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Rok   2007  bêdzie  rokiem
Stanis³awa Wyspiañskiego

Rok 2007 bêdzie rokiem Stanis³awa Wyspiañskiego. Sejm
przyj¹³ przez aklamacjê specjaln¹ uchwa³ê w tej sprawie. W
przysz³ym roku mija setna rocznica �mierci autora «Wesela».

«Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz
Micha³ Ujazdowski zapewni³, ¿e uchwa³a ustanawiaj¹ca rok
2007 Rokiem Stanis³awa Wyspiañskiego ma silne i
praktyczne oparcie w zakresie mecenatu pañstwa.

Jak powiedzia³ Ujazdowski, ustanowi³ program ope-

racyjny «Wyspiañski», który bêdzie sta³¹ form¹ mecenatu w
sferze kultury, co, jak podkre�li³, oznacza, ¿e w roku przysz³ym
bêdzie istnia³a specjalna mo¿liwo�æ wspierania wszelkich
dzia³añ artystycznych naukowych i edukacyjnych.

W sejmowej uchwale przypomniano, ¿e Stanis³aw
Wyspiañski - profesor Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie
- by³ malarzem, rysownikiem, pisarzem, inscenizatorem
teatralnym i genialnym wizjonerem.

•   Powstanie styczniowe
•   ¯yczenia prezydenta RP
•   Archeolodzy szukaj¹ DNA Kopernika
•   Krystyna Feldman nie ¿yje
•   Zmar³  RYSZARD KAPU�CIÑSKI

•   Wielkopolski skarb Wikingow
•   Ordery za pomoc wiê�niom Auschwitz
•   Bezrobocie w dó³
•   Szkolenia liderów w Pu³tusku
•   Baba dro¿d¿owa lukrowana
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«Jeden z pierwszych w Europie artystów uprawiaj¹cych
wszystkie rodzaje sztuk. £¹czy³ skromno�æ i rzetelno�æ
artystyczn¹ z oryginaln¹ wyobra�ni¹. Swoim ¿yciem i dzie³em
definiowa³ cz³owieka jako istotê twórcz¹, w pe³ni od-
powiedzialn¹ za swój indywidualny los i za sposób budowania
wiêzi miêdzyludzkich» - czytamy w przyjêtej uchwale.

Zwrócono w niej jednocze�nie uwagê, ¿e Stanis³aw
Wyspiañski podejmuj¹c dialog ze swoimi wspó³czesnymi i
tradycj¹ narodow¹, w swoich dzie³ach nieustannie stawia³
pytania istotne kiedy� i dzi�. Jak podkre�lono, inspirowa³ i
inspiruje najwybitniejszych polskich twórców. Stanis³aw
Wyspiañski to artysta, który odegra³ wyj¹tkow¹ rolê w
kszta³towaniu naszej �wiadomo�ci narodowej - zaznaczono.

«Sejm, przekonany o szczegolnym znaczeniu Jego
dorobku artystycznego dla dziedzictwa narodowego i
�wiatowego, og³asza rok 2007 Rokiem Stanis³awa Wyspiañ-
skiego» - napisano w uchwale.

Stanis³aw Wyspiañski by³ dramatopisarzem, poet¹,
malarzem, projektowa³ dekoracje teatralne, witra¿e (w
Ko�ciele Franciszkanów w Krakowie) i polichromie, malowa³
portrety i pejza¿e. Jest autorem m.in. dramatów: «Wesele»,
«Noc Listopadowa», «Wyzwolenie».

28 listopada 2007 r. przypadnie 100. rocznica jego
�mierci.»

www.wp.pl

Stanis³aw Wyspiañski - ¿y³ w latach 1869-1907, syn
Franciszka i Marii z Rogowskich. Od 1880 wychowywa³
siê u ciotki Joanny Stankiewiczowej. W latach 1879-87
uczy³ siê w Gimnzjum �w. Anny w Krakowie. Miêdzy
1884 a 1895 rokiem studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych
w Krakowie. W latach 1887-90 i 1896-97 s³ucha³
wyk³adów z historii sztuki i literatury na Uniwersytecie
Jagielloñskim. W 1890-95 podró¿owa³ po zachodniej
Europie, m.in. trzykrotnie przebywa³ w Pary¿u. Uprawia³
malarstwo sztalugowe, grafikê ksi¹¿kow¹, tworzy³
polichromie, projekty witra¿y, zajmowa³ siê równie¿
wystrojem wnêtrz. W 1900 po�lubi³ ch³opkê z podkra-
kowskiej wsi Konary - Teodorê Pytko, z któr¹ wcze�niej
¿y³ w konkubinacie. Wyspiañski usynowi³ wtedy swe
nie�lubne dzieci : Teodora Tadeusza, Helenê i Mieczys-
³awa. Ju¿ po �lubie przyszed³ na �wiat Stanis³aw.
Wyspiañski co najmniej od 1898 chorowa³ na ki³ê.
Choroba ta w jego przypadku by³a nieuleczalna, gdy¿

Stanis³aw Wyspiañski
organizm nie przyjmowa³ lekarstw. W 1906 naby³
gospodarstwo we wsi Wêgrzce i tam przeniós³ siê wraz z
rodzin¹. Zmar³ 14 listopada 1907 roku. By³ autorem
dramatów «Daniel», «Królowa Polskiej Korony»,
«Legenda I», «Warszawianka»(1898), «Meleager»,
«Protesilas i Laodamia», «Kl¹twa», «Lelewel»(1899),
«Legion»(1900), «Wesele» (1901), «Wyzwolenie»,
«Boles³aw �mia³y», «Achilleis»(1903), «Sêdziowie»,
«Powrót Odysa» i nie dokoñczony «Zygmunt August»
(1907).Wspó³pracowa³ z teatrem krakowskim jako
scenograf i inscenizator, wystawiaj¹c w³asne dramaty oraz
«Dziady» Mickiewicza. W obu tych dziedzinach wykaza³
niezwyk³¹ inwencjê. Potrafi³ pos³ugiwaæ siê wszystkimi
�rodkami, jakimi dysponowa³ ówczesny teatr w celu
osi¹gniêcia po¿¹danego efektu. Przez d³ugie lata teatry
stara³y siê kopiowaæ autorskie inscenizacje.

Wyspiañskiego. Jego twórczo�æ mia³a ogromny
wp³yw na teatr modernizmu i okresu miêdzywojennego.

Kraków bêdzie g³ównym miastem tegorocznych ob-
chodów Roku Stanis³awa Wyspiañskiego, ale artysta ten
zaistnieje tak¿e w innych miejscach w kraju - zapowiedzia³ w
pi¹tek minister kultury i dziedzictwa narodowego, Kazimierz
Micha³ Ujazdowski.

Rok 2007 zosta³ og³oszony przez Sejm rokiem Stanis³awa
Wyspiañskiego. Mija wtedy setna rocznica �mierci autora
«Wesela». - Chcemy, aby Rok Wyspiañskiego by³ obchodzony
w formule dynamicznej i by³ okazj¹ do wielu ciekawych
inicjatyw teatralnych, literackich i plastycznych (...) Zale¿y
nam, ¿eby rocznica �mierci Wyspiañskiego sta³a siê okazj¹
do zg³oszenia wielu nowych inicjatyw kulturalnych i odej�cia
od schematycznego obchodzenia rocznic - powiedzia³
dziennikarzom minister Ujazdowski.

Oceni³, ¿e ustanowiony przez niego specjalny program
operacyjny «Wyspiañski», bêd¹cy sta³¹ form¹ mecenatu w sferze
kultury, cieszy siê du¿ym zainteresowaniem beneficjentów.

Rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Krakowie
prof. Jacek Popiel zapowiedzia³, ¿e g³ówne wydarzenia Roku
Wyspiañskiego odbywaæ siê bêd¹ w Krakowie od maja do
grudnia tego roku. Zaplanowano szereg wystaw, spektakli czy

Centrum obchodów Roku Wyspiañskiego
konferencji naukowych. - To wspólne dzia³anie ró¿nych
instytucji Krakowa, a tak¿e instytucji z ca³ego kraju, które w
naszym mie�cie chc¹ siê w³¹czyæ w obchody Roku
Wyspiañskiego - zaznaczy³.

Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia
Go³ubiew, którego czê�æ stanowi Muzeum Stanis³awa
Wyspiañskiego zapowiedzia³a, ¿e g³ównym wydarzeniem
organizowanym przez jej placówkê bêdzie wielka listopadowa
wystawa przedstawiaj¹ca niezrealizowane wizje artystyczne
Wyspiañskiego.

- Dziêki zdobyczom nowoczesnej techniki chcemy
pokazaæ, jaki móg³by byæ Wyspiañski, gdyby za ¿ycia uda³o
mu siê zrealizowaæ wizje artystyczne. To bêdzie w du¿ym
stopniu wystawa multimedialna, w³a�ciwie bez jego dzie³ -
oceni³a Go³ubiew.

Muzeum narodowe przygotowuje te¿ dwie mniejsze
ekspozycje: wiosenn¹ «Zielnik Stanis³awa Wyspiañskiego» i
grudniow¹ po�wiêcon¹ pogrzebowi artysty, jako wielkiej
manifestacji patriotyzmu i polsko�ci.

PAP
19-01-2007
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Powstanie styczniowe

Historia

Boj, rysunek  z cyklu Polonia  Artura  Grottgera
przedstawiaj¹cy walkê podczas powstania

styczniowego 1863-1864,
Archiwum Wyd. Nauk. PWN

Powstanie styczniowe wybuch³o w nocy z 22 na 23
stycznia 1863 r. Powstañcy zaatakowali rosyjskie garnizony
w Królestwie Polskim. W ci¹gu ca³ego zrywu dosz³o do ponad
tysi¹ca mniejszych lub wiêkszych potyczek, a w walkach
wziê³o w sumie udzia³ co najmniej 150 tys. powstañców.

Od pocz¹tku lat 60. XIX w. polscy patrioci wykorzystuj¹c
os³abienie Rosji w wyniku wojny krymskiej (1853-1856) podjêli
próby wyzwolenia Polski spod jarzma rosyjskiego. Pod koniec
1861 r. dwa rywalizuj¹ce ze sob¹ ugrupowania polityczne �
�bia³ych� i �czerwonych� zorganizowa³y sieæ konspiracyjn¹.
Stronnictwo �czerwonych� opowiada³o siê za zorgani-
zowaniem powstania, program ugrupowania �bia³ych� zak³ada³
odsuniêcie walk na dalsze lata.

Przeciwnikiem akcji zbrojnych by³ margrabia Aleksander

Wielopolski, od czerwca 1862 r. naczelnik rz¹du cywilnego
Królestwa Polskiego. Aby rozbiæ ugrupowania konspiracyjne
margrabia Wielopolski zarz¹dzi³ w po³owie stycznia 1863 r.
pobór do wojska rosyjskiego, czyli s³ynn¹ potem brankê.

W odpowiedzi 22 stycznia 1863 r. kierowany przez
�czerwonych� Komitet Centralny Narodowy og³osi³ siê
Tymczasowym Rz¹dem Narodowym i wezwa³ naród do
powstania. Jednocze�nie dwoma dekretami uw³aszczy³
ch³opów i obieca³ ziemiê bezrolnym uczestnicz¹cym w walce.

Powstanie szybko rozszerzy³o siê z ziem Królestwa na
Litwê, Bia³oru� i Ukrainê. Do polskich powstañców do³¹czyli
zagraniczni ochotnicy � Francuzi, Wêgrzy, W³osi, Rosjanie.

