywidualnych d¹¿eñ i perspektyw ¿yciowych, a tak¿e uwag odno�nie wspó³czesnej sytuacji
Polaków na Wschodzie. Zagadnienia te mo¿na ostatecznie sprowadziæ do kilku pytañ: jak
siê obecnie ¿yje Polakom, jakie s¹ ich rado�ci i troski, nadzieje i obawy, osi¹gniêcia i
niepowodzenia, a tak¿e potrzeby i oczekiwania wobec Kraju przodków; czy polsko�æ
pomaga lub przeszkadza w codziennym ¿yciu, co odró¿nia Polaków od innych narodowo�ci;
czy warto byæ Polakiem, co jest naprawdê cenne w otrzymanym dziedzictwie narodowym
i co nale¿y przekazywaæ m³odym pokoleniom; co w³a�ciwie znaczy �byæ Polakiem� i czym
jest �Ojczyzna� (Polska?, kraj lat dziecinnych?, ojcowizna?), jak i gdzie Polacy ze Wschodu
powinni kszta³towaæ swoj¹ przysz³o�æ?

Konkurs jest skierowany do wszystkich osób: i tych zafascynowanych
�polsko�ci¹�, i tych rozczarowanych, a tak¿e tych, dla których kwestia samookre�lenia
narodowego jest wci¹¿ spraw¹ otwart¹. Jedynym warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest szczero�æ wypowiedzi oraz chêæ podzielenia siê z innymi swoimi przemy�leniami
na powy¿sze tematy. W sposób szczególny nasz apel adresujemy do nauczycieli,
pedagogów i wychowawców oraz ich uczniów.

Wypowiedzi konkursowe mog¹ mieæ dowoln¹ formê: dziennika, pamiêtnika,
wspomnienia, rozwiniêtego listu, lu�nych zapisków itp. Mog¹ relacjonowaæ na bie¿¹co
wydarzenia i refleksje lub z perspektywy czasu. Chocia¿ preferowany jest jêzyk polski,
w pracach konkursowych dopuszczalny jest równie¿ jêzyk rosyjski. Do pracy nale¿y
za³¹czyæ swoje dane osobiste: imiê i nazwisko lub pseudonim (gwarantowana jest
anonimowo�æ wypowiedzi), adres, wiek, miejsce pracy lub nauki, wykszta³cenie,
wykonywany zawód oraz � wed³ug uznania � inne wa¿ne informacje (np. pe³nione
funkcje w organizacjach, w³adzach lokalnych itp.).

Prace: wydruki komputerowe z do³¹czon¹ dyskietk¹  lub czytelne rêkopisy nale¿y
przes³aæ do 31 maja 2004 r. na adres: dr Ma³gorzata Stopikowska, Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Gdañskiego, ul. Krzywoustego 19, 80-952 Gdañsk, z dopiskiem
�Konkurs� lub e-mailem: konkurs@univ.gda.pl Nades³ane prace pozostan¹ w³asno�ci¹
organizatorów i pos³u¿¹ wy³¹cznie celom wydawniczym i naukowym.

Konkurs zostanie rozstrzygniêty w pa�dzierniku 2004 r. przez Jury z³o¿one z
przedstawicieli instytucji organizuj¹cych konkurs. Podstawowym wyró¿nieniem bêdzie
mo¿liwo�æ opublikowania wypowiedzi konkursowej (w porozumieniu z autorami).
Przewidywane s¹ równie¿ liczne, atrakcyjne nagrody pami¹tkowe.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie.

