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Sejm RP og³osi³ rok 2009 rokiem
Mieczys³awa Kar³owicza

UCHWA£A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie uczczenia pamiêci Mieczys³awa Kar³owicza

W dniu 8 lutego 2009 r. mija 100. rocznica �mierci
Mieczys³awa Kar³owicza, wybitnego kompozytora i
dyrygenta, znakomitego taternika, narciarza i fotografika.

Mieczys³aw Kar³owicz zapisa³ siê w dziejach polskiej
kultury muzycznej jako jeden z najwybitniejszych
kompozytorów, wspania³y symfonik, autor genialnych
poematów symfonicznych, nieustêpuj¹cych pod
wzglêdem artystycznym arcydzie³om tego gatunku
wspó³czesnych mu kompozytorów europejskich, twórca
kanonu m³odopolskich pie�ni, wspania³y publicysta. By³
te¿ znakomitym taternikiem. Pasjonowa³ siê fotografik¹.
Ostatnie lata swego krótkiego ¿ycia spêdzi³ w Zakopanem.
Wraz z Mariuszem Zaruskim stworzy³ podwaliny
Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

8 lutego 1909 r. Kar³owicz zgin¹³ w Tatrach
przysypany lawin¹ na wschodnich zboczach Ma³ego
Ko�cielca w trakcie wycieczki narciarsko-fotograficznej.

Mieczys³aw Kar³owicz wci¹¿ jest artyst¹ symbolem,
który z urody polskich krajobrazów, polskich gór czerpa³
inspiracjê do swej twórczo�ci artystycznej.

Uznaj¹c ponadczasowy i uniwersalny wymiar
twórczych dokonañ Mieczys³awa Kar³owicza, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamiêæ.
Marsza³ek Sejmu: B. Komorowski

• Mieczys³aw Kar³owicz
• Polska droga do demokracji - «Okr¹g³y Stó³»
• Wa³êsa i Balcerowicz lud�mi dwudziestolecia
• Polacy po latach pozytywnie oceniaj¹ Okr¹g³y Stó³
• Ðîâåñíèöÿ ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè æèâå ó Õàðêîâ³

• Dzieñ narodowo�ciowy w szkole Boiko
• Wystawa «Polska i Polacy na prze³omie wieków»
• Walentynki�2009 w Domu Polonii
• System edukacji w Polsce
• Sa³atka makaronowa
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Mieczys³aw Kar³owicz
Mieczys³aw Kar³owicz, kompozytor i dyrygent; ur.

11 grudnia 1876, Wiszniewo; zm. 8 lutego 1909, Tatry.
Dzieciñstwo, do szóstego roku ¿ycia, spêdzi³ w
rodzinnym maj¹tku w Wiszniewie na Litwie. Po
sprzeda¿y maj¹tku w 1882 rodzina Kar³owiczów osiedli³a
siê w Heidelbergu, nastêpnie w 1885
przenios³a siê do Pragi, w 1886 � do
Drezna, a w 1887 zamieszka³a na sta³e
w Warszawie. W Heidelbergu i Dre�nie
Mieczys³aw Kar³owicz uczêszcza³ do
szkó³ ogólnokszta³c¹cych, od 1888
uczy³ siê w szkole realnej W. Górs-
kiego w Warszawie.

Wychowany od najm³odszych lat
w atmosferze mi³o�ci do muzyki,
podczas pobytu za granic¹ pozna³
muzykê operow¹ i symfoniczn¹, m.in.
dzie³a Bizeta, Webera, Brahmsa,
Smetany. Od siódmego roku ¿ycia
uczy³ siê prywatnie gry na skrzypcach,
w Dre�nie i Pradze, a nastêpnie w
Warszawie u Jana Jakowskiego. W
latach 1889-95 by³ uczniem Stanis³awa
Barcewicza, równocze�nie uczy³ siê
harmonii u Zygmunta Noskowskiego i
Piotra Maszyñskiego, nastêpnie za� kontrapunktu i form
muzycznych u Gustawa Roguskiego. W tych latach
zacz¹³ tak¿e komponowaæ. Z 1983/84 pochodzi pierwszy
zachowany utwór Chant de mai na fortepian. W latach
1893-94 uczêszcza³ na wyk³ady na Wydziale Przy

rodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1895
wyjecha³ do Berlina z zamiarem studiowania gry na
skrzypcach pod kierunkiem Józsefa Joachima. Nie
dostawszy siê do jego klasy w Hochschule für Musik,
uczy³ siê prywatnie u Floriana Zajica. Postanowi³ jednak
po�wiêciæ siê kompozycji i podj¹³ studia u Heinricha
Urbana. Równocze�nie uczêszcza³ na wyk³ady z historii

muzyki, historii filozofii, psychologii i fizyki na wydziale
filozoficznym Uniwersytetu w Berlinie. Od koñca 1895 do
koñca 1896 powsta³a wiêkszo�æ spo�ród 22 zachowanych
jego pie�ni solowych. Z Berlina pisa³ korespondencje
muzyczne do EMTA. Obok drobniejszych kompozycji w

latach studiów u Urbana powsta³a muzyka
do dramatu Józefata Nowiñskiego Bia³a
go³¹bka. Pod koniec lat 90-tych Kar³owicz
podj¹³ pracê nadSymfoni¹ �Odrodzenie�,
któr¹ skoñczy³ ju¿ samodzielnie po
powrocie do kraju. W 1901 ukoñczy³ studia
i wróci³ do Warszawy. W 1903 dzia³a³ w
Zarz¹dzie Warszawskiego Towarzystwa
Muzycznego, przy którym za³o¿y³ i
prowadzi³ orkiestrê smyczkow¹.

Mieczys³aw Kar³owicz po�wiêci³ siê
ca³kowicie twórczo�ci w dziedzinie
jednego gatunku: poematu symfonicz-
nego. W latach 1904-09 powsta³o 6
poematów symfonicznych op. 9-14. W
1906 kompozytor osiedli³ siê w Zako-
panem. Z Tatrami ³¹czy³a go od lat
szczególna wiê�. Dzia³a³ w Towarzystwie
Tatrzañskim, publikowa³ artyku³y z
wêdrówek górskich, pasjonowa³ siê

wspinaczk¹, jazd¹ na nartach, fotografik¹. Sta³ siê jednym
z pionierów polskiego taternictwa. Zgin¹³ tragicznie w
Tatrach, zasypany lawin¹ �nie¿n¹ podczas samotnej
wycieczki górskiej w drodze z Hali G¹sienicowej do
Czarnego Stawu, u stóp Ma³ego Ko�cielca. Pochowany
zosta³ na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie.

Mieczys³aw Kar³owicz napisa³ wprawdzie tylko jedn¹
symfoniê, i to w czasach szkolnych, ale sze�æ poematów
symfonicznych zapewni³o mu miano najwybitniejszego
polskiego symfonika. Ponad to napisa³ niewiele: wdziêczn¹
Serenadê op. 2 na orkiestrê smyczkow¹, wspania³y,
wirtuozowski Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 i pe³ne uroku,
m³odzieñcze pie�ni. Jak wygl¹da³yby jego dokonania
twórcze, gdyby nie zgin¹³ zasypany lawin¹ w wieku
trzydziestu trzech lat? By³yby zapewne bogatsze, ale w
dziedzinie muzyki symfonicznej pozostaj¹ i tak nie-
zrównane. Wcze�niejszy dorobek naszych kompozytorów
- twórczo�æ Jakuba Go³¹bka, Antoniego Milwida i Wojciecha
Dankowskiego w wieku XVIII, Józefa Elsnera i Karola
Kurpiñskiego w I po³owie XIX wieku, wreszcie W³adys³awa
¯eleñskiego i Zygmunta Noskowskiego w jego drugiej
po³owie - by³ co najwy¿ej drugoplanowym zjawiskiem w
historii muzyki europejskiej. Kar³owicz dziêki swojej muzyce
symfonicznej zaj¹³ w jej neoromantycznym nurcie z
pocz¹tków XX wieku jedno z najwa¿niejszych miejsc.

W tamtych czasach jednak neoromantyzm Kar³owicza
wywo³ywa³ w Polsce zdecydowany sprzeciw. Wed³ug
wybitnego historyka muzyki Aleksandra Poliñskiego m³odzi
kompozytorzy, którzy chcieli �zmyæ z siebie pami¹tkê po
Noskowskim� - jak pisa³ Kar³owicz, �znajduj¹ siê obecnie w
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sferze jakiego� z³ego ducha, który ich twórczo�æ
deprawuje, stara siê wyzuæ z oryginalno�ci indywidualnej
i narodowej, i przemieniæ w papugi, na�laduj¹ce
niezdarnie g³osy Wagnera i Straussa�. W twórczo�ci
Kar³owicza widziano �modernistyczny chaos�. Pod-
kre�lano awangardowy charakter jego utworów, który mia³
byæ przyczyn¹ ma³ej ich popularno�ci w�ród polskiej
publiczno�ci.

Dla kompozytora szukaj¹cego nowej drogi twórczej
prorokiem awangardy by³ Ryszard Strauss, w jego
twórczo�ci widzia³ Kar³owicz �proroczy rzut oka w
przysz³o�æ�. Z dzisiejszej perspektywy widaæ, ¿e
przysz³o�æ nale¿a³a do Debussy�ego, Schönberga i
Strawiñskiego, którzy wkraczali na g³ówn¹ scenê muzyki
europejskiej, kiedy Kar³owicz zachwyca³ siê Wagnerem
i Straussem. Za granic¹ ganiono wiêc Kar³owicza za
eklektyzm. Po koncercie kompozytorskim w Wiedniu w
1904 roku, na którym wykonana zosta³a Bianka z Moleny,
Koncert skrzypcowy i Symfonia �Odrodzenie�, recenzent
napisa³: �Szkoda by³o trudziæ siê podró¿¹ z Warszawy
do Wiednia, aby pokazaæ, ¿e uczy³o siê od Wagnera i
Czajkowskiego.�

Wp³ywy Czajkowskiego, Wagnera i Straussa
wytykano Kar³owiczowi równie¿ po nastêpnym
koncercie w Wiedniu cztery lata pó�niej. W programie
znalaz³y siê wówczas dojrza³e dzie³a, poematy

Mieczys³aw Kar³owicz - kompozytor, taternik, narciarz,
jeden z najwiêkszych polskich symfoników, od dzieciñstwa
bywa³ w Zakopanem, gdzie w 1891 r. publicznie debiutowa³
na estradzie Dworca Tatrzañskiego jako skrzypek oraz...
publicysta na ³amach «Kuriera Zakopiañskiego».
W pocz¹tkach XX w. sta³ siê jednym z najwybitniejszych
taterników. Zajmowa³ siê te¿ fotografik¹ tatrzañsk¹,
wspó³pracowa³ z pismami turystycznymi, by³ dzia³aczem
Towarzystwa Tatrzañskiego, szczególnie Sekcji Turystycznej
i Narciarskiej. W Zakopanem w ca³o�ci lub czê�ci powsta³o
wiele jego utworów - przede wszystkim Koncert Skrzypcowy
A-dur oraz wszystkie poematy symfoniczne.