Powstanie przez ca³y swój czas mia³o charakter roz-
proszonej akcji partyzanckiej. Powstañcom nie uda³o siê
opanowaæ na d³u¿ej wiêkszego terytorium, a w³adze powstania
nie mia³y sta³ej siedziby. Po klêsce wiêkszych zgrupowañ
partyzanckich, m.in. w bitwach pod Wêgrowem i Siemiatyczami,
walkê toczy³y g³ównie niewielkie, ruchliwe oddzia³y.

Równolegle z akcj¹ zbrojn¹ dzia³a³y struktury pañstwa
podziemnego. W kraju, okupowanym przez coraz liczniejsz¹
armiê rosyjsk¹, dzia³a³a podziemna administracja, s¹dow-
nictwo, finanse, wydawnictwa. W ukryciu funkcjonowa³ Rz¹d
Narodowy.

Przewa¿aj¹ca si³a wojsk rosyjskich oraz coraz czêstsze
aresztowania przywódców powstania doprowadzi³y do
powolnego jego upadku. 5 lipca 1864 r. na szubienicy zgin¹³
Romuald Traugutt wraz ze wspó³pracownikami. Ostatnie
oddzia³y powstañcze pod dowództwem ks. Stanis³awa Brzóski
przetrwa³y na Podlasiu do koñca 1864 r.

Powstanie styczniowe by³o najd³u¿ej trwaj¹cym i
najbardziej masowym ruchem niepodleg³o�ciowym XIX w.
Bilans insurekcji by³ tragiczny � dziesi¹tki tysiêcy poleg³ych
lub straconych przez Rosjan, zes³ania na Syberiê, konfiskaty
maj¹tków uczestników powstania.

Niew¹tpliwym sukcesem powstañców by³o zmobi-
lizowanie do walki du¿ej czê�ci polskiego spo³eczeñstwa.
Mimo zapowiedzi uw³aszczenia do zrywu nie przy³¹czyli siê
jednak ch³opi, a czê�æ z nich wyst¹pi³a przeciw powstañcom.

(PAP)

Prezydent z malzonka zlozyli wszystkim Polakom zyczenia
z okazji Bozego Narodzenia. W swiatecznym wystapieniu w
TVP Lech Kaczynski podkreslil, ze w Wigilie zapominamy o
tym, co bylo zle, a pamietamy dobro.

Prezydent zyczyl wszystkim powodzenia w zyciu zawo-
dowym, w szkole oraz w zyciu osobistym. Dodal, ze chcialby,
aby przyszly rok byl jak najlepszy dla naszej ojczyzny, by
rozwijala sie gospodarka, spadalo bezrobocie i przestepczosc,
a coraz wiecej Polek i Polakow czulo sie ludzmi szczesliwymi
i spelnionymi.

Lech Kaczynski zyczyl tez Polakom, aby w codziennym
zyciu dni wesolych i udanych bylo jak najwiecej, a trosk bylo
tak malo, jak to tylko mozliwe.

¯yczenia prezydenta RP
Wiadomo�ci z Polski
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Poszukiwanie szcz¹tków wuja polskiego astronoma
Miko³aja Kopernika rozpoczêli we wtorek w archikatedrze
we Fromborku archeolodzy. Badania porównawcze
szcz¹tków obu krewnych dadz¹ odpowied� czy odkryta we
Fromborku w ubieg³ym roku czaszka z ca³¹ pewno�ci¹
nale¿y do Miko³aja Kopernika.

Naukowcy poszukuj¹ we fromborskiej archikatedrze
krypty, w której obok innych wielu biskupów warmiñskich,
pochowany jest £ukasz Watzenrode, brat matki Kopernika.
To on po przedwczesnej �mierci ojca Kopernika zaj¹³ siê
edukacj¹ 10-letniego Miko³aja, a potem jego karier¹
ko�cieln¹.

Badania rozpoczê³y siê od odka¿enia wej�cia do krypty.
Krypta by³a przez kilkadziesi¹t lat zamkniêta i jej dezynfekcja
jest niezbêdna, by nie nara¿aæ na niebezpieczeñstwo
wchodz¹cych do niej naukowców � powiedzia³ archeolog
prof. Jerzy G¹ssowski.

Podkre�li³, ¿e rozpoczête badania najprawdopodobniej
bêd¹ kontynuowane tak¿e w przysz³ym sezonie. � W tym
roku pó�no rozpoczêli�my poszukiwania z uwagi na brak
funduszy, dopiero dotacja otrzymana z Fundacji Bankowej
im. Leopolda Kronenberga pozwoli³a na badania � doda³
prof. G¹ssowski. Na pocz¹tku listopada ubieg³ego roku na
sesji naukowej we Fromborku og³oszono, ¿e czaszka
odnaleziona w grobowcu w archikatedrze, to najpraw-
dopodobniej fragment szkieletu Kopernika.

Na podstawie odnalezionej przez naukowców czaszki

Archeolodzy szukaj¹ DNA Kopernika
specjali�ci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy G³ównej Policji dokonali rekonstrukcji prawdo-
podobnego wygl¹du zmar³ego. Komputerowa wizualizacja
zosta³a porównana z zachowanym portretem astronoma,
namalowanym za jego ¿ycia.

Choæ antropologowie s¹ przekonani, ¿e odnaleziona
czaszka nale¿y do Kopernika, przy obecnym zaawansowaniu
nauki, nie mo¿na mówiæ o stuprocentowej pewno�ci.

Wed³ug naukowców, aby mówiæ o absolutnej pewno�ci,
nale¿a³oby porównaæ kody DNA Kopernika i brata jego matki �
biskupa warmiñskiego £ukasza Watzenrode. Naukowcy chc¹
porównaæ DNA mitochondrialne, przekazywane nowym
pokoleniom tylko przez matki.

(PAP)

Historyk i by³y szef MSZ prof. W³adys³aw Bartoszewski
oraz by³y marsza³ek Senatu prof. Andrzej Stelmachowski
otrzymali papieskie ordery �w. Grzegorza Wielkiego.

Odznaczenie, przyznawane przez papie¿y za szcze-
gólne zas³ugi dla Ko�cio³a, jest najwy¿szym wyró¿nieniem,
jakie mo¿e otrzymaæ osoba �wiecka.

Z kolei ordery �w. Sylwestra otrzymali aktorka prof. Maja
Komorowska i prawnik mec. Andrzej Ro�ciszewski.

Order �w. Grzegorza Wielkiego jest czwartym w
hierarchii odznaczeniem papieskim, przyznawanym za
szczególne zas³ugi dla Ko�cio³a. Zosta³ ustanowiony w 1831
roku przez papie¿a Grzegorza XVI, a zasady przyznawania
zreformowa³ w 1905 r. �w. Pius X.

Odznaczeni papieskimi orderami
Order sk³ada siê z trzech klas w kategoriach cywilnej i

wojskowej. Jest to najwy¿sze odznaczenie, jakie mo¿e
otrzymaæ osoba �wiecka. Kawalerowi orderu przys³uguje prawo
do noszenia wspania³ego stroju, wstêgi, kapelusza i szpady.
Jego nazwa zwi¹zana jest z osob¹ papie¿a Grzegorza I (590-
604), który nosi tytu³ «Wielki».

Natomiast Order �w. Sylwestra Papie¿a ustanowi³ w 1841
roku papie¿ Grzegorz XVI. Patronem orderu jest kieruj¹cy
Ko�cio³em w latach 314-335 papie¿ Sylwester I. Pocz¹tkowo
odznaczenie to przyznawano wy³¹cznie mê¿czyznom, jednak
Jan Pawe³ II zacz¹³ nadawaæ je tak¿e kobietom wybitnie
zas³u¿onym dla Ko�cio³a.

(KAI)

Najwiêksz¹ gwiazd¹ polskiej muzyki okaza³ siê Piotr
Rubik - wynika z podsumowania rynku fonograficznego, które
publikuje «Rzeczpospolita».

Uwielbiany przez mi³o�ników melodyjnych piosenek o
mi³o�ci Piotr Rubik, sprzeda³ w zesz³ym roku 690
tys.albumów, z czego 290 tys. to «Psa³terz wrze�niowy».
Krytycy nie pozostawiaj¹ jednak na nim suchej nitki - g³ównie
za przypochlebianie siê odbiorcom i powielanie w³asnych
pomys³ów, w wraz z pojawieniu siê «Psa³terza wrze�-
niowego» towarzyszy³ termin «sacro polo».

Bezkonkurencyjny Piotr Rubik
1 czerwca czeka mnie koncert w Krakowie. Jesieni¹ uka¿e

siê moja solowa p³yta, na której za�piewam i zagram na
wiolonczeli. Nie zamierzam staæ siê gwiazd¹ piosenki, chcê
tylko przekazaæ emocje i tre�ci, które mi w duszy graj¹. Teksty
napisz¹ profesjonalni autorzy. Moim marzeniem jest za�piewaæ
to, co chcia³yby us³yszeæ kobiety od swoich mê¿czyzn, a czego
oni wstydz¹ siê lub boj¹ powiedzieæ - powiedzia³ w wywiadzie
dla «Rzeczpospolitej» Piotr Rubik.

(PAP)
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W wieku 86 lat w swoim poznañskim mieszkaniu zmar³a
aktorka Krystyna Feldman - poinformowa³a dyrekcja
Teatru Nowego w Poznaniu. W ostatnich latach rozg³os
przynios³a jej rola w filmie «Mój Nikifor», w którym Feldman
wcieli³a siê w postaæ ³emkowskiego malarza, prymitywisty.
Za tê rolê otrzyma³a Z³otego Lwa. By³a równie¿
nominowana do Polskich Nagród Filmowych Or³y 2005
w kategorii: najlepsza g³ówna rola kobieca.

Krystyna Feldman - mistrzyni epizodow
Pani Krysia by³a w teatrze codziennie. A je�li jej nie

by³o, zostawia³a nam � jak rodzinie � wiadomo�æ, ¿e nie
przyjdzie, bo wyje¿d¿a. Tym razem nie zostawi³a
wiadomo�ci. I nie przysz³a � powiedzia³ Janusz Wi�-
niewski, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu. Do
mieszkania aktorki udali siê zaniepokojeni pracownicy
teatru. Zastali drzwi zamkniête. Kiedy wraz z policj¹
zosta³y sforsowane, okaza³o siê, ¿e Krystyna Feldman
nie ¿yje. Lekarze orzekli, ¿e zmar³a �mierci¹ naturaln¹.

1 marca skoñczy³aby 87 lat. Do koñca wystêpowa³a
na deskach Teatru Nowego w Poznaniu. 16 grudnia 2006
roku zagra³a na scenie siebie. Wyst¹pi³a w monodramie
«I to mi zosta³o». W przededniu premiery zapyta³em
aktorkê, jak siê czuje przed tak¹ publiczn¹ spowiedzi¹?
� Umówmy siê na pocz¹tek, ja tego monodramu nie gram,
nie udajê dziecka, którym by³am we Lwowie i Krakowie,
nie udajê siebie sprzed lat � mówi³a. � Tylko jestem
naprawdê. To taka spowied� dzieciêcia wieku. Nie
wcielam siê w ¿adn¹ postaæ, nie budujê roli. Natomiast
odkrywam siê przed publiczno�ci¹, dotykam granic
prywatno�ci. Chcê byæ szczera, ale zale¿y mi jednak na
tym, by nie przekroczyæ granic ekshibicjonizmu.