Wa¿niejsze filmy
w dorobku
 Krzysztofa Zanussiego:

n STRUKTURA
KRYSZTA£U (1969)

n ILUMINACJA (1972)

n BARWY OCHRONNE (1976)

n SPIRALA (1978)

n CONSTANS (1980)

n ROK SPOKOJNEGO
S£OÑCA (1984)

n GDZIE�KOLWIEK JEST,
JE�LI� JEST... (1988)

n CWA£ (1995)

n BRAT NASZEGO BOGA
(1997)

n ¯YCIE JAKO �MIERTELNA
CHOROBA PRZENOSZONA
DROG¥ P£CIOW¥ (2000)

 Najwa¿niejsze nagrody:

n Z³oty Leopard za
ILUMINACJÊ - Locarno 1974

n Najlepszy re¿yser za
CONSTANS - Cannes 1980

n Nagroda Specjalna Jury za
IMPERATYW - Wenecja 1982

n Z³oty Lew za ROK
SPOKOJNEGO S£OÑCA -
Wenecja 1984

n G³ówna nagroda za
DOTKNIÊCIE RÊKI - Tokio 1992

n Nagroda Specjalna Jury za
CWA£ - Tokio 1996

n Z³ote Lwy za ¯YCIE JAKO
�MIERTELNA CHOROBA
PRZENOSZONA DROG¥
P£CIOW¥ - Gdynia 2000

n Statuetka �w. Jerzego za
¯YCIE JAKO �MIERTELNA
CHOROBA PRZENOSZONA
DROG¥ P£CIOW¥ - Moskwa

2000
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W dniu 29 stycznia b.r. w Domu Polonii
odby³o siê pierwsze posiedzenie polsko�
ukraiñskiego m³odzie¿owego klubu �Europejski
wektor�, stworzonego przy Stowarzyszeniu
Kultury Polskiej w Charkowie.

Celem Klubu jest kszta³towanie u m³odzie¿y
�wiadomo�ci europejskiej poprzez poznanie
demokratycznych i ogólnoludzkich warto�ci narodowych
kultur krajów Europy.

Zadania klubu:
� Rozpowszechnienie w�ród m³odzie¿y wiedzy o Unii

Europejskiej, Polsce i Ukrainie, o ich dziedzictwie kulturowym,
poznawanie historii i kultury krajów europejskich.

� Okazanie pomocy szko³om i organizacjom m³od-
zie¿owym w otrzymaniu i rozpowszechnieniu informacji o
Unii Europejskiej, wsparcie w tworzeniu innych euroklubów.

� Sprzyjanie rozwijaniu dobros¹siedzkich stosunków
z krajami Unii Europejskiej i przyczynianie siê do
eurointegracji Ukrainy.

� Uczestnictwo w tworzeniu spo³ecznego ruchu m³odzie-
¿owego wspieraj¹cego proces eurointegracji Ukrainy,
zachêcanie m³odzie¿y do aktywnego uczestnictwa w
organizowaniu ró¿nych imprez, sprzy-
jaj¹cych rozwijaniu tego ruchu w�ród
narodowo-kulturowych organizacji Ukrainy.

Najpilniejsze imprezy polsko-ukra-
iñskiego m³odzie¿owego klubu euro-
pejskiego:

� Zorganizowanie z okazji 350-lecia
za³o¿enia miasta Charkowa, 200-lecia
powstania Uniwersytetu Charkowskiego i
roku Polski na Ukrainie miêdzynarodowego
m³odzie¿owego konkursu prac naukowych,
publicystycznych i dziennikarskich na temat
�Charków w losach Polaków�.

� Wydanie i prezentacja ksi¹¿ki �Char-
ków w losach Polaków�.

� Przeprowadzenie w�ród m³odzie¿y
szkolnej obwodowego konkursu na naj-
lepsze wypracowanie domowe na tematy:
�Charków. Polska. Europa.� i �Co wiem o Polakach na
S³obo¿anszczynie�.

� Przeprowadzenie miejskiego konkursu �Charków.
Polska. Europa.�.

� Uczestnictwo w konferencjach, okr¹g³ych sto³ach i
spotkaniach dotycz¹cych integracji europejskiej.