Od 1907 r. do �mierci mieszka³ stale w Zakopanem
(pocz¹tkowo w willi «Limba», potem «Liliana», wreszcie w
«Lutni»). By³ wspó³twórc¹ narciarstwa tatrzañskiego, z
Mariuszem Zaruskim organizowa³ TOPR. Zgin¹³ w lawinie
�nie¿nej pod Ma³ym Ko�cielcem. Z inicjatywy Mariusza
Zaruskiego wystawiono pami¹tkowy obelisk pod Ko�cielcem,
w miejscu jego tragicznej �mierci.

Imiê Kar³owicza nosi zakopiañska Szko³a Muzycz-
na, mieszcz¹ca siê tak¿e przy ul. Sienkiewicza, kilka
domów powy¿ej «Lutni».

Powracaj¹ce fale, Odwieczne pie�ni, Stanis³aw i Anna
O�wiecimowie orazSmutna opowie�æ. Zauwa¿ono
jednak z uznaniem �dobr¹ technikê orkiestrow¹�.
Doceniono j¹ równie¿ w Polsce. Krytycy i publiczno�æ
przyzwyczajali siê do nowego stylu. Po koncercie 27
kwietnia 1908 roku w Filharmonii Warszawskiej, na
którym odby³o siê prawykonanie poematu Stanis³aw i
Anna O�wiecimowie pisano: �Poemat jest wspó³czesny
ze wzglêdu na bogactwo pomys³ów instrumentacji,
�wie¿o�æ i oryginalno�æ harmonii, nie ustêpuj¹cych, a
jednak wolnych od niewolniczego przedrze�niania
Straussa�, a tak¿e: �Kar³owicz rozwija po swojemu
zasady nowoczesnej kolorystyki orkiestrowej Ryszarda
Straussa i dochodzi do wyników imponuj¹cych.�

Pe³ny sukces odniós³ Kar³owicz na kolejnym koncercie
w Filharmonii 22 stycznia 1909 roku. Grzegorz Fitelberg,
entuzjastyczny promotor nowej muzyki polskiej, prowadzi³
wówczas wykonanie  Odwiecznych pie�ni. Aleksander
Poliñski, zaciek³y przeciwnik wszystkiego co nowe, sta³y
antagonista Kar³owicza, nazwa³ je �cenn¹ têczowego blasku
per³¹ muzyczn¹�! Dzisiaj nie musimy ju¿ denerwowaæ siê
«modernistycznym chaosem», ani ganiæ Kar³owicza za
«eklektyzm». Jego muzyka symfoniczna pozostaje dla nas
naprawdê «cenn¹ têczowego blasku per³¹ muzyczn¹»,
daj¹c¹ wiele estetycznych satysfakcji.

http://www.culture.pl

Mieczys³aw Kar³owicz, rze�ba na �cianie
Szko³y Muzycznej (fot. A. Samardak)

Kar³owicz w Zakopanach
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Historia

Polska droga do demokracji - «Okr¹g³y Stó³»
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ w najnowszej

historii Polski by³y tzw. obrady Okr¹g³ego Sto³u. Obrady
zapocz¹tkowa³y upadek komunizmu i przemiany
polityczne nie tylko w Polsce, ale równie¿ w ca³ej Europie
�rodkowo-Wschodniej. Do wspólnych rozmów zasiedli
przedstawiciele opozycji demokratycznej, w³adz PRL i
Ko�cio³a

By³ to okres, w którym za³amywa³ siê w Polsce ustrój
jednopartyjny, oparty na monopolu w³adzy partii ko-
munistycznej. Przedstawiciele w³adzy, tacy jak ówczesny
minister Czes³aw Kiszczak, oraz �rodowisk opozycyjnych
zwi¹zanych ze zwi¹zkiem zawodowym ,,Solidarno�æ»,
w szczególno�ci Lech Wa³êsa, zdecydowali siê zasi¹�æ
do rokowañ w celu dokonania zmiany ustroju poli-
tycznego i gospodarczego Polski. Obrady te nazwano
obradami Okr¹g³ego Sto³u, co mia³o symbolizowaæ
równo�æ stron i dobr¹ wolê osi¹gniêcia kompromisu.
Uczestniczy³o w nich kilkaset osób ze strony rz¹dowej i
opozycyjnej. Podczas obrad uzgodniono szereg

fundamentalnych zmian ustrojowych. Ustalono, ¿e
panowaæ bêdzie wolno�æ powo³ywania i dzia³ania partii
politycznych i zwi¹zków zawodowych, wolno�æ s³owa,
demokratyczne wybory w³adz, wolny rynek i zrównanie
w³asno�ci pañstwowej z prywatn¹. Uczestnicy obrad
porozumieli siê co do tego, ¿e powo³ane zostan¹ nowe
w³adze pañstwowe- senat i prezydent, jak równie¿, ¿e
odbêd¹ siê czê�ciowo wolne wybory do parlamentu. W
porównaniu z dotychczasowym ustrojem pañstwa by³y
to wiêc zmiany zasadnicze, a nadto dokonane w sposób

bezkrwawy. Obrady zakoñczono porozumieniem z,
zwanym porozumieniem Okr¹g³ego Sto³u.

Podpisane w dniu 5 kwietnia 1989 roku r. poro-
zumienie przewidywa³o m.in. przeprowadzenie czê�ciowo
wolnych wyborów do Sejmu (opozycji przypa�æ mia³o 35%
miejsc) i w pe³ni wolnych wyborów do Senatu.

Wybory 4 VI 1989 r. przynios³y zwyciêstwo «Soli-
darno�ci». Oczywiste sta³o siê, ¿e PZPR nie jest w stanie
sprawowaæ w³adzy przy tak zdecydowanym oporze
spo³eczeñstwa. Parlament (nazywany «kontraktowym»)
wybra³ co prawda gen. Jaruzelskego na prezydenta, ale
tekê premiera otrzyma³ kandydat «Solidarno�ci» Tadeusz
Mazowiecki (24 VIII 1989) - szef grupy doradców Komitetu
Strajkowego w Gdañsku w 1980 r. 29 XII sejm zmieni³
konstytucjê i nazwê pañstwa. Polska Rzeczpospolita
Ludowa przesz³a do historii. Rozpocz¹³ siê okres
Rzeczypospolitej Polskiej (nazywanej III Rzeczpospolit¹).
Wydarzenia w Polsce rozpoczê³y proces rozpadu bloku
komunistycznego. £ad ja³tañski przesta³ istnieæ.

Zawarcie kompromisu przy «Okr¹g³ym Stole» i
spokojne przej�cie od systemu komunistycznego do
demokracji by³o mo¿liwe dziêki zasadniczej zmianie w
polityce ZSRR, który w latach 1986-1988 zacz¹³
realizowaæ zasady pierestrojki i g³asnost�i oraz otwarcia
politycznego i gospodarczego wobec reszty �wiata.

Niezale¿nie od ró¿nych ocen, z jakimi do dzi�
spotykaj¹ siê obrady Okr¹g³ego Sto³u, oczywiste jest
ich ogromne znaczenie dla dokonanych w naszym kraju
zmian ustrojowych.
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Wiadomo�ci z Polski

W Sejmie przy jednym stole (chocia¿ nie
okr¹g³ym) zasiedli przedstawiciele PRL-
owskiej opozycji i tzw. strony partyjno-
rz¹dowej

Na 20. rocznicê rozpoczêcia rozmów
Okr¹g³ego Sto³u stanê³y dwa osobne sto³y.
Wczoraj w Sejmie odby³a siê konferencja
«Dialog-kompromis-porozumienie», z

udzia³em osób, które siedzia³y przy stole
w 1989 r., zarówno po stronie rz¹dowej,

jak i opozycyjnej.
Zabrak³o prezydenta Lecha Kaczyñ-

skiego. On znajdzie siê przy drugim stole, w Pa³acu
Prezydenckim. Na zaproszenie Lecha Kaczyñskiego
zasi¹dzie dzi� przy nim 60 historyków, którzy maj¹
dyskutowaæ nad znaczeniem rozmów rz¹du z opozycj¹
przed 20 laty.

Stó³ w Sejmie
Ju¿ pierwszy rzut oka na listy uczestników obu

spotkañ pozwala zorientowaæ siê, dlaczego nie
zgromadzili siê oni w jednym miejscu. Zaproszonemu
przez prezydenta Antoniemu Macierewiczowi raczej
trudno by³oby usi¹�æ obok obecnego na sejmowej
konferencji Wojciecha Jaruzelskiego.

Za to zorganizowana w Sejmie pod has³em dialogu
konferencja zdecydowanie mia³a na celu pochwa³ê
historycznego porozumienia. W atmosferze braku podzia³ów
obok premiera pierwszego demokratycznego rz¹du
Tadeusza Mazowieckiego usiad³a pos³anka SLD Joanna
Senyszyn, znana ze swych kontrowersyjnych pogl¹dów.

20 lat od porozumieñ Okr¹g³ego Sto³u
Aleksander Kwa�niewski publicznie zwraca³

siê do Adama Michnika per Adasiu, a ca³o�æ
otworzy³ Stanis³aw Ciosek. Zabrak³o natomiast
Lecha Wa³êsy. W opublikowanej na portalu
Wirtualna Polska wypowiedzi wyja�ni³, ¿e
zawsze uwa¿a³ Okr¹g³y Stó³ za jedyne mo¿liwe
wyj�cie w tamtej sytuacji, ale jednak by³ to
«zgni³y kompromis». Trudno mu graæ bohatera,
dlatego od lat unika uczestniczenia w obcho-
dach rocznicowych.

Inni uczestnicy spotkania nie mieli podob-
nych w¹tpliwo�ci, raczej dominowa³o poczucie

wspó³tworzenia historycznego porozumienia. Stanis³aw
Ciosek, by³y cz³onek Biura Politycznego PZPR,
powiedzia³, ¿e w³adze PRL wówczas uwa¿a³y, ¿e nie ma
innego wyj�cia z kryzysu. Inne pañstwa rozwija³y siê
szybciej ni¿ Polska i dlatego by³a konieczna zmiana. Ale

jednocze�nie przypomnia³, z jakim strachem siadali do
rozmów z osobami pokroju Michnika, który dla
komunistów by³ «diab³em wcielonym».

W³adys³aw Frasyniuk, który przy Okr¹g³ym Stole
siedzia³ po stronie opozycyjnej, wspomina³ z kolei, jak
dokonywa³a siê zmiana sposobu my�lenia o przejêciu
w³adzy w Polsce. Od my�lenia w kategoriach konfliktu
z w³adz¹ po przyznanie,  ¿e lepsz¹ drog¹ jest
kompromis.

- W³adza nieustannie sprawdza³a, czy damy siê
sprowokowaæ. Jeszcze w trakcie strajku w Bydgoszczy
przygotowywali�my butle z acetylenem na dachu,
zastanawiaj¹c siê, czy mo¿na bêdzie nimi zatrzymaæ
czo³g na bramie - opowiada³ Frasyniuk. 
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Lech Wa³êsa, komentuj¹c zbli¿aj¹c¹ siê 20. rocznicê
obrad Okr¹g³ego Sto³u, powiedzia³, ¿e by³ to «bardzo zgni³y
kompromis», który otworzy³ jednak Polsce drogê do pe³nej
wolno�ci i demokracji

- Bez niego na przyk³ad nie by³bym prezydentem i nie
by³oby ¿adnych innych zdobyczy - powiedzia³ by³y przywódca
«Solidarno�ci».