Na pytanie, co pani zosta³o?, co siê kryje pod tajem-
niczym «to»? � mówi³a: � Za tym «to» kryj¹ siê ma³e i
du¿e sprawy. To, ¿e nie spó�niam siê na próbê, bo tego
mnie w teatrze nauczono. To, ¿e mamusia wpoi³a mi, i¿
w niedziele i �wiêta trzeba chodziæ do ko�cio³a. To, ¿e
nie umiem gotowaæ, bo mamusia sama nie umia³a. Mam
w swoich zbiorach tak¹ fotografiê z okresu krakowskiego,
na której widaæ mnie jako trzylatkê siedz¹c¹ w g³êbokim
fotelu z g³upi¹ min¹. I to mi zosta³o, g³upie miny. Mog³abym
tak jeszcze d³ugo wymieniaæ, ale obawiam siê, ¿e nie
wolno do koñca zdradzaæ wszystkiego, o czym jest ten
monodram.

Sama aktorka tak mówi³a o swoich rolach: � Epizod
to projekcja postaci bardzo skondensowanej, zwiêz³ej,
zawsze pe³nej. Pe³ny, ¿ywy cz³owiek, chocia¿ rola
epizodyczna. W niedu¿ym fragmencie trzeba strzeliæ w
dziesi¹tkê. (...) Aktor musi wej�æ w postaæ, zasmakowaæ,
cieszyæ siê ni¹. Stwarzam sobie jej ¿ycie wewnêtrzne,
wch³aniam je w siebie. Prze¿ywam j¹ jako «ja», bo ma
co� z mojego temperamentu, z mojej osobowo�ci. (...)
Epizod ani nie ogranicza aktora, ani w niczym mu nie
ujmuje. («Kino» 1998 nr 07/08).

Aktorka nie dzieli ról na g³ówne, epizodyczne lub

drugoplanowe, jak stwierdzi³a: «Rola to rola. (...) Nie mo¿na
wiêc graæ byle jak. Epizod czemu� s³u¿y. I trzeba daæ z
siebie wszystko. Jeszcze bardziej ni¿ w g³ównej roli.»
(«Przekrój» 2004 nr 23-25). Na swoj¹ ¿yciow¹ wielk¹ rolê
czeka³a bardzo d³ugo. W 2004 roku zagra³a Nikifora w
filmie Krzysztofa Krauzego «Mój Nikifor». To nie by³a jej
pierwsza postaæ mêska � poza debiutem teatralnym (w
1937), kiedy zagra³a ch³opca, by³a miêdzy innymi rola
Kostka w «Poemacie pedagogicznym», Ciuciumkiewicz
w «Domu otwartym» czy Prokurent w «Przemianie». O
swojej wielkiej roli mówi³a: � Poczu³am, ¿e go rozumiem,
¿e chyba nawet by�my siê polubili. On mia³ pokrewn¹
duszê do mojej. S³awê i satysfakcjê da³y jej tak¿e filmy
Rados³awa Piwowarskiego �Yesterday� czy «Poci¹g do
Hollywood». Nie umia³a siê bez niej obej�æ telewizja
komercyjna. Masow¹ popularno�æ zyska³a przed
osiemdziesi¹tk¹ (!), kiedy zagra³a babciê Rozaliê w serialu
«�wiat wed³ug Kiepskich».

Wêdrówka przez Polskê
Aktorka urodzi³a siê 1 marca 1920 roku we Lwowie.

By³a córk¹ znakomitego aktora Ferdynanda Feldmana i
�piewaczki operowej Katarzyny Feldman. W czasie wojny
by³a ³¹czniczk¹ AK. W 1937 roku zda³a aktorski egzamin
eksternistyczny w PIST w Warszawie. W tym samym 1937
roku � 1 wrze�nia debiutowa³a w Teatrze Miejskim we
Lwowie, graj¹c ch³opca w bajce «Kwiat paproci» w re¿yserii
Janusza Warneckiego. W Teatrze Miejskim wystêpowa³a
do roku 1939. W latach 1939-41 prowadzi³a Teatr
Robotniczy w Zimnej Wodzie.

 W latach 1944 � 1945 by³a aktork¹ Teatru Polskiego,
potem wêdrowa³a po Polsce: Katowice, Opole, Jelenia
Góra, Szczecin, £ód�.

W 1975 roku przyjecha³a do Poznania. Najpierw
wystêpowa³a w Teatrze Polskim, a od 1983 w Teatrze
Nowym. Krystyna Feldman by³a aktork¹ niezwyk³¹. Nie
sposób wymieniæ ról, które zagra³a w swej d³ugiej karierze
teatralnej. A potrafi³a zagraæ wszystko: Hesiê w �Moralno�ci
pani Dulskiej� i B³azna w «Zimowej opowie�ci», niem¹ rolê
Lali w «Narzeczonym Beaty» i Chocho³a w «Weselu», a

Krystyna Feldman nie ¿yje
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nawet u Janusza Wi�niewskiego w sztuce «Modlitwa
chorego przed noc¹». Choæ zebra³a za tê rolê mnóstwo
pochwa³, nie by³ to jej ulubiony teatr, jak sama wyzna³a we
wspomnieniowej ksi¹¿ce Tadeusza ̄ ukowskiego «Krystyna
Feldman albo festiwal tysi¹ca i jednego epizodu»:
«Chodzi³am zgiêta (...) i co jaki� czas wykrzykiwa³am swoj¹
kwestiê «£apcie tê chwilê, bo minie!» (...) Na pocz¹tku sz³am
jeszcze w takich strasznie ciê¿kich, ukutych butach.
Wyrzuca³am te teatralne nogi, jak w parade-marszu i
tupa³am, i musia³am dziwacznie robiæ rêkami na prawo, na
lewo. (...) I nie by³o ¿adnych wyja�nieñ w jakim celu to robiê.
(...) Jednak ja muszê wiedzieæ, czemu ja s³u¿ê, kim jestem
w danej sztuce, czemu to s³u¿y».

Bardzo d³ugo czeka³a na Nikifora
W filmie debiutowa³a w 1953 roku rol¹ dewotki w

«Pami¹tce z celulozy». � Zagra³am jak w teatrze �
wspomina³a po latach. O ma³o, roznios³abym kamerê. A
wtedy Kawalerowicz powiedzia³ mi, Krysiu, to trzeba graæ
o 50% spokojniej. «Jest mistrzowsk¹ odtwórczyni¹
znacz¹cych epizodów � postaci ekscentrycznych,
rodzajowych czy wrêcz dziwacznych. Bardziej okre�la j¹
zewnêtrzno�æ ni¿ osobowo�æ czy skala prze¿yæ. Nigdy
nie broni³a siê � bo nie mog³a � przed dosadno�ci¹ swoich
typów. I tylko nie lada kunszt aktorski i oryginalno�æ
sprawi³y, ¿e te drugo- i trzecioplanowe drobiazgi od
pocz¹tku zwraca³y uwagê widzów» � napisali o niej Robert
Jaworski i Maciej Maniewski w «Kinie».

Kochali j¹ nie tylko poznaniacy
Podczas naszej ostatniej rozmowy przed premier¹ �I

to mi zosta³o� mówi³a: � Zdarza siê, ¿e w tramwaju
podchodz¹ do mnie nieznani ludzie, witaj¹, �ciskaj¹ i mówi¹:
�Pani Krysiu, cieszê, siê, ¿e pani¹ widzê. Bêdê mia³ dobry
dzieñ�. Inni nazywaj¹ mnie �poznañsk¹ królow¹�, która
przynosi szczê�cie. Brzmi to prawie jak przes¹d. To nie by³
przes¹d. Pani Krysiu, bêdziemy pani¹ kochaæ nadal.

Janusz Wi�niewski, dyrektor Teatru Nowego w
Poznaniu: wszystko, co mi w tej chwili przychodzi do g³owy,
to jej s³owa sprzed paru dni, ¿eby j¹ pochowaæ w kostiumie
z monodramu «I to mi zosta³o». Lubi³a ten kostium. Dobrze
siê w nim czu³a.

Robert Gliñski, re¿yser spektakli «Królowa piêkno�ci
z Leenane» oraz «I to mi zosta³o»: jeszcze miesi¹c temu
pracowali�my razem nad jej monodramem. To Pani Krysia
gra³a w nim pierwsze skrzypce, to ona by³a najwa¿niejsza
� w koñcu opowiada³a o swoim w³asnym ¿yciu. By³em pe³en
podziwu dla jej energii, zapa³u, ¿ywotno�ci, m³odzieñczo�ci.
By³em pe³en podziwu, ¿e nie ma ¿adnych problemów z
zapamiêtaniem tekstu i obecno�ci¹ na scenie bez przerwy
przez pó³torej godziny. Wielu � tak¿e m³odszych � aktorów
mia³oby z tym powa¿ny problem. Pani Krystyna nale¿a³a
do aktorów, którzy teatr kochali ponad wszystko i oddali mu
ca³e swoje ¿ycie. By³a aktorem «przedwojennym» � zawsze
perfekcyjnie przygotowanym i do próby, i do przedstawienia.
To, ¿e jej nie ma, to wielka strata dla teatru i dla� re¿ysera.
Z ni¹ nie pracowa³o siê ³atwo: mia³a swoje zdanie.

Tadeusz ̄ ukowski, przyjaciel, autor ksi¹¿ki-rozmowy
«Krystyna Feldman albo festiwal tysi¹ca i jednego
epizodu». Dowiedzia³em siê przed chwil¹. Naprawdê nie
jestem w stanie nic powiedzieæ.

POGRZEB KRYSTYNY FELDMAN

 Poznaniacy J¹ kochali
Kilkaset osób wziê³o udzia³ w mszy �wiêtej w intencji

Krystyny Feldman, zmar³ej aktorki teatru Nowego w
Poznaniu.

Wcze�niej uczestnicy mszy przeszli konduktem
¿a³obnym z teatru, gdzie w foyer wystawiono trumnê
aktorki, do ko�cio³a ojców Dominikanów.

Mszê �wiêt¹ koncelebrowa³ biskup Marek Jêdra-
szewski, który w homilii podkre�li³ religijno�æ zmar³ej
aktorki. «Mam nadziejê, ¿e pani Krystyna klêczy teraz
przed Panem, wielbi go i jest szczê�liwa» - powiedzia³
biskup. w ka¿d¹ niedzielê przychodzi³a na mszê �wiêt¹
do ko�cio³a poznañskich Dominikanów, gdzie siada³a w
pierwszym rzêdzie.

Teatr by³ Jej prawdziwym domem, wiêc w³a�nie
sprzed teatru ruszy³ pogrzebowy kondukt. Sz³y w nim dwie
rodziny: ta z³o¿ona z krewnych, i ta aktorska. A z nimi
mnóstwo poznaniaków, którzy przyszli po¿egnaæ Pani¹
Krystynê, bo znali j¹ ze sceny, z ekranu, ale te¿ z
tramwajowego przystanku, z baru Pod Arkadami, ze
sto³ówki uniwersyteckiej w Collegium Historicum albo ze
sklepu warzywnego na Je¿ycach.

� By³a u mnie dos³ownie parê dni temu � mówi pani
pracuj¹ca naprzeciwko Teatru Nowego. � Machnê³a po
swojemu rêk¹ i powiedzia³a: �znowu mnie wioz¹ do jakiej�
Warszawy; i po co to komu potrzebne?� A ja j¹ prze-
konywa³am, ¿e potrzebne. By³a dla nas wszystkich jak
s³oñce.

I s³oñce wyjrza³o zza szarych chmur, kiedy kondukt
wszed³ na most Teatralny, id¹c w stronê ko�cio³a Domi-
nikanów.