� Okazanie pomocy szko³om obwodu charkowskiego
w tworzeniu szkolnych klubów europejskich, przepro-
wadzenie seminariów po�wiêconych przygotowaniu liderów
euroklubów, przek³ad z  j. polskiego na ukraiñski i wydanie
materia³ów metodycznych dotycz¹cych tworzenia szkolnych
klubów europejskich. Okazanie pomocy w organizowaniu
klubu szkolnego w ZSO nr 116 oraz w pieczenieskiej szkole

im. Siemiradzkiego.
� Wspó³organizowanie Dni Europy w Charkowie,

uroczysto�ci na cze�æ wst¹pienia Polski do UE, Dnia Polonii
i Polaków za Granic¹, przeprowadzenie w
Charkowie festiwalu kultury polskiej na Ukrainie.

Formy dzia³alno�ci klubu:
� Prowadzenie w�ród m³odzie¿y okr¹g-

³ych sto³ów i dyskusji na temat kultury euro-
pejskiej, demokracji i eurointegracji Ukrainy.

� Organizowanie i prowadzenie
seminariów i treningów liderów organizacji

m³odzie¿owych, pracuj¹cych w sferze eurointegracji z
udzia³em trenerów z Polski i krajów cz³onkowskich UE.

� Wspó³praca z europejskimi organizacjami m³odzie-
¿owymi w celu wymiany informacji i umiejêtno�ci.
Organizowanie w Charkowie miêdzynarodowych m³odzie-
¿owych spotkañ. Organizowanie m³odzie¿owych kulturalno-
o�wiatowych turystycznych podró¿y do Polski i do innych
krajów Europy.

� Przygotowanie m³odzie¿y do wst¹pienia na wy¿sze
uczelnie w celu podjêcia studiów na kierunkach zwi¹zanych
z eurointegracj¹, organizowanie wyjazdów na studia
podyplomowe i praktyki w Polsce.

� Prowadzenie konkursów i kwizów na tematy
zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹ i eurointegracj¹ Polski.

� T³umaczenie z jêzyka polskiego, wydawanie ksi¹¿ek

i materia³ów informacyjnych na no�nikach elektronicznych
o UE i materia³ów dydaktycznych dla nauczania danego
tematu w szko³ach. Wydawanie plakatów, prospektów, ulotek
i in. wspieraj¹cych i reklamuj¹cych dzia³alno�æ klubu.

� Organizowanie i prowadzenie imprez w ramach
�wiêta «Dzieñ Europy»

� Publikacje materia³ów o UE i o dzia³alno�ci Klubu
w �rodkach masowej informacji, przede wszystkim w swojej
gazecie i w radiu, w gazecie Charkowskiego Stowarzyszenia
Kultury Polskiej «Polonia Charkowa».

Na zebraniu wybrano prezydenta Klubu Dianê
Krawczenko i wiceprezydenta Olgê Zagórsk¹, ustalono
jakie bêd¹ sekcje, przygotowano plan pracy na rok.

Klub «Europejski wektor»

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy
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Z  okazji  �wiêta  wszystkich zakochanych
Nie ten kocha, co mi³o�æ sw¹ g³osi,
Lecz ten co milczy i w sercu j¹ nosi.

Nie odzywa³em siê do swojej ¿ony od 18 lat.
Nie chcia³em jej przerywaæ.

Kiedy za ciebie wychodzi³am by³am �lepa i g³ucha!
 - wo³a Kowalska do mê¿a.
- No widzisz, kochanie, z jakich ciê¿kich chorób ciê wyleczy³em?

Znajomy pyta bezdzietne ma³¿eñstwo:
-Mieli�cie udane walentynki?
-Na razie nie wiemy. Oka¿e siê za dziewiêæ miesiêcy...

M¹¿ wraca z pracy i widzi w popielniczce dymi¹ce cygaro.
- Sk¹d jest to cygaro?
- Nie wiem.
- Pytam: sk¹d jest to cygaro!?
G³os z szafy:
- Z Hawany, idioto!

On i ona siedz¹ (blisko siebie) na kanapie. Dzwoni telefon. Ona
odbiera.
- Kto dzwoni³?
- Mój m¹¿.
- O! Co mówi³?
- ¯e spó�ni siê do domu, bo gra z tob¹ w bryd¿a...