Wa³êsa przyzna³, ¿e nie lubi rozmawiaæ o Okr¹g³ym Stole
i je�li tylko jest taka mo¿liwo�æ woli unikaæ komentarzy na
ten temat.

- Mam kaca moralnego, bo ja podpisywa³em jedn¹ rêk¹
- a wiedzia³em, ¿e gram z nieuczciwcami, wiedzia³em, ¿e
chc¹ mnie pokonaæ - wiêc sam podpisuj¹c to liczy³em na
nastêpny ruch i nastêpny skok do gard³a komunizmowi -
wyja�ni³ Wa³êsa.

- Dlatego to jest niewychowawcze, co ja robi³em, tak nie
wolno postêpowaæ w normalnych warunkach - doda³.

Zdaniem Wa³êsy strona rz¹dowa zamierza³a jednak
«oszukaæ» przedstawicieli opozycji i przerzuciæ na Soli-
darno�æ «brudn¹ robotê» przy reformie kraju.

- Tak, aby�my siê narazili spo³eczeñstwu i ¿eby�my
przegrali. On (gen. Wojciech Jaruzelski) chcia³ nas za³atwiæ

i nieuczciwie walczy³. Ju¿ kiedy by³em prezydentem jeszcze
mnie pods³uchiwali i liczyli na to, ¿e jeszcze siê odegraj¹ i
zwyciê¿¹. Taka jest prawda, panowie genera³owie -
powiedzia³ Wa³êsa.

By³y prezydent wyja�ni³, ¿e skoro w³adze PRL nie mia³y
czystych intencji wobec Solidarno�ci, to umowa Okr¹g³ego
Sto³u nie musia³a te¿ byæ do koñca respektowana przez
opozycjê. «Chcieli�cie mnie i nas oszukaæ - to ja was
oszuka³em. Tak jest. I tego siê wstydzê. Ale czy mia³em inne
wyj�cie? (...) Zgodzi³em siê na kompromis, a potem go nie
dotrzyma³em i to jest moje oszustwo» - doda³.

Wa³êsa jest przekonany, ¿e gdyby zachowa³ siê inaczej,
system komunistyczny w Polsce upad³by po 30-50 latach.

- Wierzy³em przecie¿ w to, ¿e z³o nale¿y dobrem zwyciê¿aæ,
a bezprawie - prawem. A jak prawo, to trzeba przecie¿
dotrzymaæ genera³a Jaruzelskiego do koñca kadencji (na
stanowisku prezydenta). A przecie¿ Rosja siê ju¿ podnosi³a,
przecie¿ z nim nie weszliby�my do NATO i Unii Europejskiej.
Nie ¿artujmy - oceni³ Wa³êsa.

Zdaniem by³ego prezydenta «trzeba by³o niedobry
kompromis zawrzeæ, ¿eby jutro siêgn¹æ po to, co dzi� mamy».

- Naprawdê musieli�my zgodziæ siê na genera³a

- Wiem, ¿e obalenie muru berliñskiego niejako przyæmi³o
to, co by³o nieporównanie wa¿niejsze, czyli Solidarno�æ i
pierwszy niekomunistyczny rz¹d - powiedzia³ prezydent Lech
Kaczyñski na podsumowanie debaty historyków

W Pa³acu Prezydenckim odby³a siê dzisiaj debata
historyków. Rozpoczê³a siê ona o 14.23, punktualnie w 20.
rocznicê rozpoczêcia obrad Okr¹g³ego Sto³u.

W�ród zaproszonych go�ci byli m.in. profesorowie: Andrzej
Friszke, Andrzej Paczkowski, Wojciech Roszkowski, Andrzej
Ajnenkiel, a tak¿e wspó³autor kontrowersyjnej ksi¹¿ki o Lechu
Wa³êsie dr Piotr Gontarczyk oraz pose³ PiS Antoni Macierewicz.

Prezydent: nie by³o tajnego porozumienia przy
Okr¹g³ym Stole

Na rozpoczêcie debaty g³os zabra³ prezydent Lech
Kaczyñski. Powiedzia³, ¿e na prze³omie 1988 i 1989 roku
podjêcie rozmów by³o «absolutnie niezbêdne».

Wed³ug niego jednak, by³y to «rozmowy z uzurpatorem».
«W³adza komunistyczna nie mia³a w Polsce ¿adnej
legitymacji, poza t¹, która le¿a³a o wiele setek kilometrów na
wschód granic Rzeczpospolitej, tej ówczesnej» - mówi³
prezydent.

- A czy z uzurpatorem nale¿y rozmawiaæ? Zdarza siê, ¿e
tak, czasem jest to konieczne - stwierdzi³ Lech Kaczyñski.
Jego zdaniem, «taktyczne porozumienie» przy Okr¹g³ym Stole
by³o konieczne.

Prezydent przekonywa³, ¿e w czasie obrad okr¹g³ego
sto³u, «ani przy podstolikach, ani w Magdalence, nie dosz³o
do ¿adnego porozumienia, w ramach którego kto� obiecywa³
w krótkim czasie Solidarno�ci w³adzê».

- Nikt te¿ nie obiecywa³ nomenklaturze w³asno�ci. Do
niczego takiego nie dosz³o, nie by³o te¿ rozmów na ten temat
- podkre�li³ Lech Kaczyñski.

Prezydent przemawia³ w sali, w której wystawiono
historyczny stó³ - ten, przy którym siedzieli uczestnicy

wydarzeñ sprzed dwudziestu lat. Na robocz¹ czê�æ spotkania
jego uczestnicy przeszli do innego pomieszczenia.

Okr¹g³y Stó³ «to by³o porozumienie elit»

- Je¿eli mieliby�my analizowaæ, co by³o pocz¹tkiem
wolnej Polski, to wolê 4 czerwca jako symbol - mówi³ historyk
Wojciech Roszkowski. Jego zdaniem, system demokratyczny
powinien byæ budowany na «odwo³aniu siê do g³osu ludu, a
nie na porozumieniu miêdzy elitami».

Kompromis zawarty przy Okr¹g³ym Stole przez stronê
opozycyjna i rz¹dow¹ Roszkowski oceni³ jako «zadowalaj¹cy
w istniej¹cych wtedy warunkach».

- Problem tylko w tym, ¿e te warunki natychmiast zaczê³y
siê zmieniaæ - stwierdzi³. Historyk wymieni³ w tym kontek�cie:
wynik wyborów 4 czerwca 1989 r., upadek re¿imów komu-
nistycznych w krajach satelickich ZSRR, a tak¿e rozwi¹zanie
PZPR w Polsce, które spowodowa³o - jak mówi³ Roszkowski
- ¿e jedna ze stron porozumieñ okr¹g³ego sto³u przesta³a
istnieæ.

Debata o Okr¹g³ym Stole w Pa³acu Prezydenckim

Okr¹g³y Stó³ by³ «zgni³ym kompromisem»
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D�wiêki fanfar, kolejki do laureatów i suto zaopatrzony
barek. Taka atmosfera panowa³a w hotelu Sofitel-Victoria
podczas wrêczania Lechowi Wa³êsie i Leszkowi Balce-
rowiczowi Krzese³ Dwudziestolecia ufundowanych przez
tygodnik The Warsaw Voice.

Nagrody, których autorem jest Piotr Gawron z warszaws-
kiej ASP, formalnie zosta³y przyznane z okazji dwudziestej
rocznicy powstania czasopisma. Nikt jednak nie ukrywa³, ¿e
by³ to tylko pretekst. �Nie by³oby tak wspania³ego dwu-
dziestolecia bez was,» powiedzia³ redaktor naczelny
pisma, Andrzej Jonas, prezentuj¹c zas³ugi laureatów
dla Polski. O wp³ywie Wa³êsy i Balcerowicza na
najnowsz¹ historiê �wiadczy wed³ug niego masa
przeciwstawnych opinie na ich temat. By³y prezydent i
by³y minister finansów s¹ na równi kochani, co niena-
widzeni, ale to tylko potwierdza ich przemo¿ny wp³yw
na wydarzenia minionych dwudziestu lat. Tak¿e dziêki
nim obecny kryzys jest niczym w porównaniu z tym,
przez co musia³a przechodziæ Polska dwadzie�cia lat
temu, stwierdzi³ Jonas.

Lech Wa³êsa odbieraj¹c nagrodê podkre�li³ raz
jeszcze, jak bardzo to, za co zosta³a przyznana �
wymuszenie demokratycznych przemian i urynkowienie
upadaj¹cej gospodarki � wydawa³o siê niepraw-
dopodobne. Wiêkszo�æ jego przemówienia zosta³a
jednak po�wiêcona czasom obecnym -  kryzysowi
gospodarczemu, a raczej zbytniemu uleganiu medial-
nej panice. �Ja siê na co� takiego jak kryzys w tych warunkach
nie zgadzam. Paru ludzi b¹ka pu�ci³o i mówi¹, ¿e to
katastrofa,» nawo³ywa³ do optymizmu Wa³êsa, wywo³uj¹c
rozbawienie sali.

Wed³ug by³ego przywódcy �Solidarno�ci» obecne
problemy nie stanowi¹ takiego zagro¿enia jak wielkie
za³amanie z lat 30, tylko s¹ efektem normalnych w gospo-
darce wolnorynkowej b³êdów przy planowaniu inwestycji.
Wa³êsa przestrzeg³ jednak przed widoczn¹ w wypowiedziach
europejskich polityków chêci¹ zamykania rynków, co mog³oby
opó�niæ powrót na �cie¿kê wzrostu.

�Bywaj¹ po¿ytki z uprawiania utopii» � tak Leszek
Balcerowicz odniós³ siê do swojej wiary w wolnorynkowe
zasady, do których usi³owa³ przekonywaæ jeszcze za czasów http://www.wprost.pl

Wa³êsa i Balcerowicz lud�mi dwudziestolecia
g³êbokiego PRLu. Z tej perspektywy rok 1989 by³ dla niego
oczywi�cie chwil¹ epokow¹, jako wyboru drogi, która siê na
�wiecie sprawdzi³a. W panuj¹cym obecnie systemie
demokratycznego kapitalizmu wyzwaniem dla jego zwo-
lenników jest jednak pozyskanie opinii publicznej, która lubi
byæ chwiejna i ulegaæ demagogom. �Populizm to obietnice,
które wydaj¹ siê atrakcyjne, ale s¹ lekarstwem gorszym od
choroby,� ostrzeg³ by³y wicepremier.

Mówi¹c o kryzysie, Balcerowicz powtórzy³ apele o zachowanie
spokoju i nieuleganie emocjom. Jego zdaniem protekcjonizm,
który zahamowa³ wyj�cie z kryzysu i procesy globalizacyjne w
latach 30, jest najgorsz¹ z mo¿liwych opcji, jakie politycy maj¹ do
wyboru. By³y minister finansów wyrazi³ na koniec nadziejê, ¿e
najpopularniejszy obecnie polityk �wiata, Barack Obama, wy-
korzysta swoj¹ popularno�æ, by broniæ wolnego rynku.