Ju¿ nie w swojej ³awce u Dominikanów
Mia³a u dominikanów swoj¹ ³awkê, by³a czêstym

go�ciem na Jamnej: (czyta³a Pismo �wiête, uczy³a
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wymowy), pomaga³a re¿yserowaæ doroczne szopki Jacka
Kowalskiego. Trudno sobie wyobraziæ, ¿eby ¿egnano j¹
gdzie indziej.

Ostatni¹ mszê Pani Krystyny poprowadzi³ biskup
Marek Jêdraszewski. W homilii odwo³a³ siê do czytania z
Ewangelii �w. Jana: o Chrystusie, który jest drog¹ i
prawd¹. � Dla Pani Krystyny Chrystus by³ drog¹ i prawd¹.
Dawa³a Jego �wiadectwo i wtedy kiedy trwa³a wojna, i za
czasów komunizmu i teraz te¿: przy podpisywaniu
aktorskich kontraktów zawsze pilnowa³a, ¿eby mieæ
zagwarantowany czas na mszê �wiêt¹, je�li zdjêcia
wypada³y w niedzielê � mówi³.

Do ko�cio³a przysz³o mnóstwo ludzi, przede
wszystkim starszych. Niewiele twarzy znanych z mediów.
� Przyszli ci, którzy naprawdê chcieli siê za Ni¹ pomodliæ.
Zas³u¿y³a na to. Takiej osobowo�ci w Poznaniu nie by³o i
nie bêdzie. Ludzie J¹ naprawdê kochali � komentowali
poznaniacy

P³atki �niegu
Kilka tysiêcy wielbicieli Krystyny Feldman ¿egna³o

J¹ na Mi³ostowie. Przyszli ci, którzy podziwiali j¹ w
�Kiepskich� i ci, dla których najwa¿niejszy by³ �Mój Nikifor�.
Przynie�li eleganckie bukiety albo skromne wi¹zanki i
znicze. Dla niektórych by³ to na pewno wysi³ek, bo w
ostatniej drodze za trumn¹ wielkiej aktorki podpierali siê
kulami.

� Tobie Krysiu zawsze siê chcia³o. Zawstydza³a� nas
swoj¹ aktywno�ci¹... � mówi³ w kaplicy cmentarnej
Andrzej Lajborek, aktor Teatru Nowego w Poznaniu. �

By³a� gwiazd¹, z któr¹ ka¿dy kilkana�cie minut po
przedstawieniu móg³ porozmawiaæ w tramwaju.

Ci, dla których Pani Krysi �zawsze siê chcia³o�, z
którymi tak chêtnie rozmawia³a, przyszli wczoraj do teatru,
do ko�cio³a i na cmentarz za to wszystko Jej podziêkowaæ.
Wielu pop³aka³o siê, choæ mo¿e nie tak teatralnie jak
niebo, z którego podczas ceremonii na cmentarzu zaczê³y
padaæ p³atki mokrego �niegu.

� By³a taka jak my, nie wyró¿nia³a siê, nie wywy¿sza³a
� da³o siê s³yszeæ w t³umie opuszczaj¹cych cmentarz.

�  Wczoraj jeszcze wyst¹pi³a w �Na dobre i na z³e� �
mówi³ kto� inny.

� Nie zd¹¿y³em jej poznaæ osobi�cie. Zna³em j¹ tylko

z ekranu, ale kiedy dowiedzia³em siê, ¿e je�dzi³a
tramwajami, postanowi³em J¹ po¿egnaæ na cmentarzu �
opowiada³ m³ody ch³opak.

� Poznañ znowu zubo¿a³. Z jego pejza¿u zniknê³a
Krystyna Feldman, która przemyka³a przez miasto,
chocia¿ mog³aby st¹paæ majestatycznie z podniesion¹
g³ow¹. Tam, gdzie jest, na pewno nie usiedzi spokojnie i

wst¹pi do teatru, który gra dla Tego, którego najbardziej
kocha³a.

Ewa Obrêbowska-Piasecka,
Stefan Drajewsk,G³os Wielkopolski,

fot. Waldemar Wylegalski, Andrzej Szozda
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Jerzy Kawalerowicz [na zdjêciu], jeden z naj-
wybitniejszych polskich re¿yserów filmowych, twórca
ekranizacji «Faraona» i «Quo vadis», skoñczy³
19.stycznia 85 lat.

Kawalerowicz wyre¿yserowa³
17 filmów fabularnych. Pierwsze
filmowe kroki stawia³ jako asystent
re¿ysera, m.in. na planie «Zaka-
zanych piosenek» (1947) Leonarda
Buczkowskiego. Jako re¿yser de-
biutowa³ w roku 1951 filmem «Gro-
mada» - dramatem spo³ecznym o
walce ch³opów ma³orolnych z m³y-
narzem i ku³akami.

Kolejne filmy Kawalerowicza to
m.in. «Celuloza» (1954) - ukazu-
j¹ca konflikty przedwrze�niowej
Polski poprzez losy ch³opca, któ-
rego g³ód wypêdza z rodzinnej wsi
i który staje siê po latach aktywnym
dzia³aczem robotniczym; oraz
«Poci¹g» (1959) - opowie�æ o
têsknocie uczuæ, której g³ównymi
bohaterami s¹ Jerzy i Marta przypadkowo spotykaj¹cy
siê w poci¹gu.

W 1960 roku Kawalerowicz wyre¿yserowa³ film
«Matka Joanna od Anio³ów», na motywach opo-
wiadania Jaros³awa Iwaszkiewicza. Akcja tej historii
toczy siê w XVIII wieku, w po³o¿onym na odludziu
klasztorze; przeoryszê matkê Joannê i inne zakonnice
opêta³y demony.

W roku 1966 re¿yser zekranizowa³ «Faraona»

Jerzy Kawalerowicz nie ¿yje
Boles³awa Prusa, historiê m³odego faraona Ramzesa
XIII, w którego rolê wcieli³ siê Jerzy Zelnik.

W nastêpnych latach wyre¿yserowa³ m.in. filmy:
«�mieræ prezydenta» (1977) i
«Austeria» (1982).

Ekranizacji «Quo vadis» Hen-
ryka Sienkiewicza Kawalerowicz
dokona³ w 2001 roku. W filmie
wyst¹pili m.in.: Pawe³ Del¹g, Mag-
dalena Mielcarz, Bogus³aw Linda,
Micha³ Bajor, Jerzy Trela, Franciszek
Pieczka i Krzysztof Majchrzak.

W Alei Gwiazd na ulicy Piotr-
kowskiej w  £odzi ods³oniêto gwiaz-
dê Kawalerowicza (1998). Re¿yser
otrzyma³ dwa presti¿owe doktoraty
honoris causa - paryskiej Sorbony
(1998) oraz Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i
Teatralnej w £odzi (2000).

W 2005 roku otrzyma³ Polsk¹
Nagrodê Filmow¹ Or³a za osi¹g-
niêcia ¿ycia.

Kawalerowicz zdobywa³ wykszta³cenie w krakow-
skiej Akademii Sztuk Piêknych - studiowa³ tam w latach
1946-49, w trakcie studiów odby³ Kurs Przygotowania
Filmowego (1946).

W 1955 roku zosta³ kierownikiem artystycznym Zespo³u
Filmowego «Kadr». By³ wspó³za³o¿ycielem i pierwszym
prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

PAP
19-01-2007

Ryszard Kapu�ciñski (ur. 1932r.,
zmar³ 23.01.2007 r. w Warszawie) -
reporta¿ysta, publicysta, eseista. Od
1962 roku korespondent Polskiej
Agencji Prasowej w Afryce, Ameryce
£aciñskiej i Azji.

Interesowali go konflikty politycz-
ne i wydarzenia wojenne. Autor
zbiorów reporta¿y, m.in. «Busz po
polsku» (1962) - reporta¿e z kraju,
«Wojna futbolowa» (1978) - prze-
miany w Afryce, podró¿ w koñcu lat
60. Do Konga, «Cesarz» (1978) - o
�wietno�ci i upadku Hajle Sellasje
w Etiopii, «Szachinszach» (1982) -
o dworze szacha Rezy Pahlavi w
Iranie, «Imperium» (1993) - efekt

podró¿y po upadaj¹cym radzieckim
imperium w latach 1989-91, «He-
ban» (1998) - syntetyczny obraz
Afryki.

W 2000 roku ukaza³ siê album
fotograficzny «Z Afryki». Laureat
nagrody (1996) im. Jana Paran-
dowskiego, która jest przyznawana
najlepszym polskim pisarzom. W
1999 roku otrzyma³ statuetkê Ikara.
T³umaczony na ca³ym �wiecie.
natura z wêdzid³em» (1993). W
2000 roku wydano zbiory jego
esejów «Labirynt nad morzem», a
w 2001 «Król mrówek» oraz «Wêze³
gordyjski oraz inne pisma roz-
proszone».

Zmar³ znakomity polski reporta¿ysta
- RYSZARD KAPU�CIÑSKI
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Ponad 200 drobno pociêtych srebrnych ozdób,
arabskich monet i fragmenty naczynia z po³owy X w.
znale�li archeolodzy w Dêbiczu ko³o �rody Wielko-
polskiej � poinformowa³a archeolog z Poznania
Ma³gorzata Andra³ojæ. Wed³ug odkrywców, znalezisko
mo¿e byæ pozosta³o�ci¹ po obecno�ci na tych terenach
Wikingow.

Cenne przedmioty znajdowa³y
siê w lesie tu¿ pod �ció³k¹, lecz do
ich zlokalizowania potrzebna by³a
wspó³praca czteroosobowej ekipy
archeologów i elektronika.

Jest to ponowne odkrycie skar-
bu z Dêbicza. Po raz pierwszy
natrafiono nañ w 1936 r. przy
karczowaniu lasu. Wiêksza czê�æ
odnalezionych przedmiotów i zwi¹-
zana z odkryciem dokumentacja
zaginê³y podczas II wojny �wiatowej,
jednak na miejscu wykopaliska
pozosta³a nienaruszona reszta skarbu.

� Na �lad znaleziska trafili�my dziêki mieszkaj¹cemu dzi�
w S³upsku panu Józefowi Wojtczakowi, który � jako ch³opiec
� by³ na miejscu przedwojennego odkrycia � wyja�ni³a
Andra³ojæ.

Archeolodzy przypuszczaj¹, ¿e odnaleziony skarb jest
�ladem obecno�ci na terenach dzisiejszej Polski Wikingow.

Wielkopolski skarb Wikingow
� Podobne odkrycia � bêd¹ce pozosta³o�ci¹ Wikingów

monety i ozdoby � badacze znajdowali w ca³ej strefie
ba³tyckiej: na Gotlandii, w dawnej Rusi, na Po³abiu �
powiedzia³a Andra³ojæ.

� Zagadk¹ jest, dlaczego dzielono monety tak drobno,
¿e czêsto nie da³o siê z nich skorzystaæ i dlaczego w ogóle
sk³adano te skarby. Hipotez jest wiele, ale odpowiedzi wci¹¿
nie ma � mówi³ inny uczestnik ekspedycji, Miros³aw

Andra³ojæ. � Monety i ozdoby ciêto
ostrym narzêdziem, ³amano, zgi-
nano, nacinano. Czy by³ to efekt
ówczesnego braku wiêkszej ilo�ci
srebra, czy wynik jakich� zabiegów
kultowych � nie wiadomo.