- Jeste� g³upia, podstêpna, fa³szywa, k³amiesz, zdradzasz mnie...
- Mój drogi, przecie¿ ka¿dy cz³owiek ma jakie� drobne wady...

Józek, dzisiaj mija 30 lat od naszego �lubu. Mo¿e zar¿n¹æ kurê?
- A co ona winna???

* * * * * * * * * * * * * * * *

Jak go wziê³o na kochanie,
to choæ m¹dry by³, zbarania³.

Kochanie lepsze ni¿ �niadanie.

Ciê¿ki kamieñ m³yñski, jeszcze ciê¿szy stan ma³¿eñski.

Dobrane ma³¿eñstwo - to raj na ziemi.

Nie masz na �wiecie ma³¿onka,
 na którego by nie kraka³a ¿onka.

Na �wiecie nie ma wiêkszej nêdzy,  jak siê o¿eniæ dla pieniêdzy.

¯ycie jest piêkne,
porywaj¹ce.
Jest tak piêkne, ol�niewaj¹ce.
Jest tak jak ró¿a, co siê
rozwija.
Jest burz¹, wichrem, co w
niebo siê wzbija.
Jest pe³ni¹ szczê�cia, ogniem
mi³o�ci.
Kochaæ, byæ razem, bez
samotno�ci.

Kto kocha sercem
ten cierpi dusz¹,
tam gdzie mi³o�æ
cierpienia byæ musz¹.

Mówisz, ¿e mi³o�æ jest z³a
Mówisz, ¿e mi³o�æ jest nudna
A gdy pokochasz szczerze
To powiesz, ze mi³o�æ jest
cudna !

Kto nie zna mi³o�ci,
nie wie co siê dzieje,
jaki smak czuje serce,
gdy kochaj¹c nie traci
nadzieje...
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Sk³adniki na 4 porcje:

? 1 czerstwa bulka
? 15 dag pieczarek
? ³y¿ka oleju
? sól, pieprz
? 1 cebula
? 60 dag mieszanego miêsa mielonego
? 1 jajko
? ³y¿ka ³agodnej musztardy
? 10 dag boczku
? 50 dag ziemniaków
? 50 dag marchewek
? 2 pory
? 400 ml bulionu warzywnego

Przygotowanie:
1. Bulkê namoczyæ w zimnej wodzie. Pieczarki oczy�ciæ, umyæ, osuszyæ i podsma¿yæ na oleju

 (4 - 5 minut). Oprószyæ sol¹ i pieprzem, ostudziæ.

2. Cebulê obraæ, posiekaæ. Zagnie�æ z miêsem mielonym, jajkiem i musztard¹, przyprawiæ sol¹ i
pieprzem. Dodaæ odci�niêt¹ bu³kê i pieczarki. Z masy miêsnej uformowaæ pod³u¿ny bochenek, u³o¿yæ
 go na blasze. Wstawiæ do nagrzanego piekarnika, piec godzinê w temp. 175°C.

3. Boczek pokroiæ w ma³¹ kostkê. Obraæ i op³ukaæ ziemniaki i marchewki, pokroiæ je na kawa³ki.
Pory oczy�ciæ i umyæ, równie¿ pokroiæ na kawa³ki.

4. Po 40 minutach pieczenia posypaæ miêso pokrojonym boczkiem i ob³o¿yæ ziemniakami. Co jaki�
czas podlewaæ bulionem. Na 25 minut przed koñcem pieczenia u³o¿yæ obok miêsa marchewki i pory.
Warzywa posypaæ sol¹ oraz pieprzem.

 5. Pieczeñ rzymsk¹ wyj¹æ, od³o¿yæ na kilka minut. Pokroiæ na porcje, podawaæ z warzywami.

Czas przygotowania: godzina i 15 minut.

Pieczeñ rzymska
 Kuchnia  polska