Na nieoficjalnej czê�ci spotkania w kuluarach mo¿na
by³o zobaczyæ m.in. Izabelê Jarugê-Nowack¹, Henrykê
Bochniarz i Tomasza Na³êcza. Wa³êsa, oblegany przez
sympatyków, przyzna³, ¿e nagrodê odda na Jasn¹ Górê b¹d�
przeka¿e do tworzonego Muzeum Solidarno�ci. Balcerowicz
w tej sprawie milcza.

Jaruzelskiego na prezydenta (...) Potem zdobyli�my premiera
Tadeusza Mazowieckiego - bardzo porz¹dnego cz³owieka,
ale legalistê, który chcia³ i chce zawsze dotrzymaæ s³owa.
Gdyby tak utrzymaæ to s³owo, to Jaruzelski by³by prezydentem
jeszcze cztery lata - powiedzia³ Wa³êsa.

W opinii Wa³êsy, Okr¹g³y Stó³ sam w sobie nie by³
zwyciêstwem. «Bez str¹cenia Jaruzelskiego, by³oby to
przegrane. A Solidarno�æ zak³adaliby�my za nastêpne 10 lat,
ale ju¿ nie polsk¹, bo ta ju¿ przegra³yby swoj¹ kartê, tylko
Solidarno�æ Europy �rodkowo-wschodniej. By³y ju¿ na ten
temat rozmowy m.in. z Vaclavem Havlem - doda³.

Gen. Jaruzelski zosta³ wybrany na stanowisko prezydenta
19 lipca 1989 roku przez Zgromadzenie Narodowe.
Rozstrzygniêcie zapad³o przewag¹ zaledwie jednego g³osu.
Funkcjê pe³ni³ jednak do grudnia 1990 roku. W wyborach
powszechnych prezydentem wybrano Lecha Wa³êsê. Wa³êsa
obj¹³ urz¹d 23 grudnia 1990 roku.

Wa³êsa uwa¿a, ¿e nie by³o te¿ powrotu do Solidarno�ci z

lat 1980-81 i trzeba by³o zgodziæ siê na legalizacjê zwi¹zku
od podstaw, z nowymi w³adzami.

- Ja siê tego ba³em, bo gdyby tamta strona by³a
m¹drzejsza, to powiedzia³aby tak: �O nie, my siê upieramy
przy Solidarno�ci 1980 roku, proszê zrobiæ zjazd krajowy i
siê uporz¹dkowaæ�. Czy pan wie, ¿e nie mieliby�my kworum,
¿e masa ludzi posz³a do OPZZ i wyjecha³a. Ja siê ba³em,
¿eby kto� na taki szaleñczy pomys³ nie wpad³ wtedy, bo by
siê okaza³o, ¿e nie mogê podj¹æ ¿adnej decyzji, bo nie ma
zwi¹zku i kadr - wspomina Wa³êsa.

Wa³êsa doda³, ¿e «okr¹g³osto³owe» ustalenia «mia³
gdzie�». «Mia³em tylko jeden warunek - nie ma wolno�ci bez
Solidarno�ci. (...) A potem oddaæ to narodowi: �kochany
narodzie, teraz nie obra¿aj siê na partie, wchod� do
organizacji, zapisuj siê, twórz - o to prosi³em - we� w swoje
rêce�. Wziêto tak jak wziêto, ale woln¹ Polskê da³em» -
powiedzia³ b. prezydent.

(PAP)
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Przy okazji 20 rocznicy Okr¹g-
³ego Sto³u, CBOS zada³ Polakom
pytanie: «Jaki jest dzi� twój stosunek
do porozumieñ zawartych przy
Okr¹g³ym Stole?». 41 proc. ba-
danych oceni³o swój stosunek do
Okr¹g³ego Sto³u jako «raczej pozy-
tywny», a 31 proc. jako obojêtny.
«Raczej negatywny» stosunek do
porozumienia zadeklarowa³o 12 proc.
ankietowanych, a 16 proc. w ogóle
nie umia³o okre�liæ swojej opinii na
ten temat.

«To umowa spo³eczna»
44 proc. Polaków za najlepsze

okre�lenie dla porozumieñ Okr¹g³ego
Sto³u uzna³o pojêcie «umowa spo-
³eczna». 26 proc. uzna³o, ¿e naj-
bardziej pasuje do niego termin
«zmowa elit». Przy czym jedna
trzecia (30 proc.) ankietowanych
powstrzyma³a siê od jakichkolwiek
okre�leñ.

Polacy pytani o to, czy kom-
promis osi¹gniêty przy Okr¹g³ym
Stole by³ dla nich satysfakcjonuj¹cy,
byli bardzo podzieleni w opiniach. 30
proc. badanych oceni³o, ¿e by³ on
najw³a�ciwszy w owym czasie,
wiêcej - 37 proc. - wyrazi³o opiniê,
¿e porozumienie mia³o dobre strony,
ale kompromis by³ zbyt daleko
posuniêty.

Na stosunek do porozumieñ
okr¹g³ego sto³u niewielki wp³yw ma
dawna przynale¿no�æ organizacyjna.
Przy czym dawni opozycjoni�ci s¹
bardziej zadowoleni z rezultatów
obrad przy Okr¹g³ym Stole ni¿ osoby
zwi¹zane z parti¹ rz¹dz¹c¹. Pozy-
tywnie ocenia je 58 proc. osób, które
przed 1981 r. nale¿a³y do Soli-
darno�ci, a nieco mniej, bo 55 proc.
spo�ród tych, którzy nale¿eli do
PZPR.

56 proc. pozytywnie ocenia
Okr¹g³y Stó³

Podobnie wygl¹da to, kiedy
porównuje siê odpowiedzi zwo-
lenników i przeciwników systemu
panuj¹cego w PRL. Spo�ród przeciw-
ników 56 proc. pozytywnie ocenia
Okr¹g³y Stó³, spo�ród zwolenników
PRL - 39 proc.

Najlepsz¹ opiniê o porozumie-
niach okr¹g³ego sto³u maj¹ osoby,
które swoje obecne pogl¹dy poli-
tyczne charakteryzuj¹ jako pra-
wicowe (51 proc. ocenia obrady
pozytywnie) oraz lewicowe (50 proc.).
Nieco mniej jest pozytywnych ocen
w�ród osób deklaruj¹cych pogl¹dy
centrowe (40 proc.).

Zwolennicy porozumienia przy
Okr¹g³ym Stole dominuj¹ w�ród

wyborców PO, PSL i SLD. 59 proc.
sympatyków tych part i i  wyra¿a
pozytywny stosunek do porozu-
mieñ okr¹g³ego sto³u. Najmniej (42
proc.) pozytywnych ocen pojawia³o
siê w odpowiedziach zwolenni-
ków PiS.

Sonda¿ przeprowadzono w
dniach 9-15 stycznia 2009 roku na
licz¹cej 1089 osób reprezentatywnej
próbie losowej doros³ych Polaków.

Polacy po latach pozytywnie oceniaj¹ Okr¹g³y Stó³
Polacy raczej pozytywnie oceniaj¹ Okr¹g³y Stó³ i osi¹gniête wtedy porozumienie miêdzy

komunistycznymi w³adzami a opozycj¹ - wynika z sonda¿u CBOS.
Wielu ankietowanych wspomina te wydarzenia obojêtnie.
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    Ð³äêî çóñòð³÷àºø ëþäåé, ÿêèõ íå òðèìàþòü ÿêîð³
¿õíüîãî ïîêîë³ííÿ! Ó ðàäÿíñüêèõ áóäíÿõ 30-õ ðîê³â  õ³áà
ëåãêî áóëî ³ñíóâàòè ìîëîä³é ïîëüö³, õî÷ ³ êðóãë³é ñèðîò³ ç
ðîá³òíè÷èì ñòàæåì ³ ïàðò³éíèì êâèòêîì, àëå ç ðåïðå-
ñîâàíèì ÷îëîâ³êîì? ßêîð³ ³äåîëîã³¿, íàö³îíàëüíî¿
óïåðåäæåíîñò³ ³ á³ëüøîâèöüêî¿ ïèëüíîñò³ âñå-òàêè  íå
ìîãëè âòðèìàòè öþ ãîðäó ³ ñòð³ìêó æ³íêó íà òèõîìó äí³
íåïîì³òíîñò³.

    Ïðî ïåäàãîãà Àíòîíà Ìàêàðåíêà çâè÷íî ïèøóòü, ùî
â³í çä³éñíèâ íà ïðàêòèö³ ³äåþ ìàñîâîãî ïåðåâèõîâàííÿ
þíèõ ïðàâîïîðóøíèê³â ó äèòÿ÷³é òðóäîâ³é êîìóí³. Ùî æ
áåðåãëî ³ ðóõàëî âïåðåä, äîäàâàëî ñèëè Þçåô³ Æè-
ë³íñüê³é, êîìóíàð³âñüêîìó ñåêðåòàðþ ïàðòáþðî óæå
ï³ñëÿìàêàðåíê³âñüêî¿ åïîõè ê³íöÿ 30-õ ðîê³â, ùîá æèòòÿ
çäàâàëîñÿ êîâòêîì ãàçîâàíî¿ âîäè ó ñïåêó íà àñôàëüò³?

    Ó 53-³ ðîêè Þçåôà Æèë³íñüêà îïèíèëàñÿ íà ìåæ³
ì³æ æèòòÿì ³ ñìåðòþ. Ë³êàð³ íàâåñí³ 1967-ãî ïîïåðåäèëè
ð³äíèõ, ùî ¿é çàëèøàºòüñÿ æèòè ê³ëüêà ì³ñÿö³â, ìàêñèìóì
� äî ñåðïíÿ òîãî æ ðîêó. Íàïîëÿãëà íà îïåðàö³¿. Âêëþ÷èâñÿ
¿¿ îäâ³÷íèé ïðèíöèï: ç áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿ øóêàòè âèõ³ä.    Òàê
10 òðàâíÿ ñòàëî ¿¿ äðóãèì äíåì íàðîäæåííÿ.

    Äâ³÷³ íàðîäæåíà íàâåñí³, ðîâåñíèöÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. ßêáè íå ÷èñëåíí³ «êîìóíàð³âñüê³» òà ðîäèíí³
äîêóìåíòè ³ çí³ìêè, íå ïîâ³ðèëà á, ùî ìî¿é ñï³âðîçìîâíèö³
� ê³ëüêà ðîê³â äî âëàñíîãî ñòîë³òòÿ, âîíà âæå � ïðà-
ïðàáàáóñÿ, àëå çáåðåãëà íå ïðîñòî ÷³òê³ñòü ïàì�ÿò³ �
ñïðèéìàº çåìíå ³ñíóâàííÿ ÿê âåëèêå  ùàñòÿ, êîòðå
ïåðåæèòè áåç ãóìîðó íåìîæëèâî.

    Áàòüêî Þçåôè Ôðàíö³âíè çàãèíóâ íà çàâîä³ çà ÷îòèðè
ì³ñÿö³ äî ¿¿ íàðîäæåííÿ.  Öèôðà «4» ôàòàëüíî ïî-
âòîðèëàñÿ: ÷îòèðèð³÷íîþ ä³â÷èíêà âòðàòèëà ùå é ìàò³ð.