W ostatnich latach archeolodzy
znajduj¹ wiêcej �ladów obecno�ci
Wikingów na terenie Wielkopolski i
Pomorza. Zwykle s¹ to trudne do
uchwycenia pozosta³o�ci po wojow-
nikach, których mo¿na najczê�ciej
rozpoznaæ po uzbrojeniu w³o¿onym

do grobów.
W 2003 r. archeolodzy w Grzybowie (Wielkopolska) zna-

le�li unikatowy pier�cieñ, nale¿¹cy ok. 870-970 naszej ery
do Wikinga. Wed³ug nich, by³ to pierwszy taki przedmiot
odkryty w Polsce, który wznowi³ dyskusjê na temat przyczyn
obecno�ci Wikingów na naszych ziemiach.

(PAP)

Jeden z gmachów Parlamentu Europejskiego w Brukseli,
w którym mie�ci siê wydzia³ ds. informacji, mo¿e nied³ugo nosiæ
imiê Jerzego Giedroyca, twórcy i redaktora paryskiej «Kultury».

Taki pomys³ zg³osili polscy pracownicy wydzia³u ds.
informacji Parlamentu Europejskiego. Przekonuj¹, ¿e
Giedroyc jako obroñca wolno�ci s³owa i niezale¿nej my�li
politycznej bêdzie idealnym patronem budynku PE, gdzie
mieszcz¹ siê s³u¿by prasowe.

W lobbowaniu na rzecz tej inicjatywy polskim funk-
cjonariuszom pomaga europose³ Bronis³aw Geremek (Partia
Demokratyczna-demokraci.pl).

«Szanse nadania imienia Jerzego Giedroyca jedynemu
z budynków PE s¹ bardzo du¿e» - powiedzia³ PAP Geremek.

Za kandydatur¹ Giedroyca przemawia m.in. to, ¿e
pochodzi z nowego kraju Unii, a ¿aden z gmachów PE - ani
w Brukseli, ani w Strasburgu - nie nosi jeszcze imienia
obywatela z nowej dziesi¹tki. Niektórzy oponenci zauwa¿aj¹
natomiast, ¿e Giedroyc nie by³ bezpo�rednio zwi¹zany z
tworzeniem Unii Europejskiej - jak patroni innych budowli
europarlamentu.

«Bycie Europejczykiem nie polega tylko na wspó³-
tworzeniu struktur instytucji, bo w tym bezpo�rednio
obywatele z naszej czê�ci Europy uczestniczyæ nie mogli.

Jeden z gmachów Parlamentu
Europejskiego im. Giedroycia?

Ale Giedroyc swoj¹ osob¹ i dzie³em swojego ¿ycia uciele�nia
najwa¿niejsze warto�ci europejskie, w�ród nich ideê
pojednania miêdzy europejskimi narodami, która leg³a u
podstaw integracji europejskiej» - powiedzia³ PAP jeden z
inicjatorów pomys³u, pracownik serwisu prasowego PE
Cezary Lewanowicz.

Decyzjê o tym, czy Giedroyc bêdzie patronem budynku
PE niebawem powinno podj¹æ tzw. Biuro Parlamentu
Europejskiego, czyli przewodnicz¹cy PE i jego 14 zastêpców.

W ramach obchodow setnej rocznicy urodzin tworcy
paryskiej «Kultury», pod koniec listopada w Parlamencie
Europejskim czynna by³a wystawa zorganizowana wspólnie
przez Bronis³awa Geremka, by³ego przywódcê Litwy
Vytautasa Landsbergisa, dzi� eurodeutowanego chadecji i
prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa - do niedawna
eurodeputowanego socjaldemokracji.

Na wystawie pt. «Jerzy Giedroyc - G³os wolno�ci
europejskiej» zaprezentowano dzia³alno�æ «Kultury», jej
za³o¿yciela i wspó³pracowników, udowadniaj¹c, ¿e «Kultura»
broni³a nie tylko polskich, ale i europejskich warto�ci; od
wczesnych lat 50. na swój literacki sposób zajmowa³a siê
problematyk¹ integracji europejskiej.

Inga  Czern, (PAP)

Polska w UE
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Czy uda siê skoñczyæ z prowizork¹ na pl. Defilad?
Miasto szykuje specgrupê, która zajmie siê inwestycjami.
Zaczynaj¹ siê te¿ negocjacje z MarcPolem w sprawie
likwidacji blaszanej hali

Powo³amy specjalny zespó³, który przygotuje i bêdzie
realizowaæ projekt pod nazw¹ Nowe Centrum Warszawy.
W lutym zostanie rozstrzygniêty konkurs na projekt
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które ma byæ budowane
przy Marsza³kowskiej niedaleko �wiêtokrzyskiej. I na
razie tylko tyle wiadomo - mowi «Gazecie» Jacek
Wojciechowicz, wiceprezydent Warszawy odpo-
wiedzialny za inwestycje.

Szansa na ugodê
Nowe Centrum to teren wokó³ Pa³acu Kultury miêdzy

ul.Marsza³kowska, �wiêtokrzyska, Emilii Plater, Al.
Jerozolimskimi. Mimo ¿e to serce miasta wci¹¿ jest tu
tylko ogromna pustka zagracona prowizorycznymi
blaszakami. Jest gotowy plan jej zagospodarowania -
budynkami o powierzchni nieco ponad pó³ miliona
metrów kwadratowych. Maj¹ tu powstaæ biurowce,
mieszkania, sklepy, muzeum i teatr. Realizacjê
pierwszych inwestycji Nowego Centrum i wjazd koparek
na pl. Defilad ju¿ kilka lat temu obiecywa³ ówczesny
prezydent Lech Kaczyñski. Skoñczy³o siê na s³owach.

W ratuszu nie wiedz¹, czy nowy zespó³, który zajmie
siê planami tego terenu, sk³adaæ siê bêdzie tylko z
miejskich urzêdników, czy tak¿e z ekspertów prywatnych
firm.

Kilkana�cie miesiêcy negocjowali�my umowê z
konsorcjum firm na czele z prawnicz¹ Salans [ta firma
pilotuje remont Krakowskiego Przedmie�cia]. Dokumenty
nie zosta³y podpisane przez now¹ ekipê. Wracamy do
punktu wyj�cia, a pan Marek Miku�kiewicz mo¿e siê
cieszyæ, bo jego hala MarcPolu jak sta³a, tak stoi -
komentuje Micha³ Borowski, by³y naczelny architekt
miasta.

Jest jednak cieñ nadziei na porozumienie w sprawie
likwidacji tego blaszaka, która szpeci centrum od
pocz¹tku lat 90. W 2005 r. sprawa trafi³a do s¹du, bo
wypowiedzenie przez miasto umowy dzier¿awy gruntu
pod hal¹ nie poskutkowa³o. W trakcie procesu pod koniec
zesz³ego roku spó³ka MarcPol Joint-Venture za-
proponowa³a ratuszowi mediacje. Poprowadzi je prof.
Andrzej Janik. Liczy na to, ¿e doprowadzi do ugody
miasta z t¹ firm¹.

Miku�kiewicz ma asa w rêkawie. Zwi¹zana z nim
spó³ka mo¿e siê pochwaliæ d³ugoletni¹ dzier¿aw¹
podziemnego gara¿u przy stacji metra Centrum. Bez jego
zgody lub wspó³pracy zbudowanie czegokolwiek na
powierzchni bêdzie bardzo trudne. Nie uda³o nam siê
dowiedzieæ, jakie warunki zamierza postawiæ miastu
Marek Miku�kiewicz, bo przebywa za granic¹.

Andrzej Jakubiak, z-ca prezydenta odpowiedzialny
za nieruchomo�ci mówi: - Mediacje bêd¹ testem, cy jest

mo¿liwe stosunkowo szybkie rozebranie hali MarcPolu.
Pan Miku�kiewicz ma rozleg³e interesy w Warszawie,
miasto spojrzy na to w sposób ca³o�ciowy.

Kupcy szachuj¹ muzeum
Na razie do prac nad Nowym Centrum najbardziej

rwie siê spó³ka Kupieckie Domy Towarowe, której marzy
siê dom handlowy zamiast blaszaka stoj¹cego na rogu
Marsza³kowskiej i �wiêtokrzyskiej. Zapewnia, ¿e ma
projekt gotowy do z³o¿enia w ratuszu. Kupcom do
szczê�cia brakuje tylko gruntu. I pieniêdzy.

Poprzednie w³adze miasta obieca³y spó³ce bezprze-
targow¹ dzier¿awê prawie 6 tys. m kw. przy Marsza³-
kowskiej (naprzeciwko wylotu Z³otej). Do dzi� umowa nie
zosta³a podpisana. - Niczego nie ustalili�my - martwi siê
Dariusz Po³eæ z zarz¹du KDT.

Bez umowy w rêku kupcy nie zgromadz¹ potrzebnych
funduszy. - Nie mam z czym i�æ do banku. Nie wiem, czy
wolno nam braæ wspó³inwestora, czy nie. Czy miasto
zwróci nam nak³ady na budowê, czy nie - opowiada Po³eæ.

Wiceprezydent Jakubiak nie chce zdradzaæ szcze-
gó³ów negocjacji z KDT. Jedno gwarantuje: miasto nie zrobi
nic, ¿eby zmusiæ kupców do odej�cia z pl. Defilad. - Je�li
nie rozwi¹¿emy problemu ze spó³k¹, to mamy problem z
budow¹ metra i Muzeum Sztuki Nowoczesnej - przyznaje
wiceprezydent Jakubiak. - Musimy dzia³aæ szybko.

Muzeum zajmie naro¿nik zabudowany dzi� kupieck¹
hal¹. Umowa na grunt pod ni¹ jest wa¿na do koñca 2008
r. Szanse na likwidacjê blaszaka w tym terminie bez
natychmiastowego rozpoczêcia budowy nowego KDT s¹
niewielkie.

Tymczasem eksperci ostrzegaj¹, ¿e przyrzeczona
kupcom 30-letnia dzier¿awa nie jest wystarczaj¹cym
zabezpieczeniem, by uzyskaæ kredyt «dla realizacji
obiektu o standardzie wymaganej w centrum Warszawy.
Na tak dzier¿awionych gruntach buduje siê magazyny,
stacje benzynowe czy supermarkety».

Dariusz Bartoszewicz, Ma³gorzata Zubik
Gazeta.pl

Nowa ekipa od nowa planuje centrum Warszawy
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy
wynios³a na koniec listopada br. 2 mln 287,3 tys. osób i by³a
ni¿sza ni¿ przed miesi¹cem o 14,5 tys. osób, czyli o 0,6 proc.
W stosunku do listopada poprzedniego roku liczba bez-
robotnych zmniejszy³a siê o 435,6 tys. osob, czyli o 16 proc.

Wiceprezes GUS Halina Dmo-
chowska podkre�li³a na czwartkowej
konferencji, ¿e w listopadzie utrzymuje
siê wysokie tempo wzrostu gospo-
darczego oraz pozytywne tendencje na
rynku pracy. � Ro�nie dynamika
zatrudnienia, szczególnie w sektorze
przedsiêbiorstw � powiedzia³a.

Z kolei stopa bezrobocia liczona
wed³ug Badania Aktywno�ci Eko-
nomicznej Ludno�ci (BAEL) wynios³a
w III kwartale 2006 roku 13 proc.,
wobec 14,1 proc. w II kw. 2006 roku.
Badanie BAEL jest publikowane kwar-
talnie.

Jak powiedzia³a Dmochowska, badanie BAEL jest oparte
o inn¹ metodologiê ni¿ statystyka krajowa, uwzglêdniaj¹ca
osoby rejestruj¹ce siê w urzêdach pracy. Metodologia BAEL
stosuje definicje Miêdzynarodowej Organizacji Pracy i
Eurostatu. BAEL uznaje za bezrobotnych osoby w wieku 15�
74 lat, ktore w ci¹gu badanego tygodnia nie pracowa³y,
jednocze�nie aktywnie poszukiwa³y pracy i by³y gotowe j¹
podj¹æ w dwa tygodnie po badanym tygodniu. Natomiast do
pracuj¹cych zaliczono wszystkie osoby powy¿ej 15 lat, które
przez co najmniej jedn¹ godzinê w tygodniu wykonywa³y
jak¹kolwiek pracê przynosz¹c¹ zarobek. Dlatego liczba
bezrobotnych w BAEL jest ni¿sza ni¿ w statystyce krajowej.

Wcze�niej GUS szacowa³, ¿e liczba osób bezrobotnych
mo¿e byæ zawy¿ona o ok. 750 tys. osób. Chodzi o osoby
rejestruj¹ce siê w urzêdach pracy, by mieæ opiekê lekarsk¹.
Jednocze�nie prawo nie pozwala rejestrowaæ siê osobom

pracuj¹cym w rolnictwie. Mo¿e ich byæ 500�550 tys. Wed³ug
BAEL, liczba osób pracuj¹cych zawodowo wynios³a w III
kwartale 14.926 tys., podczas, gdy w II kwartale tego roku
pracowa³o 14.459 tys. Z badania wynika, ¿e w III kwartale
by³o 2.237 tys. bezrobotnych, podczas gdy w II kwartale by³o

to 2.365 tys. osób.
Wspo³czynnik aktywno�ci zawo-

dowej wyniós³ w III kwartale 54,5 proc.
wobec 53,6 proc. kwarta³ wcze�niej,
natomiast wska�nik zatrudnienia
wyniós³ 47,4 proc. wobec 46,1 proc.

Wed³ug danych GUS, w listo-
padzie bezrobocie najbardziej spad³o
w województwie lubuskim (o 2,5 proc.),
�l¹skim (1,6 proc.), ³ódzkim i opolskim
(po 1,3 proc.) oraz wielkopolskim (1,2
proc.). W piêciu województwach
odnotowano wzrost liczby bezro-
botnych, najbardziej znacz¹cy w
podlaskim (1 proc.) oraz lubelskim (0,3

proc.).
W ci¹gu miesi¹ca do urzêdów pracy zg³osi³o siê 233,5

tys. osób poszukuj¹cych zatrudnienia (o 18,7 tys. mniej ni¿ w
pa�dzierniku 2006 r. i o 20,3 tys. mniej ni¿ przed rokiem).
W�ród nowo zarejestrowanych bezrobotnych 81,7 proc.
stanowi³y osoby rejestruj¹ce siê kolejny raz. Bez prawa do
zasi³ku pozostawa³o 86,8 proc. ogó³u zarejestrowanych
bezrobotnych.

W listopadzie 2006 r. pracodawcy zg³osili do urzêdów
pracy 79,4 tys. ofert zatrudnienia. Przed miesi¹cem by³o to
108,4 tys., a przed rokiem � 60,7 tys.

Z danych na koniec listopada 2006 r. wynika, ¿e 223
zak³adów pracy planuje zwolnienie w najbli¿szym czasie 14,4
tys. pracowników, w tym z sektora publicznego � 1,5 tys. osób.
Przed rokiem by³y to 433 zak³ady.

(PAP)

Bezrobocie w dó³

Prezydent Lech Kaczyñski nada³ ordery zas³u¿onym,
którzy nie�li pomoc wiê�niom by³ego hitlerowskiego obozu
Auschwitz-Birkenau w O�wiêcimu. Dnia 27 stycznia minê³a
62. rocznica wyzwolenia obozu.

Dwudziestu mieszkañców O�wiê-
cimia i okolic, którzy z nara¿eniem
w³asnego ¿ycia nie�li pomoc wiê�-
niom, odebra³o krzy¿e kawalerskie i
oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczenia wrêczy³a podsekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Ewa Junczyk-Ziomecka.

Pe³na lista odznaczonych za-
wiera 43 nazwiska. Nie wszyscy
bohaterscy o�wiêcimianie byli w
stanie dotrzeæ na uroczysto�æ.

Junczyk-Ziomecka odczyta³a
list Lecha Kaczyñskiego do wszy-
stkich by³ych wiê�niów obozu.
Prezydent zwróci³ w nim uwagê, ¿e mimo wielkiego
niebezpieczeñstwa gro¿¹cego wszystkim nios¹cym pomoc,
znalaz³o siê wielu bohaterów. Przypomnia³, ¿e zgromadzono

Ordery za pomoc wiê�niom Auschwitz
dowody takich czynów w przypadku 1200 osób. Wyrazi³
jednak przekonanie, ¿e takich ludzi by³o znacznie wiêcej.
Lech Kaczyñski zwróci³ uwagê na to, ¿e miêdzynarodowa
opinia publiczna czêsto zapomina o tamtych bohaterach i

przek³amuje historiê.
W Polsce po raz drugi ob-

chodzony by³ Miêdzynarodowy
Dzieñ Pamiêci o Holokau�cie.
Tegoroczne obchody by³y po-
�wiêcone Irenie Sendlerowej,
organizatorce akcji ratowania
¿ydowskich dzieci.

Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci
o Holokau�cie uchwali³o w listo-
padzie 2005 roku Zgromadzenie
Ogólne ONZ dla uczczenia pamiêci
wszystkich ofiar mordów, dokona-
nych przez hitlerowców podczas II
wojny �wiatowej. Na datê obchodów

ONZ wybra³a rocznicê wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
przez wojska sowieckie 27 stycznia 1945 r.

(IAR, PAP)
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Fundacja M³odej Polonii  w  Warszawie  og³asza  w
2007  roku  Miêdzynarodowe  Konkursy  Artystyczne  dla
m³odej Polonii:

· Konkurs  poetycki,
· Konkurs  prozatorski,
· Konkurs ogolnoplastyczny,
· Konkurs  Plastyczny Olimpijski.
5-dniowe SYMPOZJUM pokonkursowe � FINA£

po³¹czony bêdzie z wrêczeniem nagród laureatom w
dniach 28.VI do 2.VII.2007 r. w Warszawie w Domu
Polonii.

REGULAMIN
VI. Miêdzynarodowego  Otwartego  Konkursu
Prozatorskiego  2007 dla m³odej Polonii

Warunki Konkursu:
1.  Do udzia³u w Konkursie zapraszamy m³odzie¿

polonijn¹, jak równie¿ osoby nie polskiego   pochodzenia
z ca³ego �wiata, nie mieszkaj¹ce w Polsce, ale pisz¹ce po
polsku. Na  konkurs mog¹ byæ przys³ane tylko prace dot¹d
nigdzie nie publikowane.

Kategorie wiekowe:
do lat 15,
od 16 do 20 lat,
od 21 - do 25 lat.
Formy  literackie i tematy  Konkursu:
esej � szkic swobodnie interpretuj¹cy okre�lone

zjawisko z dba³o�ci¹ o piêkny i oryginalny sposób
wypowiedzi, do 3 stron maszynopisu.

humoreska czyli krótkie opowiadanie o zabawnym

 �piewamy razem

Konkursy

Gdybym mia³ gitarê, e
To bym na niej gra³, E a
Opowiedzia³bym o swej mi³o�ci, bis d a
Któr¹ prze¿y³em sam E a A7

A wszystko te czarne oczy a
Gdybym ja je mia³, E a
Za te czarne cudne oczêta bis
Serce, duszê bym da³ E a A7 / a

zdarzeniu, zakoñczone dowcipn¹ point¹, do 3 stron
maszynopisu,

przemowienie na temat gospodarczo ekonomiczny
�  np. podczas debaty w Sejmie.

Prace umieszczone w kopercie oznaczone GOD£EM
(skrótem 3-5 literowym), nale¿y wys³aæ na adres Fundacji
do dnia 15 marca 2007 r.  W zaklejonej ma³ej kopercie,
oznaczonej tylko tym samym god³em, nale¿y przes³aæ
wype³nione ZG£OSZENIE ( druk za³¹czamy).

Prace powinny byæ napisane na maszynie lub
komputerze.

Organizatorzy przewiduj¹ nastêpuj¹ce nagrody:
wycieczki  po Polsce,
nagrody rzeczowe,
dyplomy.

Og³oszenie wyników Konkursów i zaproszenie na
Sympozjum nast¹pi w pierwszej po³owie   kwietnia
2007 r.

Uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê w czasie
Sympozjum Literackiego, zorganizowanego w dniach od
28 czerwca do 2 lipca 2007 r. w Domu Polonii w
Warszawie.

Nagrodzone utwory zostan¹ opublikowane w
Internecie i je�li uzyskamy na ten cel dotacje tak¿e w
formie ksi¹¿kowej.

W sk³ad Jury wejd¹ cz³onkowie Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, profesjonalni cz³on-
kowie Fundacji - pisarze prozaicy, redaktorzy,
dziennikarze.

Fajki ja nie palê
Wodki nie pijê,
Ale sam z ¿alu, ¿alu wielkiego bis
Ledwie co ¿yjê.

A wszystko te czarne oczy...

Ludzie mówi¹ � g³upi,
Po co on j¹ bra³,
Po co to dziewczê czarne, figlarne bis
Mocno pokocha³

A wszystko te czarne oczy...

GDYBYM MIA£ GITARÊ

Miêdzynarodowe  Konkursy  Artystyczne
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W koñcu listopada Pu³tusk powita³ nas gêst¹
mg³¹ i ciep³¹ pogod¹, która towarzyszy³a nam w
ci¹gu ca³ego kursu. Dlatego ci, którzy przyjechali
do Polski po raz pierwszy odnie�li wra¿enie, ¿e
klimat w Polsce jest bardzo ciep³y. Przyjechali�my
na �Seminarium dla dzia³aczy polonijnych�,
zorganizowane przez Stowarzyszenie �Wspól-
nota Polska� i Akademiê Humanistyczn¹ im.
A.Gieysztora w Pu³tusku w miejscu szczególnym
dla wszystkich Polaków rozsianych po ca³ym
�wiecie - w �Domu Polonii�! Nazwê tê nosi XVI-
wieczny Zamek, dawna rezydencja Biskupów
P³ockich (dlatego w herbie Pu³tuska s¹ krzy¿ i
pastora³). Tak opisuje siê Zamek w jêzyku
dawnym w jednej z ulotek: �Wiadomym jest, co
pu³tuski Zamek bardzo zamierzch³ych czasów
siêga, a przez wszystkie wieki w dostojeñstwa i
zaszczyty rós³. W onych znamienitych murach,
gdzie Puszcza Bia³a jeszcze siêga, a i Narew
nieopodal p³ynie, DOM POLONII siê mie�ci.
Nieustannych zyazdów, konferencyj, sympozyjów,
balów, koncertów, aukcyj, biesiad weselnych i
inszych zliczyæ tu niepodobna. Bo i komnaty
zdobne a okaza³e, pod³ug potrzeb sposobione,
go�ciom strudzonym odpocznienie daæ mog¹. A
i za murami uciech rozmaitych si³a. Armaty, ³uki...
konie r¹cze, ma�ci ró¿nej, do jazdy sposobione czekaj¹. Anoæ
i wieczerzê na wodzie osobliw¹ zgotowaæ mo¿na. W gondoli,
przy �wiecach i kapeli d�wiêkach, rozkosz zasiadaæ i facecyje
prawiæ. Nie wypowiedzieæ, jak prawdziwie wykwintne specja³y
w restauracyjach zamkowych króluj¹, a wierzaj o recept stary
i sprawdzon oparte. Chlebów na li�ciach chrzanowych,
dêbowych alibo tatarakowych pieczonych, miêsiwa na ogniu
wêdzonego i napitków wszelakich nie posk¹pi¹. Nu¿ po
atrakcyjach rozmaitych utrudzon, w wannach zamkowych
legn¹æ mo¿esz, coby cz³onkom odpocznienie daæ�.