    Ó äèòèíñòâ³ â³ä ñóñ³ä³â ÷óëà: «Ãîñïîäü íå áåç ìèëîñò³
� ïðèáåðå ¿¿». À âîíà ºäèíà ç îäèíàäöÿòè ä³òåé   Ôðàíöà 
³ Êîíñòàíö³¿ � äîâãîæèòåëüêà.

    Ìàòðîñàì-ïîëÿêàì çàïðîïîíóâàëè çàëèøèòèñÿ íà
ñóäíîâåðô³ â Ìèêîëàºâ³. Ïîðÿä ç ïîëüñüêîþ ñëîá³äêîþ
íà îêîëèö³ Ìèêîëàºâà áóëè âîºííî-ìîðñüêèé ãîñï³òàëü ³
â�ÿçíèöÿ.  Â îñíîâíîìó öå áóëè ãëèíîáèòí³ õàòè ç
äîë³âêàìè. Ï³çí³øå ïî÷àëè ñåëèòèñÿ ³ ãðåêè. Þçåôà
Ôðàíö³âíà ðîçïîâ³äàº: «Íå ñêàæó, ùî ÿ â³éñüêà áà÷èëà
ï³ä ÷àñ ãðîìàäÿíñüêî¿. Ìè, ä³òè, á³ãàëè áîñîí³æ íà ð³÷êó, à
äîðîñë³ êðè÷àòü, ùî â ì³ñò³ ìàäÿðè àáî êîçàêè, çíà÷èòü,
òðåáà íåãàéíî ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó».

    Íà ò³é îêîëèö³ ïàíóâàâ ñóðæèê -  ïîëüñüêà, óêðà¿íñüêà,
ðîñ³éñüêà, àëå â ãðîìàäÿíñüêó  äëÿ ñâ³òó äîì³íóþ÷îþ áóëà
ìîâà ïîñòð³ë³â. ² ãîñï³òàëü ó æèòò³ Þçåôè Æèë³íñüêî¿ áóâ
ðàí³øå, àí³æ øêîëà. Çà ïîðàíåíèìè äîãëÿäàëè ìè-
êîëà¿âñüê³ æ³íêè é ä³òè.

    «Äâîº ïîëÿê³â, ìàìà ïîâèííà ¿õ ï³äòðèìóâàòè. ²
ëèòîâåöü áóâ, ïîäàðóâàâ íàì äîðîãèé ïåðñòåíü � çì³ÿ
ïåðåêðó÷åíà ³ çåëåíå îêî. Ïîò³ì â³ä öèõ ëþäåé íàì
ïðèõîäèëè âäÿ÷í³ ëèñòè».

    Õî÷à ì³ëüéîíè ëþäåé çìóøåí³ áóëè ç³ çáðîºþ ÷è
ïðîñòî âóçëîì ðå÷åé çðèâàòèñÿ ç ì³ñöÿ, ïîëèøàòè ð³äíèé
êóòîê, æ³íîöòâî õóòîð³â ³ ñëîá³äîê íàé÷àñò³øå ïðîñòî íèæ÷å
ñõèëÿëî ãîëîâó ó ùîäåíí³é ïðàö³. Ó ò³é âåðèì³¿ çáåðåãëîñÿ
ôîòî ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ.   Í³êîëè íå ñêàæåø, ùî ó êðàñèâî¿
òîíêîâèäî¿ ñòðóíêî¿ æ³íêè ó ïðèòàëåí³é ñâèòö³ � âæå  òàê
áàãàòî ä³òåé. Êâ³ò÷àñòà õóñòêà äîâãèì êðàºì âèâ�ÿçàíà
äîâêðóæ øè¿, ùîá á³ë³ ïàöüîðêè ï³äêðåñëþâàëè ãîðäó

ïîñòàâó ãîëîâè, í³áè êîì³ð øëÿõòÿíêè íà ñòàðîìó
ïîðòðåò³.

¯¿ ÷îëîâ³ê, Ôðàíö Æèë³íñüêèé, çàëèøèâ äîíüö³
ò³ëüêè ïð³çâèùå.

«Â³í ïîëÿê, óðîäæåíåöü  Â³ëåíñüêî¿ ãóáåðí³¿ Â³-
ëåíñüêîãî ïîâ³òó. Ñòàíö³ÿ Æåëóäîê». Íàéìèò. Ïðè¿õàâ ó
Ìèêîëà¿â íà çàðîá³òêè. Á³ëüøå ìè ïðî íüîãî í³÷îãî íå
çíàºìî», - ðîçïîâ³äàº Þçåôà Æèë³íñüêà ç ìàéæå
ôàíòàñòè÷íîþ íàä³ºþ,  ùî ó êîëèøíüîìó Â³ëüíî
(ñó÷àñíîìó Â³ëüíþñ³) ïðî íå¿ ïðî÷èòàº õòîñü ³ç ïîëüñüêî¿
ãðîìàäè  ³ îçâóòüñÿ íàùàäêè ðîäó Æèë³íñüêèõ, ³ âîíà
çíàòèìå òðîõè á³ëüøå ïðî ñâîãî òàòà.

    «Ó ìåíå çàâæäè çíàéäóòüñÿ ãðîø³, ùîá êóïèòè âàøó
ïðàâäó»,� öèí³÷íî ïåðåêîíóº ðåêëàìà âñåóêðà¿íñüêî¿
òåëåïðîãðàìè.  Êîëè ïðàâäà êóïóºòüñÿ, ùîñü âåëèêå
íåçâîðîòíî êðàäåòüñÿ � ùàñòÿ, äèòèíñòâî, æèòòÿ. Íåâæå
òàêîãî ñüîãîäåííÿ ïîòðåáóº íàøå ìàéáóòíº?  Àëå æ º
öåé ð³ä Øèäëîâñüêèõ-Æèë³íñüêèõ, äå çáåð³ãàþòü ñïîãàäè
ïðî òå, ÿê ñëîá³äñüêèì ìèêîëà¿âñüêèì ïîëÿêàì äîïî-
ìàãàâ êîñòüîë. ² âñ³ì ðîäè÷àì â³ä ï³âäíÿ Óêðà¿íè äî
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîäàðîâàí³  êîï³¿ ðîäîâîäó, ñêðó-
ïóëüîçíî âèâ÷åíîãî ³ â³äòâîðåíîãî â äîêóìåíòàõ ³
ôîòîãðàô³ÿõ ïëåì³ííèêîì Þçåôè Ôðàíö³âíè. ª é òàêèé
íàéñòàð³øèé ïàï³ð (öèòóþ ìîâîþ îðèã³íàëó).

    «Ñâèäåòåëüñòâî. Ïî óêàçó Åãî Âåëè÷åñòâà Ãîñóäàðÿ
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à, Ñàìîäåðæöà Âñåðîññèéñêîãî
è ïðî÷àÿ è ïðî÷àÿ. Îáúÿâèòåëü ñåãî � Øèäëîâñêèé
Òîìàø ñûí ßíîâ â ñëóæáó âñòóïèë èç ïîñåëÿí Âàð-
øàâñêîé ãóáåðíèè è óåçäà, äåðåâíÿ Áàáèíöû. Âûñëó-
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æèâøèé îïðåäåëåííûé çàêîíîì ñðîê ðåêðóòîì 20 ëåò
ñ ïðàâîì ïðîæèâàíèÿ â Ðîññèéñêîé èìïåðèè ãäå
ïîæåëàåò, èìååò áðîíçîâóþ ìåäàëü íà Àíäðååâñêîé
ëåíòå â âîéíå 1853-1856 ãîäîâ, èìååò äâóõ äåòåé � Ïåòð
è Êîíñòàíöèÿ».

    Ó ãðîìàäÿíñüêó â³éíó ëþ-
òóâàâ ³ñïàíñüêèé ãðèï, ó âåëèê³é
ðîäèí³ Æèë³íñüêèõ çàëèøèëîñÿ
ï�ÿòåðî ç îäèíàäöÿòè ä³òåé. Ïåð-
øîþ äî øêîëè, â³äêðèòî¿ ó êîëèø-
í³é â�ÿçíèö³, ï³øëà íàéìîëîäøà
� Þçÿ. Õàé ó òîìó äîì³ é óòðè-
ìóâàëèñÿ àðåøòàíòè, àëå æ öå
âïåðøå áóëà ñòâîðåíà øêîëà äëÿ
ïîëüñüêî¿ ñëîá³äêè.

    Òåïåð æàðòóº: «Ìàáóòü, ÿ íà
ñëîá³äö³ áóëà ñåðåä ã³ðøèõ êðàùà,
ùî ìåíå â÷èòåë³ ïîâåëè â öåíòð
ó÷èòèñÿ, ö³ëå ë³òî ãîòóâàëè ìàëó
ñïðèòíèöþ, íàìàãàëèñÿ â³äó÷èòè
â³ä îêîëè÷íîãî ñóðæèêó».    Íàé-
á³ëüøå, ââàæàº, íà íå¿ çãîäîì
âïëèíóëà øêîëà ôàáðè÷íî-çà-
âîäñüêî¿ ìîëîä³ ó Ìèêîëàºâ³, ÿê
òîä³ êàçàëè, ôàáçàâó÷, à çãîäîì
êîìóíà. ²ñòîð³ÿ ö³º¿ õàðê³âñüêî¿
êîìóíè ó áàãàòüîõ àñîö³þºòüñÿ ç
ôîòîàïàðàòàìè ÔÅÄ (Ôåë³êñ Åä-
ìóíäîâè÷ Äçåðæèíñüêèé). Âèïóñê
ö³º¿ àïàðàòóðè ïî÷àâñÿ 1934 ðîêó ðóêàìè êîëèøí³õ
áåçïðèòóëüíèõ, çà àäàïòàö³þ ÿêèõ  ó íîâîìó ñâ³ò³ êîëèñü
óçÿâñÿ  «çàë³çíèé Ôåë³êñ».

    Çà ð³ê äî òîãî, ó ñòðàøíîìó 33-ó Þçåôà Æèë³íñüêà
ïåðåæèëà ïàðò³éíó ÷èñòêó. Öþ ïðîöåäóðó ìàëè ïðîéòè
âñ³, îñîáëèâî çàâîäñüê³ (ì³ñüê³) óïîâíîâàæåí³ â ñåë³, äå
ãîëîäóâàëè íå ò³ëüêè ðÿäîâ³ êîëãîñïíèêè, à é êåð³â-
íèöòâî, ÿêå ùå é ðèçèêóâàëî ïîæàðòóâàòè: «Òà ìè æ îòà
ñ³ëüðàäà, ùî é ñàìà íå ðàäà, ùî âîíà ðàäà». ×èñòêó 19-
ð³÷í³é êîìóí³ñòö³ âëàøòîâóâàëà êîì³ñ³ÿ ³ç ëþäåé çíà÷íî
ñòàðøèõ, âïåâíåíå ä³â÷èñüêî ¿ì ñïîäîáàëîñÿ. Âæå ñàì
íà ñàì ãîëîâà êîì³ñ³¿ ïîæàðòóâàâ: «Òè òàêà ä³â÷èíà �
ò³ëüêè íàðîäèëàñÿ, à âæå ÷åðåç òåáå ñâ³òîâà â³éíà
ïî÷àëàñÿ».