W murach Zamku � Domu Polonii panuje prawdziwie
polska, domowa atmosfera. Wszystko jest tu typowo polskie
-go�cinno�æ, obyczaje, strój, a przede wszystkim kuchnia.

�Dom Polonii� jest jednym z licznych zabytków tysi¹clet-
niego Pu³tuska. Miasto s³ynie równie¿:

z Kolegiaty, ktor¹ w 1975 r. Ojciec �wiêty Pawe³ VI wyniós³
do godno�ci Bazyliki Mniejszej. Pochodzi ona z 1449 r. Od
ponad piêciu stuleci jest drug¹ w hierarchii � po katedrze
p³ockiej � �wi¹tyni¹ w diecezji p³ockiej. W Bazylice znajduje
siê piêtna�cie barokowych o³tarzy bocznych. Godnym podziwu
jest tak¿e o³tarz g³ówny pw. Zwiastowania Naj�wiêtrzej Marii
Panny. Ciekawym elementem wystroju Bazyliki jest ambona
z oko³o 1720 r. w kszta³cie ³odzi.

S³ynie te¿ z Rynku, okre�lonego jako najd³u¿szy w
Europie (400 m d³ugo�ci). Na �rodku Rynku znajduje siê
Ratusz � obecna siedziba w³adz miasta.

Ca³o�æ otaczaj¹ kamieniczki z XVIII i XIX w. Na jednej z
kamienic (Rynek 27) wisi tablica informuj¹ca, i¿ w latach 1854-
64 mieszka³ w niej Wiktor Gomulicki. Nastêpna kamienica
(Rynek 29), to kolejne przypomnienie s³ynnego lokatora �
Napoleona, który w 1806 r. mieszka³ w niej przez kilka dni
(28.12.1806-01.01.1807 r.) Warto przypomnieæ, ¿e
26.12.1806 r. pod Pu³tuskiem mia³a miejsce bitwa wojsk
napoleoñskich z Rosjanami. Walka zakoñczy³a siê wyco-
faniem wojsk rosyjskich w kierunku Ostro³êki. W ten sposób
Pu³tusk sta³ siê miejscem znacz¹cych wydarzeñ w epoce
napoleoñskiej, a po podpisaniu pokoju w Tyl¿y, przyczyni³ siê
do utworzenia Ksiêstwa Warszawskiego. To, ¿e bitwa ta by³a
istotna dla Francuzów, potwierdza fakt umieszczenia nazwy
miasta Pu³tusk na £uku Tryumfalnym w Pary¿u. Dla
upamiêtnienia tych wydarzeñ corocznie organizowane s¹
imprezy nawi¹zuj¹ce do ówczesnych czasów: Balu Napo-
leoñskiego, wybieranie sobowtóra Marii Walewskiej, a w lipcu
� inscenizacja bitwy napoleoñskiej. Jako ciekawostkê
chcia³am podaæ wiadomo�æ, i¿ w lipcu 2006r. ze wzglêdu na
bardzo wysok¹ temperaturê nie spalono repliki Zamku
Pu³tuskiego i chaty.

Niecodzienny klimat miasta tworzy równie¿ Akademia

Szkolenia liderów w Pu³tusku

Dlaczego miasto tak siê nazywa?

Legenda g³osi: �Dawno, dawno temu nad rzek¹ Pe³t¹ wznosi³a siê niewielka
osada zwana Tuskiem. Mia³a ona charakter bardziej handlowy ni¿
strategiczny, poniewa¿ przechodzi³y przez ni¹ szlaki handlowe. Osadnicy
¿yli szczê�liwie do czasu tragicznego wypadku. Pewnej nocy nad osad¹
zawis³y ciemne chmury i rozpêta³a siê burza. Nagle piorun uderzy³ w jedn¹
z drewnianych chat, która po chwili stanê³a w p³omieniach, a od niej zaczê³y
p³on¹æ kolejne. Po ugaszeniu straszliwego po¿aru zosta³a tylko po³owa osady,
któr¹ od tej pory nazywano Pu³tuskiem�. St¹d dzisiejsza nazwa miasta.
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Humanistyczna im. A. Gieysztora � od lat uznawana za
najlepsz¹ niepañstwow¹ uczelniê uniwersyteck¹. Zosta³a ona
utworzona w 1994 r. z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii
Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego. Akademia kszta³ci
obecnie na siedmiu wydzia³ach: Administracji, Filologii
Polskiej, Historycznym, Nauk Politycznych, Pedagogicznym,
Socjologii oraz Turystyki, Hotelarstwa i Promocji �rodowiska.
Ten �polski Oksford� ma wszystko, co jest niezbêdne dla
intelektualnego oraz fizycznego rozwoju m³odzie¿y.
Wykwalif ikowana kadra pedagogiczna to profesorzy
wy¿szych, polskich uczelni, takich jak Uniwersytet War-
szawski, Szko³a G³ówna Handlowa i inne. W³a�nie na tej
uczelni uczestnicy kursu mieli zajêcia.

By³am mile zaskoczona, zobaczywszy na pierwszej lekcji
jêzyka polskiego pani¹ Ma³gorzatê Kamiñsk¹, nasz¹ pierwsz¹
nauczycielkê z Polski, która teraz pracuje w Pu³tusku, w swoim
rodzinnym mie�cie. W ogóle nie zmieni³a siê: przyjazna,
otwarta, zawsze u�miechniêta, taka jak¹ j¹ zapamiêta³am z
Doniecka. Nasza grupa bardzo polubi³a pani¹ Ma³gosiê, która
chêtnie towarzyszy³a nam nawet podczas wycieczek po
Polsce. A by³o ich du¿o.

W pierwszy weekend udali�my siê
w dwudniow¹ podró¿ do Czêstochowy i
Krakowa. Pogoda nagle zmieni³a siê,
zjawi³o siê s³oñce. Uda³o nam siê zrobiæ
³adne zdjêcia. Czêstochowa zrobi³a na
wszystkich ogromne wra¿enie. Podczas
zwiedzania klasztoru s³uchali�my z
zapartym tchem opowie�ci naszego
przewodnika ojca-paulina.

Wieczorem przyjechali�my do Kra-
kowa. Trwa³y ju¿ bo¿onarodzeniowe
przygotowania i na Rynku mo¿na by³o
kupiæ ró¿ne upominki �wi¹teczne. W
Krakowie, dziêki kole¿ance Marysi z
naszej grupy pozna³am osobi�cie Bia³¹
Damê, która zawsze stoi obok ko�cio³a
Mariackiego.

W nastêpn¹ sobotê wyjechali�my do
Golubia-Dobrzynia. Tam znajduje siê
zamek krzy¿acki, zbudowany w latach
1293-1306. Nale¿y on do arcydzie³
architektury �redniowiecznej i zabytków
kultury narodowej. Jest po³o¿ony na
wzgórzu, wysoko ponad miastem. Do
1454 r. zamek by³ siedzib¹ komturów.

Wchodzimy na dziedziniec, gdzie wita nas ��red-
niowieczny rycerz� - nasz przewodnik po zamku. Najpierw
idziemy do muzeum, gdzie zosta³a przedstawiona kultura
materialna ziemi che³miñskiej i dobrzyñskiej. Zbiory m³ode
przewa¿nie XIX-XX w.: buty s³omiane s³u¿¹ce do ogrzewania,
maszyna do zwijania sznura, nosid³o do wody... Kiedy
przemieszczamy siê do kolejnych komnat przewodnik nas
straszy, poniewa¿ znajdujemy siê akurat w miejscu, gdzie
torturowano ludzi. Zwiedzili�my loch wiêzienny, z³o¿ony z dwu
czê�ci. Do pierwszej schodzi³o siê po schodkach, do drugiej
� na ³añcuchu. Loch ten przeznaczony by³ dla wa¿nych
wiê�niów, którzy mieli siedzieæ tam w ca³kowitej ciemno�ci.
Nasz �rycerz� zwraca uwagê na schody. S¹ one szersze i
ni¿sze ni¿ zwyk³e, dlatego ¿e po nich musia³y wchodziæ konie,
nios¹c na sobie straszny ciê¿ar - uzbrojonego rycerza (ponad
200 kg). W pokoju rycerzy rozbierano i k³adziono do ³ó¿ka. A
z rana do pokoju znów prowadzono konia. Dalej znajduje siê
sala pokutna � maleñki pokój, w którym mog³a przebywaæ
tylko jedna osoba, uczestnicz¹c we mszy �wiêtej, na stoj¹co

patrz¹c przez niewielki otwór w �cianie wychodz¹cy do kaplicy.
Kaplica to najwa¿niejsze miejsce w Zamku, zachowa³a siê tu
oryginalna pod³oga. O³tarz za� zosta³ przeniesiony do ko�cio³a
w Dobrzynie. No i na koniec zwiedzili�my kapitu³ê, gdzie
kiedy� prowadzono obrady (mo¿na je by³o pods³uchiwaæ
skrywaj¹c siê za obrazem).

Jeszcze tego samego dnia przyjechali�my do pobliskiego
Torunia, gdzie urodzi³ siê i prze¿y³ swoje pierwsze 18 lat
Miko³aj Kopernik. To miasto go ukszta³towa³o. W domu, gdzie
urodzi³ siê wielki astronom, teraz znajduje siê Muzeum. W
Toruniu istnieje tradycja przebierania pomnika Kopernika na
Starówce w ró¿ne szaty. W momencie, kiedy byli�my tam na
wycieczce, by³ ubrany za anio³a. Anio³ ten jest w herbie miasta
i wed³ug legendy jest jego opiekunem.

Miasto ma ponad 800 lat, s³ynie nie tylko z Kopernika,
lecz i z pysznych pierników. Nasza grupa uczy³a siê tajników
ich wypieku. Dlatego od razu udali�my do ¯ywego Muzeum
Piernika. Tam nas wita³ magister Piernikarum � Micha³ z
Torunia z wied�m¹. Zebrali�my siê wokó³ sto³u, gdzie ju¿
przygotowano niezbêdne do tego produkty. Gdy wied�ma

rozgrzewa³a miód, magister zapozna³ nas z korzeniami �
przyprawami ciasta piernikowego. G³ówn¹ przypraw¹ jest
pieprz, st¹d nazwa piernika. Do przygotowania ciasta ka¿dy
z nas, terminuj¹cych przy³o¿y³ rêkê: kto� sia³ m¹kê, kto inny
tar³ korzenie albo wyrabia³ ciasto, które pó�niej mia³o staæ 12
tygodni w ciemnym miejscu. Z³o¿yli�my przysiêgê, ¿e nie
bêdziemy rozg³aszaæ tajemniczego przepisu, a tak¿e nie
bêdziemy podjadaæ ciasta podczas jego przygotowania.
Potem wybrali�my formê do wykrawania kszta³tu piernika, kto
jak¹ sobie ¿yczy³. W koñcu ka¿dy mia³ swój oryginalny wyrób.
W nagrodê otrzymali�my dokument, mówi¹cy o tym, ¿e
jeste�my �godni miano czeladników tej piernikarni nosiæ i za
mistrzów przysposabiaæ.�

Kiedy wyszli�my z Muzeum by³o ju¿ ciemno, ale czeka³a
na nas pani przewodniczka ubrana w �redniowieczny strój,
kamizelkê Kopernika (bo zrobi³o siê zimno), z lamp¹ w rêku.
Udali�my siê wspólnie na spacer po nocnym Toruniu. Toruñ
to chyba najbardziej ��redniowieczne� z du¿ych miast Polski.
Zwiedzanie zaczêli�my od Ko�ció³a �w. Janów (Jana
Ewangelisty i Jana Chrzciciela). Tu odbywa³y siê uroczysto�ci

Dzia³acze polonijni Ukrainy  z  prezesem Stowarzyszenia �Wspolnota Polska�
prof. Andrzejem Stelmachowskim na spotkaniu Op³atkowym w sali �Mane¿�
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miejskie, tu odprawiano nabo¿eñstwa z udzia³em od-
wiedzaj¹cych Toruñ polskich królów. W 1500 r. na wie¿y zawis³
dzwon �Tuba Dei� (Tr¹ba Bo¿a), drugi co do wielko�ci po
krakowskim �Zygmuncie�.