    Â àëüáîì³ Þçåôè Ôðàíö³âíè ìåí³ òðàïèëàñÿ
ïîæîâêëà ôîòîãðàô³ÿ äâîõ æ³íîê � ìîëîäî¿ ³ ñòàðøî¿ � ç
òðüîìà ä³òüìè. Âñ³ âèñíàæåí³, ³ç çìàðí³ëèìè íà-
ïðóæåíèìè îáëè÷÷ÿìè. 1942 ð³ê. Çîñÿ �²î÷, ïîëüêà, ç
ä³òüìè òà ìàò³ð�þ ñâîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé çàãèíóâ. Ðîäèíà
ïîòðàïèëà íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ö³ ä³òè äàâíî âæå é ñàì³  ä³äóñ³-áàáóñ³, àëå é äîñ³
ïðèÿòåëþþòü ç Þçåôîþ Ôðàíö³âíîþ. ¯¿ ùå îäíà ðèñà:
âîíà ö³êàâà ³ ìóäðà ïîðàäíèöÿ äëÿ ïîêîë³ííÿ âæå îíóê³â.
Íà çâîðîò³ âîºííîãî ôîòî ïîðÿä ç äàð÷èì íàïèñîì �
ã³ðêå ³ âëó÷íå ñëîâî «êî÷³âíèêè». Âîíè ëèñòóâàëèñÿ âñþ
â³éíó. Çîñÿ ïîâåðíóëàñÿ ç òðüîìà ä³òüìè ç åâàêóàö³¿ äî
Õàðêîâà � ê³ìíàòó ¿õíþ çàéíÿëè, âäÿãíóòè í³÷îãî.
Ïðèòóëèëèñÿ ó Þçåôè Ôðàíö³âíè. Òàê ñàìî ïîðÿä æèëè
âîíè ³ â 30-õ ðð. â îäíîìó áàðàêó êîìóíè Äçåðæèíñüêîãî.
Ïîðÿä  �  ãîñïîäàðñòâî, ÿêå çàáåçïå÷óâàëî ïðîäóêòàìè
óðÿä Óêðà¿íè. Êîìóíà çäàºòüñÿ Þçåô³ Ôðàíö³âí³
êàäåòñüêèì êîðïóñîì � çà ìîðàëüíèìè ïðèíöèïàìè,
îñâ³òîþ âèõîâàíö³â. Ãîâîðèòü: «ß ðàçîì ç êîìóíîþ
ðîñëà, âñå âáèðàëà, íàìàãàëàñÿ çðîçóì³òè».

    Ó 1934 ðîö³ óðÿä ïåðå¿õàâ ç Õàðêîâà äî Êèºâà,
ðàäãîñï ïðèºäíàëè äî êîìóíè.  Ïèñàòè ïðî òîä³øí³é
ïîáóò íåìîæëèâî áåç ëèìîíàäó ³ «ñåëüòåðñüêî¿ âîäè»,

áåç ñìàêóâàííÿ ìîðîçèâîì, çàòèñíóòèì ì³æ äâîìà âà-
ôåëüêàìè. Îñîáëèâ³ åï³çîäè   � òåàòðàëüí³ àíòðàêòè,
òåàòðàëüí³ áóôåòè. ×îëîâ³ê Þçåôè Ôðàíö³âíè ëþáèâ
îïåðåòó, âîíà � îïåðó, ÷àñòî áóâàëè â óêðà¿íñüê³é òà

ðîñ³éñüê³é äðàì³. Îáèðàëè íå äåíü
äëÿ ïîõîäó â òåàòð, à ð³÷, ÿêà çà-
ö³êàâèëà.

    «Àëå  æ ïðè öüîìó äóæå áàãàòî
ëþäåé áóëè ðåïðåñîâàí³, ðîçñòð³ëÿí³.
Öå òåæ ðåàëüí³ñòü òîãî ÷àñó», -
ïîâåðòàþ ñâîþ ñï³âðîçìîâíèöþ äî
³íøèõ ñïîãàä³â. «Çà ïîðóøåííÿ ðå-
âîëþö³éíî¿ çàêîííîñò³» � òàê ôîðìó-
ëþâàëîñÿ çâèíóâà÷åííÿ  ¿¿ ÷îëîâ³êà,
îïåðóïîâíîâàæåíîãî â ðàéîí³ íà
ï³âäí³ Óêðà¿íè. Ïðàöþâàâ ó êîëèø-
íüîìó «óðÿäîâîìó ðàäãîñï³» íà
ñïîðóäæåíí³ ñèëîñíèõ áàøò. Êîìóíà
äîïîìîãëà ç éîãî ðåàá³ë³òàö³ºþ.
Þçåôà Æèë³íñüêà ïåðåêîíà: «Ìåí³
ïîùàñòèëî. ß ïðàöþâàëà ç Áåð-
ìàíîì, ÿêèé â êîìóíó ïðèéøîâ ç
ÍÊÂÑ. Äóæå ðîçóìíà ëþäèíà. Åí-
êàâåäåøíèêè íå ìîãëè ïåðåíåñòè, ùî
â ñèñòåì³ ÍÊÂÑ ÿ, ïîëüêà � ñåêðåòàð
ïàðòáþðî. Äî òîãî æ ó íàø³é ðîäèí³
÷îòèðüîõ àðåøòóâàëè.  Ìåí³ ñàì³é ó
1938 ðîö³ âèñëîâèëè ïîë³òè÷íó íå-
äîâ³ðó. Öå áóâ øëÿõ äî àðåøòó, àëå ç

90 ïàðò³éö³â ò³ëüêè òðîº áóëè «çà» òó íåäîâ³ðó.  Áåðìàí íå
äàâ ìåíå ðîçòîïòàòè».

    Äâîþð³äí³ áðàòè Þçåôè Æèë³íñüêî¿ òåæ âèðîñòàëè íà
ïîëüñüê³é ñëîá³äö³ Ìèêîëàºâà, çàõîïëþâàëèñÿ ôëîòîì.
Íàâ÷àëèñÿ ó âèùîìó ìîðñüêîìó ó÷èëèù³. 1938 ðîêó ¿õ çà
ïîëüñüêå ïîõîäæåííÿ íàçâàëè êîñìîïîë³òàìè ³ âèêëþ÷èëè
ç ó÷èëèùà.  Àëå Øèäëîâñüê³ áóëè åíåðã³éíèìè ³ ãîðäèìè,

íå äàëè çëàìàòè ñâîþ äîëþ. Âîíè â³äøóêàëè â ìîðñüêîìó
àðõ³â³ Ìèêîëàºâà  äîêóìåíò ä³äà, ãåðîÿ Êðèìñüêî¿ â³éíè.
Öåé äîêóìåíò äîïîì³ã ¿ì ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ.

    ² âæå ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Øèäëîâñüê³, ìàéæå
ðîâåñíèêè Þçåôè Ôðàíö³âíè, êîìàíäóâàëè êðåéñåðàìè.
Óæå ï³ñëÿ ïåðåìîãè Ñòåôàí ðîçïîâ³äàâ, ùî ¿ì äîâåëîñÿ
ïðîéòè. Êîëè Ñ³êîðñüêèé â Ëîíäîí³ 1943 ðîêó ñòâîðèâ

Ñòåôàí Øèäëîâñüêèé

Ôîòî 1932 ðîêó - ä³â÷àòêà Ìèêîëàºâà ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ÔÇÓ (Þçåôà â öåíòð³)
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êîàë³ö³éíèé óðÿä, â ÑÐÑÐ  çíîâó ïî÷àëèñÿ óòèñêè ïîëÿê³â.
Àðì³ÿ, îáîðîíí³ çàâîäè � ñêð³çü ¿õ «ïðèáèðàëè». Ñòåôàí
Øèäëîâñüêèé ðîçïîâ³äàâ ñåñòð³, ÿê íà éîãî êðåéñåð
ïðèéøëà âèìîãà äàòè â³äîìîñò³ ïðî ïîëÿê³â. Â³äïîâ³â, ùî
â éîãî ï³äïîðÿäêóâàíí³ æîäíîãî íåìàº. «À òè ñàì?» -
çäèâóâàëàñÿ ñåñòðà. «Òàê ó íèõ æå ìîÿ ñïðàâà º, íàâ³ùî ÿ
¿ì áóäó íàãàäóâàòè», - â³äæàðòóâàâñÿ áðàò.

    Àëå íå ò³ëüêè íà ôëîò³, à íà åâàêóéîâàíîìó õàð-
ê³âñüêîìó çàâîä³ â äàëåêîìó òèëó, êóäè ç äîíüêîþ
ïîòðàïèëà Þçåôà Æèë³íñüêà, äî ïîëÿê³â ïðèäèâ-
ëÿëèñÿ îñîáëèâî ïèëüíî. Íà çàâîä³, ùî âèð³ñ ç êîìóíè,
é äîñ³ çâåòüñÿ «Êîìóíàð», ¿õ ó 1943ð. áóëî âñüîãî òðîº
� Àäàìîâñüêèé, Êîâàëåâñüêèé ³ Æèë³íñüêà. ¯¿, âæå âè-
ïóñêíèöþ Ïðîìèñëîâî¿ àêàäåì³¿, õîò³ëè â³äïðàâèòè íà
ðîáîòó ç á³æåíöÿìè-ïîëÿêàìè. Çàñòóïíèêó äèðåêòîðà
ç ðåæèìó âîíà òîä³ ñêàçàëà: «Îáëèøòå ìåíå êóäèñü
«âèñóâàòè». ßêùî íå ìîæíà ìåí³ ïðàöþâàòè ³ç ñåêðåò-
íèìè äîêóìåíòàìè, ÿ çàëèøóñÿ íà çàâîä³ äâ³ðíèêîì.
Í³êóäè íå ï³äó. Êîëåêòèâ, îïîðó, ÿê³ äîïîìîãëè ìîºìó
÷îëîâ³êîâ³, ìåíå â³äñòîÿëè â 38-ó, ÿ ïîâèííà âòðà-
÷àòè?!»

     Òðàãåä³¿ òà ðàäîù³ òðåáà äîçóâàòè � ðîçóì³ëè
ïîë³ò³íæåíåðè ðàäÿíñüêèõ äóø, ³íàêøå æèâ³ ìåõàí³çìè í³
íà ÿêîìó åíòóç³àçì³ íå âèòðèìàþòü. Òîìó é ç�ÿâèëîñÿ îöå
³ñòîðè÷íå âèêðèâëåííÿ: îäí³ ïîâ�ÿçóþòü ³ì�ÿ Ïîñòèøåâà
ç ãîëîäîìîðîì, ³íø³ � ç³ ñâÿòîì ó Ïàëàö³ ï³îíåð³â. Ïðè÷îìó

íîâîð³÷÷ÿ ìàéæå 10 ðîê³â ç âèñîêèõ òðèáóí îãîëîøóâàëîñÿ
áóðæóàçíèì ïåðåæèòêîì, êðèõ³òí³ ÿëèíî÷êè ñòàâèëè
êðàäüêîìà â øàôàõ, â³äêðèâàëè ¿õ äëÿ ä³òåé ³ ãîñòåé, ÿêèì
îñîáëèâî äîâ³ðÿëè, à 1 ñ³÷íÿ ñóìë³ííî ñèä³ëè íà ñëóæá³.
²íêâ³çèòîðñüêèé ïðèéîì � çàáîðîíèòè, â³äíÿòè, à ïîò³ì
ïîìïåçíî ïîâåðíóòè âêðàäåíå, í³áè ïîäàðóíîê. Ñï³ëüíà
ÿëèíêà � ³íäóëüãåíö³ÿ äëÿ ìàëåíüêèõ ðîäèííèõ ÿëèíî÷îê.

    «À ÿêùî ÿ âàì ñêàæó, ùî ÿ ïàñêè ïåêëà?» �
ïîñì³õàºòüñÿ Þçåôà Ôðàíö³âíà. �  «Âåñü ä³ì çíàâ. Ìåí³
ïîäîáàâñÿ öåé îáðÿä, ïðè÷îìó ÿ ìîãëà öå ðîáèòè íå íà
Ïàñêó, à äî 1 òðàâíÿ».    Ïåðåä Ð³çäâîì âîíà âèðîùóâàëà
³ç çåðíà çåëåí³ «ãàëÿâèíêè» íà òàð³ëêàõ � äëÿ ñåáå ³ ùå
äëÿ òðüîõ êâàðòèð ñóñ³ä³â-äðóç³â.

    Òåïåð ó Þçåôè Æèë³íñüêî¿ º âëàñíèé ðåöåïò
ïîäîëàííÿ áåçñîííÿ. Âîíè ïîäóìêè ïîâòîðþº ï³ñí³.
Îáèðàº òåìàòèêó ³ çãàäóº � äîðåâîëþö³éí³ íàðîäí³, ÷àñ³â
ãðîìàäÿíñüêî¿, ïåðøèõ ï�ÿòèð³÷îê. Íà ìîº ïðîõàííÿ
ïðèãàäóâàëà íå òàê äàâíî ïîëüñüê³. Ìàéæå â êîæí³é ðîäèí³
ïîëÿê³â, äå ðîñëè íà îêîëèö³ Ìèêîëàºâà ä³â÷àòêà, ñï³âàëè
ïðî ßñÿ, ÿêèé ïî¿â êîíÿ, ³ Êàñþ, ÿêà áðàëà âîäó, à ùå ïðî
ìàìèíó ïîðàäó çàøèòè ä³ðî÷êó, äîêè ìàëåíüêà.

    Ó  áåçäîíí³ ä³ðè çàáóòòÿ ïðîâàëþþòüñÿ ³ñòîð³¿ ö³ëèõ
ðîä³â. Òîìó òàê ïîñï³øàþ ðîçïèòóâàòè Þçåôó Ôðàíö³âíó
Æèë³íñüêó, ëþäèíó íåéìîâ³ðíî¿ äîë³ ³ ôåíîìåíàëüíî¿
ïàì�ÿò³, ðîâåñíèöþ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

².ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ, ì. Õàðê³â

Z ¿ycia Polonii na wschodzie Ukrainy

Dzieñ 27 lutego 2009 roku  rozpocz¹³ siê rozwieszeniem u
wej�cia szko³y flag krajów, których uczniowie uczêszczaj¹ do
szko³y Boiko. Okaza³o siê, ¿e w naszej szkole s¹ przed-
stawiciele takich pañstw jak: Ukraina, Rosja, Bia³oru�, Gruzja,
Izrael, Azerbejd¿an, Jordania, Bangladesz, Wietnam, Korea
Po³udniowa, Belgia i Polska. Uczniowie z poszczególnych
krajów przygotowali gazetki informacyjne ze zdjêciami i tekstami
na temat swoich rodzinnych stron, a ponadto czêstowali
tradycyjnymi potrawami, prezentowali stroje ludowe, �piewali
piosenki lub recytowali wiersze.

Ja z moim bratem Timonem jeste�my jedynymi Polakami
w szkole. Przygotowali�my flagê Polski oraz flagê Unii
Europejskiej i gazetkê z najciekawszymi zak¹tkami
turystycznymi  Polski. Na naszym stoisku rozdawali�my
uczniom wszelkiego rodzaju reklamy, prospekty, informatory o
zabytkach i o szkolnictwie wy¿szym w Polsce. Wszystkie te
materia³y, a tak¿e flagi otrzymali�my od Konsulatu Polskiego
w Charkowie. Konsulat wypo¿yczy³ tak¿e szkole cykl wielkich
plakatów z interesuj¹cymi zabytkami w Warszawie, Krakowie,
Zakopanem, Wieliczce i w innych miastach naszego kraju.

Byli�my piêknie ubrani od stóp do g³ów w tradycyjne
krakowskie stroje ludowe. To dziêki Pani Józefie Czernijenko,
która nam je wypo¿yczy³a od Stowarzyszenia Kultury Polskiej
w Charkowie. Te stroje, bajecznie kolorowe, by³y magnesem,
który przyci¹ga³ wszystkich do naszego stoiska. Ka¿dy chcia³
nas koniecznie z bliska zobaczyæ i z nami porozmawiaæ.

�wiêto by³o bardzo udane i szko³a w kolejnych latach bêdzie
je nadal kontynuowaæ.

Paulina Murrath

Dzieñ narodowo�ciowy
w szkole Boiko

Paulina  z bratem Timonem
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Wernisa¿ wystawy  «Polska i Polacy
na prze³omie wieków» w Charkowie

W dniu 20.02.2009r. w Muzeum Sztuki w Charkowie
odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy fotografii Ma³gorzaty i
Jerzego Karnasewiczów «Polska i Polacy na prze³omie
wieków». W uroczysto�ci wziêli udzia³: Konsul Generalny
RP w Charkowie Grzegorz Seroczyñski, wicegubernator
Jaros³aw Juszczenko, dwaj wicemerowie Charkowa Igor
Szurma i Wadim Landsman, wicedyrektor Muzeum
Artystycznego w Charkowie £arysa Abramienko, prezes
charkowskiego okrêgu Narodowego Zwi¹zku Artystów
Fotografików Ukrainy Andriej Awdejenko oraz sami autorzy.
Na wernisa¿u obecni byli tak¿e duchowni, pracownicy
Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, cz³onkowie
organizacji polonijnych, dziennikarze prasowi i telewizyjni,
fotograficy Charkowa.

W swoim wyst¹pieniu Konsul Generalny RP w Char-
kowie Grzegorz Seroczyñski (Patron Honorowy wystawy)
powiedzia³, ¿e prezentacja odbywa siê w roku wa¿nych dla
Polski i Polaków rocznic. W tym bowiem roku mija 20 lat od
wydarzeñ, które doprowadzi³y do demokratycznych przemian
w ca³ej Europie. Konsul podkre�li³, ¿e na wystawie s¹
fotografie, które dokumentuj¹ wydarzenia spo³eczne,
religijne i polityczne. Równie¿ te sprzed 20 lat - zdjêcia Nowej

Huty. Pan Seroczyñski zaznaczy³ równie¿, ¿e
prezentacja wystawy daje w 2009r. pocz¹tek
obchodom przynajmniej jeszcze dwóch
rocznic. «Ju¿ tydzieñ pó�niej, w dniu 1 marca,
bêdziemy obchodziæ 85-lecie otwarcia w
Charkowie, wówczas stolicy Ukrainy, pierw-
szego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a
w listopadzie tego roku obchodziæ 15. rocznicê
rozpoczêcia pracy w Charkowie Konsulatu
Generalnego RP po wojnie �wiatowej na
wolnej Ukrainie.»- mówi³.

Jaros³aw Juszczenko w imieniu prze-
wodnicz¹cego charkowskiej obwodowej
administracji pañstwowej Arsena Awakowa
pozdrowi³ organizatorów wystawy i zauwa¿y³,
¿e Ukraina i Polska maj¹ wiele wspólnych stron
historii. Natomiast wicegubernator powiedzia³,
¿e w ostatnich latach w�ród Ukraiñców i
Polaków widoczna jest chêæ wzajemnego
poznania siê. Podkre�li³, ¿e wystawa pomo¿e
zbli¿yæ nasze narody.

Ide¹ wystawy jest ukazanie Polski i oblicza Polaków z
koñca XX w. i pocz¹tku XXI w. Wystawa obejmuje zdjêcia
dokumentuj¹ce wa¿ne wydarzenia spo³eczne, religijne,

polityczne Krakowa, Nowej Huty oraz zdjêcia, na których
zosta³a zarejestrowana tera�niejszo�æ miast: �wiecia,
Gniewu i Gorlic. Obok zdjêæ o charakterze dokumentalnym
na wystawie zaprezentowane zostan¹ zdjêcia pejza¿u
polskiego, Polski romantycznej i nostalgicznej oraz zdjêcia
marynistyczne dotycz¹ce polskiej czê�ci wybrze¿a Morza
Ba³tyckiego. Jest to artystyczna wizja fotografików.

Autorzy przygotowali 200 czarno-bia³ych, sepiowanych i
kolorowych zdjêæ. Wa¿nym elementem wystawy s¹ obszerne
podpisy do zdjêæ, które buduj¹ wizerunek wspó³czesnych
Polaków. Wystawie towarzyszy obszerny katalog  w j. polskim
i j. rosyjskim.

Do tej pory na Ukrainie  wystawa prezentowana by³a w
Doniecku, £ugañsku i Kramatorsku.

Ma³gorzata i Jerzy s¹ ma³¿eñstwem, fotografikami,
redaktorami i wydawcami autorskich albumów. Od wielu lat
g³ównym tematem ich projektów fotograficznych  jest Polska.
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Walentynki�2009 w Domu Polonii
Walentynki to �wiêto zakochanych, obchodzone corocznie

14 lutego. Jego nazwa pochodzi od imienia �w. Walentego,
rzymskiego biskupa ¿yj¹cego w III w. n.e. Zas³yn¹³ tym, ¿e
udziela³ �lubu zakochanym, niekoniecznie za zgod¹ rodziców.
Zwyczaj wysy³ania sobie tego dnia kartek z wyznaniami
mi³osnymi przywêdrowa³ do Polski w latach 90-tych XX w. z
krajów anglosaskich. Przeciwnicy zarzucaj¹ temu �wiêtu
na�ladowanie obcych tradycji. Nie ma jednak nic z³ego w
dodatkowej okazji do wyznania sympatii czy mi³o�ci swoim
znajomym, przyjacio³om czy ukochanym. �wiêty Walenty
sprzyja zw³aszcza tym nie�mia³ym zakochanym, którym brak
odwagi, by wypowiedzieæ swoje uczucia.

W sobotê, 14 lutego w Domu Polonii odby³ siê koncert
walentynkowy, przygotowany przez studentów i cz³onków
Stowarzyszenia. By³a to okazja do zapoznania siê z polsk¹
poezj¹ mi³osn¹. Studenci recytowali utwory takich poetów

jak Konstanty Ildefons Ga³czyñski, Adam Asnyk, Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska, Wis³awa Szymborska, Antoni
S³onimski czy Jonasz Kofta.

Nie zabrak³o oczywi�cie muzyki, której tematem
przewodnim by³a mi³o�æ we wszystkich odcieniach. Koncert
u�wietni³y wykonaniem polskiej pie�ni Panie Wanda
Kowalewska i Zofia Reszetniak.