Z ko�cio³em tym konkuruje gotycka �wi¹tynia pw
Wniebowziêcia NMP, wzniesiona w XIII w. Na jej �cianach
zachowa³y siê malowane rzymsko-katolickie obrazy.

Z nazw¹ miasta zwi¹zanych jest kilka legend. Oto jedna
z nich. �By³y sobie dwie przyjació³ki: Wis³a i Wie¿a. Wis³a
przep³ywa³a przez ca³¹ Polskê, widzia³a du¿o ciekawych
rzeczy, podp³ywa³a do kole¿anki i opowiada³a jej to wszystko.
A Wie¿a sta³a ci¹gle na miejscu, no i w pewnym momencie
powiedzia³a Wi�le, ¿eby ta wiêcej nie podp³ywa³a i nie
opowiada³a jej nic, bo runie od zazdro�ci. A Wis³a rzek³a do
niej, podp³ywaj¹c: �To ruñ!� To us³yszeli wêdrowcy, którzy byli
niedaleko. No i zapisali sobie nazwê miasta Toruñ. A Wie¿a
prawie runê³a i teraz nazywa siê Krzyw¹, bo stoi pod k¹tem�.
Ten, kto nie ma grzechu, plecami i piêtami dotkn¹wszy jej
zewnêtrznej �ciany mo¿e utrzymaæ siê na nogach z
wyci¹gniêtymi do przodu rêkoma. Ale niestety nikomu z naszej
grupy to siê nie uda³o.

Wyje¿d¿ali�my te¿ pewnego dnia do Warszawy, byli�my
w Muzeum Powstania Warszawskiego, które zrobi³o na nas
wielkie wra¿enie i w teatrze �Komedia�.

Zwiedzili�my tak¿e okolice Pu³tuska, np.: Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze. Zamek ten kiedy� nale¿a³ do
rodziny Krasiñskich. By³ zbudowany przez Wincentego
Krasiñskiego - ojca poety Zygmunta Krasiñskiego i
podarowany pó�niej synowi jako prezent �lubny. By³a to letnia
rezydencja rodziny, nazywano go my�liwskim. Pa³ac g³ówny
Krasiñscy mieli w Warszawie, teraz tam znajduje siê Akademia
Sztuk Piêknych. Ojciec chcia³, ¿eby syn zosta³ urzêdnikiem
cesarskim, a matka, umieraj¹c, powiedzia³a 10-letniemu
Zygmuntowi �Synu, zostañ poet¹, bo poeci ¿yj¹ wiecznie�.
Zygmunt nie zrealizowa³ marzeñ ojca, ale zosta³ poet¹. W
epoce romantyzmu najwybitniejsi poeci to w³a�nie Adam
Mickiewicz, Juliusz S³owacki, Cyprian Kamil Norwid i Zygmunt
Krasiñski.

Którego� dnia po zajêciach wybrali�my siê na przeja¿d¿kê
konn¹ do Gospodarstwa Agroturystycznego w Chmielewie.
Bryczkami przyjechali�my do drewnianego namiotu nad
brzegiem rzeki. Tu nas oczekiwa³a ¿yczliwa gospodyni, widaæ
te¿ by³o przygotowane ognisko. Wokó³ niego pó�niej
�piewali�my polskie pie�ni i bawili�my siê.

W Pniewie, w ku�ni kurpiowskiej mieli�my warsztaty.
Nauczyli�my z bibu³y robiæ kwiaty i ozdoby na choinkê.

Byli�my równie¿ w miejscowym kinie �Narew�. Ogl¹-
dali�my tam film pt.: �Karol � Papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem�. Z szeroko otwartymi ramionami, trzymaj¹c
wysoko krzy¿, idzie w stronê ludzi � w stronê m³odzie¿y, w
stronê dzieci, w stronê chorych. �Nie lêkajcie siê!�  wo³a
g³o�no, z moc¹ i pasj¹ Papie¿ � Polak podczas pierwszego
spotkania z t³umem zgromadzonym na placu �w. Piotra 22
pa�dziernika 1978 r. Tak zaczyna siê pontyfikat Jana Paw³a
II, tak zaczyna siê film.

Na kursie mieli�my zajêcia przewa¿nie z jêzyka polskiego
oraz informatyki. Wtedy byli�my podzieleni na dwie grupy.
Pozosta³ych lekcji s³uchali�my wspólnie. Zajêcia z jêzyka
polskiego by³y bardzo urozmaicone i ciekawe. Ogl¹dali�my
miêdzy innym filmy, np.: o kulturze kaszubskiej, s³uchali�my
góralskiej gwary, próbowali�my przeczytaæ i zrozumieæ
napisan¹ po góralsku legendê o �pi¹cym na Giewoncie
rycerzu.  Informatykê mieli�my w dobrze wyposa¿onej sali
komputerowej. Ka¿dy mia³ do dyspozycji swój komputer.
Zajêcia te mija³y bardzo szybko. Podczas obiadów w Domu

Polonii z zainteresowaniem przygl¹dali�my siê polskim
dzieciom, które uczy³y siê na zajêciach praktycznych dobrych
manier przy stole: �ABC dobrego zachowania przy stole�.
Nasza grupa te¿ skorzysta³a z tego typu zajêæ.

Kurs powoli dobiega³ koñca, zbli¿a³y siê �wiêta Bo¿ego
Narodzenia. Obyczaj ³amania siê op³atkiem przy stole
wigilijnym piegnowany jest w Polsce od wielu lat. Program
naszego kursu przewidywa³ równie¿ Spotkanie Op³atkowe.
W ostatni¹ niedzielê naszego pobytu w Pu³tusku po mszy
�wiêtej w licznym gronie spotkali�my siê w sali �Mane¿� obok
Zamku na takiej w³a�nie uroczysto�ci. Wiele razy uczest-
niczy³am w spotkaniach op³atkowych na Ukrainie, ale w Polsce
po raz pierwszy. �wiêto zorganizowane by³o przez Oddzia³
Pó³nocno-Mazowiecki Stowarzyszenia �Wspólnota Polska�.
Jej prezes Krzysztof £achmañski przywita³ pana prof. Andrzeja
Stelmachowskiego i pana dr-a Witolda Rybczyñskiego -
prezesa i wiceprzewodnicz¹cego Rady Krajowej  Sto-
warzyszenia �Wspólnota Polska�, Parlamentarzystów, ksiê¿y
Dekanatu Pu³tuskiego, Rektora Akademii Humanistycznej,
gospodarzy Pu³tuska i innych go�ci.

Sala przystrojona pachn¹cym �wierkiem, �wiat³a
migaj¹cych lampek, delikatne d�wiêki kolêd, program s³owno-
muzyczny przygotowany przez m³odzie¿ �Niech zawsze
bêdzie Bo¿e Narodzenie� wprowadzi³y nas w specyficzny,
�wi¹teczny nastrój. A pó�niej by³o tak, jak w wierszu jednego
z polskich wieszczy - Cypriana Kamila Norwida, który
wiêkszo�æ swojego ¿ycia spêdzi³ na emigracji:

�Jest w moim Kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,
Przy wej�ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie�.
To spotkanie naprawdê by³o okazj¹ do w³a�nie takich

wznios³ych prze¿yæ.
Seminarium to bogaty program patriotyczno-turystyczny.

Spe³ni³ wszystkie nasze oczekiwania, a trzy tygodnie
spêdzone na Polskiej Ziemi wzbogaci³y nasz¹ wiedzê i
umiejêtno�ci potrzebne do dalszej pracy. Dziêkujemy bardzo
wszystkim cz³onkom Rady Programowej oraz wszystkim tym
Pañstwu, którzy przyczynili siê do zorganizowania �Semi-
narium dla dzia³aczy polonijnych� w Pu³tusku.

Dziêkujemy za mi³y pobyt w Ojczy�nie. Wrócili�my do
swoich domów silniejsi, bogatsi nie tylko w wiedzê i nowe
do�wiadczenia, lecz przede wszystkim umocnieni duchowo.

Ludmi³a Winnicka

�wi¹teczny Toruñ
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 Kuchnia  polska

- 50 dag m¹ki
- 1.5 szklanki mleka
- 20 dag cukru
- 8-10 ¿ó³tek
- 12 dag (pó³ kostki) mas³a
- 4 dag dro¿d¿y
- szczypta soli
- po ³y¿eczce otartej skórki z pomarañczy i cytryny
- kilka kropli esencji migda³owej

Lukier:
- 1 szklanka cukru pudru
- po 1 ³y¿eczce alkoholu i wody
- kilka kropli soku z cytryny

Sposób przyrz¹dzania:

Baba dro¿d¿owa
lukrowana

Sk³adniki:

Dro¿d¿e zalej 3 ³y¿kami ciep³ego mleka, dodaj ³y¿eczkê cukru, wymieszaj, odstaw. Po³owê m¹ki, pozosta³e mleko (ciep³e)
i sól zmiksuj, po³¹cz z ¿ó³tkami utartymi z cukrem, wlej wyro�niêty zaczyn i, ci¹gle miksuj¹c, wsyp resztê maki. Dodaj
skórkê cytrynow¹ i pomarañczow¹ oraz zapach migda³owy. Starannie wyrób, a¿ ciasto bêdzie odstawa³o od rêki. Trwa
to oko³o 15 minut.

Nastêpnie odstaw ciasto w ciep³e miejsce, przykryj lnian¹ �ciereczk¹ i czekaj, a¿ podwoi swoj¹ objêto�æ. Ciasto bêdzie
wyrasta³o oko³o 3-4 godzin.

Po tym czasie dodaj do niego sparzone i os¹czone rodzynki, zagnieæ jeszcze raz i prze³ó¿ do dwóch du¿ych form na babki
(mog¹ byæ z kominkiem) wysmarowanych mas³em i wysypanych m¹k¹ do 1/3 wysoko�ci. Postaw w cieple, a¿ ciasto
uro�nie na ca³¹ wysoko�æ formy. Wierzch obu bab posmaruj roztrzepanym jajkiem. Wstaw do rozgrzanego piekarnika
i piecz 40 minut w temperaturze 180°C.

Baby wyjmij z piekarnika, pozostaw w formie jeszcze przez 10 minut, a potem wyjmij. Utrzyj na jednolit¹ pastê wszystkie
sk³adniki lukru, udekoruj baby i odstaw, aby lukier zastyg³, odstaw, aby lukier zastyg³.

Kulinarny Atlas �wiata

Danie wegetariañskie