Swoje uczucia wyra¿aæ
mo¿na na ró¿ne sposoby,
tak¿e poprzez taniec. Zmys-
³owy taniec brzucha zapre-
zentowa³a Irina Jacenko.

Uczestnicy spotkania
mieli te¿ okazjê wziêcia
udzia³u w konkursach wa-
lentynkowych ze s³odkimi
nagrodami: uk³adali mi³os-
ne rymowanki, wyznawali
swe uczucia bez s³ów itp.
Po czê�ci oficjalnej roz-
poczê³a siê dyskoteka.

Ciep³y i radosny na-
strój sprawi³, ¿e m³odzi
ludzie jeszcze d³ugo nie
chcieli rozej�æ siê do do-
mów.

�  Mi³o�æ nie polega na wpatrywaniu siê w
siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym
kierunku.

�  Lepiej smuciæ siê i kochaæ ni¿ ¿yæ bez mi³o�ci
w szczê�ciu.

�  Kochaæ i byæ kochanym to tak, jakby z obu
stron grza³o nas s³oñce.

�  Nic ³atwiejszego ni¿ zmieniæ kobietê
przeciêtn¹ w wyj¹tkow¹. Wystarczy j¹ po-
kochaæ.

�  Mi³o�æ  jest jedynym kwiatem, który ro�nie
i rozwija siê niezale¿nie od pór roku.

�  Lepiej kochaæ i straciæ ni¿ nigdy nie kochaæ.

�  Roz³¹ka dzia³a na mi³o�æ, jak wiatr na
ogieñ. Gasi �wiecê, ale rozpala po¿ar.
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SYSTEM O�WIATY

Do wrze�nia 1999 roku pierwszym etapem kszta³cenia w Polsce
by³a o�mioletnia szko³a podstawowa, po której mo¿na by³o ubiegaæ
siê o przyjêcie do szkó³ ponadpodstawowych: �rednich ogól-
nokszta³c¹cych lub �rednich zawodowych.

Reforma o�wiaty, oprócz zmian programowych, wprowadzi³a
równie¿ nowe typy szkó³: sze�cioletni¹ szko³ê podstawow¹,
trzyletnie gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalne: trzyletnie liceum
profilowane, czteroletnie technikum, szko³ê zawodow¹ o okresie

SYSTEM EDUKACJI  W POLSCE
 Na studia do Polski
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nauczania 2-3 lata oraz dwuletnie liceum uzupe³niaj¹ce i trzyletnie
technikum uzupe³niaj¹ce (dwa ostatnie typy szkó³ przeznaczone
s¹ dla absolwentów zasadniczej szko³y zawodowej). W okresie
przej�ciowym równolegle dzia³aj¹ szko³y ponadpodstawowe i
ponadgimnazjalne.

£¹czny czas nauki do momentu ukoñczenia szko³y daj¹cej
mo¿liwo�æ przyst¹pienia do egzaminu dojrza³o�ci (egzaminu
maturalnego) wynosi 12 - 15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrza³o�ci
(egzaminu maturalnego) absolwenci otrzymuj¹ �wiadectwo
dojrza³o�ci upowa¿niaj¹ce do ubiegania siê o przyjêcie do szko³y
wy¿szej.

SYSTEM SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
W Polsce istniej¹ pañstwowe (publiczne) szko³y wy¿sze oraz,

tworzone po 1990 r., niepañstwowe szko³y wy¿sze. Niepañ-
stwowe szko³y wy¿sze s¹ tworzone na podstawie zezwolenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i uzyskuj¹ osobowo�æ prawn¹
po wpisaniu do rejestru szkó³ niepañstwowych, prowadzonego
przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Od 1998 r. powstaj¹ pañstwowe i niepañstwowe wy¿sze
szko³y zawodowe. Istotnym elementem przygotowania absol-
wentów do wykonywania zawodu jest realizacja obowi¹zkowych
praktyk zawodowych w wymiarze 15 tygodni.

Studia mog¹ byæ prowadzone jako dzienne, wieczorowe,
zaoczne i eksternistyczne. Podstawowym systemem studiów s¹
studia dzienne, chyba ¿e statut uczelni stanowi inaczej. .

O przyjêcie do szko³y wy¿szej mog¹ ubiegaæ siê osoby, które
uzyska³y �wiadectwo dojrza³o�ci. Zasady przyjêæ na I rok studiów
s¹ okre�lane autonomicznie przez szko³y wy¿sze. Niektóre
uczelnie organizuj¹ egzaminy wstêpne, inne przyjmuj¹ na studia
na podstawie konkursu ocen na �wiadectwie dojrza³o�ci, jeszcze
inne - tylko na podstawie zapisu.

TYTU£Y ZAWODOWE NADAWANE ABSOLWENTOM SZKÓ£
WY¯SZYCH

- licencjat - tytu³ uzyskiwany po ukoñczeniu wy¿szych studiów
zawodowych, które trwaj¹ 3 lata lub 3,5 roku,

- licencjat pielêgniarstwa lub licencjat po³o¿nictwa - tytu³y
uzyskiwane po ukoñczeniu wy¿szych studiów zawodowych na
kierunkach odpowiednio: pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo,

- in¿ynier - nadawany absolwentom wy¿szych studiów
zawodowych na kierunkach technicznych, z wyj¹tkiem kierunku
architektura i urbanistyka, na kierunkach rolniczych, le�nych, a
tak¿e na innych kierunkach studiów, je�li przedmioty techniczne,
rolnicze lub le�ne stanowi¹ nie mniej ni¿ 50% ogó³u zajêæ
dydaktycznych przewidzianych w planach studiów i programach
nauczania na tych kierunkach,

- in¿ynier architekt - nadawany absolwentom wy¿szych
studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka,

- magister oraz tytu³y: magister sztuki, magister in¿ynier,
magister in¿ynier architekt, lekarz, lekarz dentysta (do 30 IV 2004
r. - lekarz stomatolog), lekarz weterynarii, magister pielêgniarstwa,
magister po³o¿nictwa - nadawane po ukoñczeniu 4,5 - 6-letnich
jednolitych studiów magisterskich.

Tytu³ zawodowy magister mo¿na uzyskaæ tak¿e po
ukoñczeniu 2 - 2,5-letnich uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich,
które mog¹ podj¹æ osoby, które ukoñczy³y wy¿sze studia
zawodowe z tytu³em zawodowym licencjat lub in¿ynier.

Aby uzyskaæ wymienione powy¿ej tytu³y zawodowe student
musi zaliczyæ wszystkie przedmioty i praktyki objête planem
studiów, z³o¿yæ i obroniæ pracê dyplomow¹ oraz zdaæ pomy�lnie
egzamin dyplomowy. W przypadku studiów na kierunku lekarskim,
lekarsko-dentystycznym oraz na kierunku weterynaria podstaw¹
do uzyskania tytu³u zawodowego jest z³o¿enie ostatniego
wymaganego egzaminu.

Absolwent szko³y wy¿szej otrzymuje dyplom ukoñczenia
studiów na okre�lonym kierunku studiów, a tak¿e - na swój wniosek
równie¿ - odpis dyplomu w jêzyku obcym.

STOPNIE NAUKOWE I TYTU£ NAUKOWY
Stopniami naukowymi s¹ stopnie doktora i doktora habili-

towanego okre�lonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny
naukowej. Stopniami w zakresie sztuki s¹ stopnie doktora i doktora
habilitowanego okre�lonej dziedziny sztuki w zakresie danej
dyscypliny artystycznej (do 30 IV 2003 r. w zakresie sztuki i
dyscyplin artystycznych nadawane by³y kwalifikacje I i II stopnia
bêd¹ce podstaw¹ do przyznawania uprawnieñ równowa¿nych
stopniowi naukowemu odpowiednio doktora i doktora habili-
towanego).

Stopieñ doktora nadaje siê osobie, która posiada tytu³
zawodowy magistra, magistra in¿yniera, lekarza lub inny
równorzêdny, zda³a egzaminy doktorskie w zakresie okre�lonym
przez radê jednostki organizacyjnej oraz przygotowa³a i obroni³a
pracê doktorsk¹.

Do przewodu habilitacyjnego mo¿e byæ dopuszczona osoba,
która posiada stopieñ naukowy doktora i uzyska³a znaczny dorobek
naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawi³a rozprawê
habilitacyjn¹. Czynno�ci przewodu habilitacyjnego koñcz¹ siê
uchwa³¹ rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie nadania
stopnia doktora habilitowanego.

Stopnie doktora i doktora habilitowanego s¹ nadawane w
jednostkach organizacyjnych szkó³ wy¿szych oraz w innych
placówkach naukowych, które posiadaj¹ uprawnienia do ich
nadawania.

Tytu³em naukowym jest tytu³ profesora okre�lonej dziedziny
nauki, tytu³em w zakresie sztuki jest tytu³ profesora okre�lonej
dziedziny sztuki. Tytu³ profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej.

http://www.buwiwm.edu.pl/

Poniedzia³ek 16:00 grupa 1A
18:00 grupa 1B

Wtorek 16:00 grupa 1D
18:00  grupa 2A

�roda 16:00  grupa 1A
18:00  grupa 1B

Czwartek 16:00  grupa 1C
18:00  grupa 11

Pi¹tek 16:00  Projekcja
                                    polskich filmów

Sobota 11:00  grupa 1D
13:00  grupa 1C
14:30  grupa 11
16:00  grupa 21

1A 1B 1C 1D 11 - grupy dla pocz¹tkuj¹cych
2A  21    -  grupy zaawansowane

D   - dzieci

przy  Domu Polonii
ul. Krasnoznamienna 7/9, m.125.

Tel. 757 21 42

Rozk³ad zajêæ  na kursach
jêzyka polskiego
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 Kuchnia  polska

Przygotowanie:

? puszka czerwonej fasoli

? puszka ananasów
? 20 dag mortadeli

? pêczek dymki
? 15 dag ogórków konserwowych
? 15 dag jogurtu 12 dag majonezu

? 2 ³y¿ki brandy« szczypta cukru
? 1 i 1/2 ³y¿eczki curry
? sól  pieprz
? 30 dag gotowanego makaronu

? 3 plastry boczku

? ³y¿eczka oleju

Sa³atka makaronowa
3 - 4 porcje

? Os¹cz fasolê na sitku, przelej zimn¹ wod¹, odstaw, aby odciek³a.
? Osacz ananas, pokrój na kawa³ki.
? Ogórki potnij w cienkie plasterki, dymkê w talarki.
? Mortadelê pokrój w cienkie paseczki.
? Nastêpnie przygotuj sos: jogurt wymieszaj z majonezem i brandy oraz 3-4 ³y¿kami zalewy z ananasa.
? Przypraw curry, sol¹, pieprzem, a tak¿e szczypt¹ cukru.
? Makaron wymieszaj z fasol¹, ananasem, ogórkiem, dymk¹ i paseczkami mortadeli.

? Zalej przygotowanym sosem i odstaw na oko³o  30 min, aby sk³adniki siê przegryz³y.
? W tym czasie pokrój plastry boczku na po³ówki, przysma¿ na oleju.
? Sa³atkê ponownie przypraw.
? Udekoruj boczkiem.

Sk³adniki:




