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Polska i Ukraina razem w Europie
Uroczysta  inauguracja

Roku  Polski  na  Ukrainie

W dniu 30.03.2004 r. odby³a siê w
Kijowie inauguracja Roku Polskiego na
Ukrainie. Ceremonia uroczystego otwarcia
Roku - z udzia³em Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Aleksandra Kwa�niewskiego � mia³a
miejsce w Operze Kijowskiej.

Prezydent RP w swoim bardzo
serdecznym przemówieniu porusza³ kwestie
wspólnej historii polsko-ukraiñskiej, przy-
pomnia³ o naszych tradycjach, ale co naj-
wa¿niejsze mówi³ o wspólnej przysz³o�ci.
Prezydent zapewnia³ o kontynuacji wspó³pracy
politycznej po wst¹pieniu Polski w struktury
Unii Europejskiej. W przemówieniu znalaz³a
siê równie¿ informacja o staraniach strony
polskiej maj¹cych na celu usprawnienie ruchu
przyjazdowego po wprowadzeniu wiz dla
obywateli Ukrainy.

 Zgromadzeni na uroczysto�ci widzowie
� ponad 1 200 osób - wys³uchali utworów
Henryka Miko³aja Góreckiego i Karola
Szymanowskiego w wykonaniu Katowickiej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz

Chóru Kijowskiej Opery. Uczestnicy po zakoñczeniu uroczystej
ceremonii otrzymali  materia³y promocyjne o Polsce i polskich
miastach - w wersji ukraiñskiej co by³o bardzo mile przyjête. Maj¹c
na celu zainteresowanie mieszkañców Ukrainy Polsk¹ podczas
obchodów Roku zaplanowano jeszcze szereg imprez pro-
muj¹cych polsk¹ kulturê.
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�   Pascha, pra¿onki i postna bryja
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�   Potomek wielkich ksi¹¿¹t
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Tadeusz Ko�ciuszko jest polskim
i miêdzynarodowym bohaterem, Pola-
kiem znanym nie tylko w Europie, ale
równie¿ na innych kontynentach.
Walczy³ o wolno�æ narodu polskiego
oraz o niepodleg³o�æ Ameryki Pó³noc-
nej. Jako pierwszy Polak realizowa³
has³o, «za Wasz¹ i nasz¹ wolno�æ».

Dzieciñstwo i m³odo�æ.
T. Ko�ciuszko urodzi³ siê w 1746 r.
na Wo³yniu (pd. wsch. czê�æ daw-
nej Polski), w niezamo¿nej rodzinie
szlacheckiej. Uczy³ siê w zakonnej
szkole pijarów, a potem w latach
1765-1768 w Szkole Rycerskiej
za³o¿onej przez króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego. Nastêp-
nie jako stypendysta króla wyjecha³
do Pary¿a. Tam uczêszcza³ do
Akademii Malarstwa i Rze�by oraz
pog³êbia³ swoj¹ wiedzê z matema-
tyki, artylerii, taktyki i architektury
wojskowej. Pozna³ wówczas my�l
filozoficzn¹ i polityczn¹ francus-
kiego o�wiecenia oraz zdoby³
wa¿ne dla swej pó�niejszej dzia³al-
no�ci do�wiadczenie spo³eczne. Po
skoñczeniu studiów w 1774 r.
wróci³ do Polski. Zasta³ ojczyznê
os³abion¹. Rosja, Prusy i Austria
dokona³y pierwszego rozbioru Polski
(1772) i ograniczy³y liczebno�æ pols-
kiego wojska. W tych warunkach
Ko�ciuszko nie móg³ s³u¿yæ w wojsku
w stopniu oficera. Uda³ siê do rodziny
i przyjació³, u których przebywa³ oko³o
roku.

Podczas pobytu na Wo³yniu prze-
¿y³ wielk¹ mi³o�æ. Miêdzy Ludwik¹
Sosnowsk¹, której udziela³ lekcji
jêzyka francuskiego, a Tadeuszem
nawi¹za³a siê niæ przyja�ni, a potem
gor¹cej mi³o�ci. Ojciec Ludwiki -
wysoki dostojnik pañstwowy, nie
dopu�ci³ do ma³¿eñstwa córki z ubogim
szlachcicem. Ko�ciuszko nawet próbo-
wa³ porwaæ ukochan¹, ale bezsku-
tecznie.

Walka o wolno�æ Ameryki Pó³-
nocnej. Jesieni¹ 1775 r. Ko�ciuszko
wyjecha³ do Francji, a pó�niej do

Ameryki. Przyby³ tam jako jeden z
pierwszych ochotników europejskich,
aby walczyæ o wolno�æ kolonii. By³
zdania, ¿e wszyscy ludzie s¹ równi i
maj¹ prawo do ¿ycia w wolno�ci i
szczê�ciu. Pu³kownik Ko�ciuszko, a
nastêpnie genera³ brygady pracowa³

jako in¿ynier wojskowy nad ufor-
tyfikowaniem Filadelfii, Saratogi i
West Point - miast-twierdz w pn.
Ameryce, walczy³ jako dowódca
liniowy i partyzancki. Sta³ siê boha-
terem narodowym Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Pó³nocnej. Zdoby³ sobie
szacunek, uznanie zwierzchników i
mi³o�æ ludu, o którego wolno�æ wal-
czy³. Genera³ Green, bezpo�redni
zwierzchnik Ko�ciuszki pisa³: «Do
liczby naju¿yteczniejszych i najmil-
szych dla mnie towarzyszów [dzi�:
towarzyszy] broni nale¿a³ pu³kownik
Ko�ciuszko. Z niczym nie daje siê
porównaæ gorliwo�ci jego do s³u¿by
publicznej. [...] Bardzo siê te¿ wyró¿-
nia³ bezprzyk³adn¹ skromno�ci¹. [...]
Nigdy nie objawia³ ¿¹dañ albo pretensji
dla siebie samego i nigdy nie pomin¹³
sposobno�ci odznaczenia i zalecania

cudzych zas³ug». A pierwszy prezydent
Stanów Zjednoczonych Jerzy Wa-
szyngton w pi�mie do Kongresu
stwierdzi³, ¿e Tadeusz Ko�ciuszko jest
«cz³owiekiem nauki i wy¿szych zalet».

Za wybitne zas³ugi Kongres
awansowa³ Ko�ciuszkê do stopnia
genera³a, odznaczy³ go jako jednego z
trzech cudzoziemców Orderem Cyn-
cynnata - nadawanym za zas³ugi w wal-
kach o wolno�æ-oraz ofiarowa³ mu
ziemiê.

W kraju.  W 1784 r.
T. Ko�ciuszko wróci³ do Polski i
osiad³ we wsi rodzinnej w Siech-
nowiczach. Mieszka³ w starym
dworku i prowadzi³ skromne ¿ycie.
Wiele przedmiotów, jak talerze,
tace, kubki wykonywa³ sam, od
dziecka, bowiem lubi³ artystyczne
prace rêczne. By³ ¿yczliwy i dobry
dla ch³opów, nie zmusza³ ich do
pracy pañszczy�nianej, czyli przy-
musowej bezp³atnej pracy ch³opa
na ziemi pana. Z przyjació³mi
prowadzi³ d³ugie rozmowy, t³u-
macz¹c im, ¿e wszyscy ludzie z
natury s¹ wolni i równi.

W 1789 r. T. Ko�ciuszko
mianowany zosta³ genera³em i
wys³any na Podole (pd. wsch.
czê�æ dawnej Polski). Tam prze¿y³
krótki i znów nieszczê�liwie
zakoñczony epizod mi³osny.
Ko�ciuszko, cz³owiek, który w

dzia³alno�ci publicznej odznacza³ siê
odwag¹, uporem i �mia³o�ci¹ decyzji,
w sprawach osobistych by³ skromny,
niezdecydowany i... sentymentalny.

W czasie wojny polsko-rosyjskiej
w 1792 r. wyró¿ni³ siê w bitwach pod
Zieleñcami i pod Dubienk¹ (wsch.
Polska). Za zas³ugi w walce o wolno�æ
ojczyzny otrzyma³ polski Order Virtuti
Militari. Po przyst¹pieniu króla do kon-
federacji targowickiej T. Ko�ciuszko
poda³ siê do dymisji i wyjecha³ do
Saksonii (pd. wsch. Niemcy).

Nazwisko Ko�ciuszki sta³o siê
s³awne nie tylko w Polsce, ale i za
granic¹, zw³aszcza w rewolucyjnej
Francji. W sierpniu 1792 r. Narodowe
Zgromadzenie Prawodawcze w Pary¿u
nada³o Ko�ciuszce zaszczytny tytu³
«Obywatela Francji». W�ród tak
wyró¿nionych bojowników o wolno�æ
i braterstwo ludów by³ równie¿ Jerzy

Tadeusz Ko�ciuszko
«Poczytujemy sobie za oczywiste prawdy, ze wszyscy ludzie rodz¹ siê

równymi sobie...»
Deklaracja Niepodleg³o�ci Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej z 1776 r .



Polonia Charkowa     Nr  3  (22)       Rok  2004                                                                                                                  Str. 3

Waszyngton - prezydent Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Pó³nocnej.

Naczelnik powstania. Tymczasem
dosz³o do drugiego rozbioru Polski. W
1793 r. Rosja i Prusy zabra³y dalsze
czê�ci kraju. Emigranci polscy przeby-
waj¹cy w Saksonii zaczêli, wiêc przy-
gotowywaæ powstanie narodowe. Na
wodza wyznaczyli T. Ko�ciuszkê.

24 marca 1794 r. Ko�ciuszko -
Najwy¿szy Naczelnik, na rynku w
Krakowie do wojska i ludu powiedzia³:
«[...] powierzonej mi w³adzy na niczyj
prywatny ucisk nie u¿yjê, lecz jedynie
jej dla obrony ca³o�ci granic, odzyska-
nia samodzielno�ci narodu i ugrun-
towania powszechnej wolno�ci u¿ywaæ
bêdê». Wcze�niej w czasie dyskusji na
temat walki wyzwoleñczej o�wiadczy³:
�za sam¹ szlachtê biæ siê nie bêdê, dla
wolno�ci ca³ego narodu i dla niej tylko
wystawiê ¿ycie». Tadeusz Ko�ciusz-
koby³ pierwszym w historii Polski
«dyktatorem z woli ludu», nie tylko
Naczelnikiem, ale równie¿ najwy¿szym
autorytetem polityczno�moralnym, by³
prawdziwym przywódc¹ narodu.

Pierwszy sukces wojska powstañ-
cze odnios³y 4 kwietnia 1794 r. w bitwie
pod Rac³awicami (pn. zach. od Kra-
kowa). Wyró¿nili siê wówczas ch³opi-
kosynierzy dowodzeni przez Bartosza z
Rzêdowic. Ko�ciuszko, aby polepszyæ
¿ycie ch³opa, wyda³ uniwersa³ po³a-
niecki, w którym zabrania³ szlachcie
uciskaæ ch³opów. Zmniejszy³
pañszczyznê i ograniczy³ poddañstwo,
czyli zakaz swobodnego przechodzenia
ch³opa ze wsi do wsi lub do miasta.

Ko�ciuszko ideê równo�ci wszyst-
kich ludzi manifestowa³ w ró¿ny sposób,
miêdzy innymi u¿ywaniem s³owa
«obywatel» oraz skromnym ubiorem -
najczê�ciej nosi³ sukmanê ch³opsk¹ lub
szary surdut. Mimo bohaterstwa
Polaków i �wietnego dowodzenia przez
Ko�ciuszkê, powstanie upad³o. Trzy
mocarstwa-Rosja, Prusy, Austria -
dokona³y trzeciego rozbioru Polski
(1795). Polska znik³a z mapy Europy.
Pozosta³ jednak naród polski, jego jêzyk
i kultura.

¯ycie i �mieræ na emigracji. Po
klêsce pod Maciejówkami (pd. wsch. od
Warszawy) Ko�ciuszko ciê¿ko ranny

dosta³ siê do niewoli rosyjskiej. Klêskê
powstania i upadek Polski odczu³
fizycznie i psychicznie. W czasie
pobytu w carskim wiêzieniu prze¿ywa³
stany depresji i chorowa³ na okresowy
niedow³ad nóg. W 1796 r. zosta³
zwolniony. Przez Finlandiê, Szwecjê i
Angliê wyjecha³ do Ameryki i podob-
nie jak poprzednio zatrzyma³ siê w
Filadelfii. Mieszkañcy miasta przyjêli
Ko�ciuszkê entuzjastycznie i z naj-
wy¿sz¹ czci¹. Wiwatuj¹c wyprzêgli
konie z wioz¹cej go karety i sami
ci¹gnêli jaz portu do miasta.
Ko�ciuszko zwany «mêczennikiem
wolno�ci» wiód³ tam spokojne ¿ycie.
Spotyka³ siê z dawnymi towarzyszami
broni. Utrzymywa³ równie¿ kore-
spondencjê z przyjació³mi, m.in. z
Thomasem Jeffersonem, ówczesnym
wiceprezydentem, a potem prezy-
dentem Stanów Zjednoczonych. Jemu
Ko�ciuszko przekaza³ swój amerykañ-
ski testament, w którym pieni¹dze
otrzymane od rz¹du Stanów Zjed-
noczonych przeznaczy³ na wykup z
niewoli i naukê ludno�ci murzyñskiej.

Dwa lata pó�niej przyby³ do
Pary¿a. W³adze francuskie i polska
emigracja wita³y Ko�ciuszkê jako
bohatera. We Francji wspó³uczest-
niczy³ w tworzeniu legionów polskich
dowodzonych przez Jana Henryka
D¹browskiego. Po objêciu w³adzy
przez Napoleona stopniowo odsuwa³
siê od wspó³pracy, uwa¿a³, bowiem,
¿e o niepodleg³o�æ Polacy musz¹
walczyæ sami, a nie liczyæ na pomoc
zagranicy.

Ostatnie lata ¿ycia T. Ko�ciuszko
spêdzi³ w Solurze w Szwajcarii i tam
umar³ w 1817 r. Uroczysty pogrzeb
wodza-bohatera odby³ siê w 1819 r. w
Krakowie, a jego zw³oki spoczê³y na
Wawelu w�ród grobów królewskich.

W styczniu 1818 r. William
H. Harrison, pó�niejszy prezydent,
¿egnaj¹c Ko�ciuszkê tak powiedzia³ w
Kongresie amerykañskim:

«Ko�ciuszko, mêczennik wol-
no�ci, nie ¿yje! [...] S³awa jego trwaæ
bêdzie dopóty, dopóki na o³tarzu
wolno�ci jej obroñcy sk³adaæ bêd¹ swe
¿ycie w ofierze, imiê Ko�ciuszki trwaæ
bêdzie w�ród nas».

Wiadomo�ci z Polski

u Obecne kierownictwo rz¹-
du nie jest w stanie przeprowadziæ
zmian koniecznych dla polskiej lewicy
- uwa¿a wiceszef UP Tomasz Na³êcz.
�¯eby zmieni³ siê styl rz¹dów Leszka
Millera, musz¹ siê te¿ zmieniæ ludzie�
- doda³. Wed³ug niego, szef Unii Pracy
Marek Pol powinien zrezygnowaæ z
kierowania resortem infrastruktury.

u Politycy SLD, którzy pod-
pisali siê pod projektem uchwa³y �Do�æ
z³udzeñ� - nazywani �grup¹ dziesiêciu�
- nie kryj¹, ¿e my�l¹ o za³o¿eniu nowej
formacji lewicowej. Ich zdaniem,
zmieniæ trzeba nie tylko partiê, ale tak¿e
styl rz¹dzenia. Projekt uchwa³y �Do�æ
z³udzeñ� zg³osi³ na konwencji SLD
marsza³ek Sejmu Marek Borowski.
u Premier Leszek Miller

powinien stan¹æ przez Trybuna³em
Stanu za to, ¿e akceptowa³ ³amanie
prawa w pracach nad nowelizacj¹
ustawy o rtv. Kary powinni ponie�æ
tak¿e szef kancelarii premiera Marek
Wagner i szefowa gabinetu politycz-
nego premiera Aleksandra Jakubowska
- uwa¿a Zbigniew Ziobro (PiS) z
sejmowej komisji �ledczej.

u Komitet Europejski Rady
Ministrów pod kierownictwem wice-
premiera Józefa Oleksego bêdzie
koordynowa³ polsk¹ politykê euro-
pejsk¹ - zdecydowa³ rz¹d. Zapleczem
Komitetu bêdzie umiejscowiony w
Kancelarii Premiera Sekretariat Euro-
pejski. Powstanie on poprzez prze-
kszta³cenie Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej.
u Hotel �Victoria� bêdzie

miejscem Europejskiego Forum Ekono-
micznego, które ma siê odbyæ w dniach
28-30 kwietnia. Obecno�æ na Forum
potwierdzili ju¿ m.in. prezydenci
Czech, Niemiec, Chorwacji, Rumunii,
Ukrainy, Serbii, Bo�ni i Hercegowiny,
a tak¿e premierzy Finlandii i Litwy.
Manifestacje antyglobalistów zapo-
wiedzia³a Koalicja Grup Wolno�ci-
owych �Antyszczyt Wa29�.

u 27 mln 244 tys. 441 z³
zebrano w czasie XII Fina³u Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy - po-
informowa³ organizator Orkiestry Jurek
Owsiak.

Z KRAJU
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Pra¿onki i postna bryja

Niegdy�, jeszcze na pocz¹tku XX
wieku, przez ca³y Wielki Tydzieñ
poszczono do�æ �ci�le, wyci¹gaj¹c z
komór patelnie i rondle dopiero w
sobotê. Od zamierzch³ego �rednio-
wiecza podstawowymi potrawami tego
tygodnia by³y pra¿onki i zbo¿owe
polewki.

W dziejach chleba te dwie po-
trawy stoj¹ u samego pocz¹tku, daleko
przed suszonymi plackami, które z
kolei wyprzedzaj¹ ciasto wypiekane w
piecu. To nie znaczy, ¿e z chwil¹
pojawienia siê chleba, pra¿onki i
polewki zniknê³y. Wrêcz przeciwnie -
ich gatunki zosta³y wzbogacone o
przeró¿ne odmiany smakowe, a szcze-
gólnie pra¿onki skorzysta³y z postêpu
technologicznych procesów wysu-
szania.

Pra¿enie ziarna zbó¿ by³o znane
pradawnemu cz³owiekowi od chwili
wynalezienia ognia. Najchêtniej pra¿o-
no jêczmieñ i pszenicê. Pod wp³ywem
temperatury krochmal zamienia³ siê w
glukozê, co nasz przodek dostrzega³ w
sposób nader przyjemny - ziarno
surowe by³o gorzkawe, a po pra¿eniu
stawa³o siê s³odkie.

Pra¿onki by³y ju¿ powszechne w
ca³ej staro¿ytno�ci, przygotowywane na
sucho lub z dodatkiem oliwy i owoców.
Ten rodzaj posi³ku, obok placków
znajdujemy te¿ w Starym Testamencie.

To stamt¹d wiemy, ¿e piêkna i
m¹dra Abigail przywioz³a Dawidowi w
darze piêæ miar pra¿onych ziaren - obok
dwóch buk³aków wina, stu gron
rodzynków, piêciu przyrz¹dzonych
owiec, dwustu chlebów i tyle¿ samo
ciastek figowych (l Sm 25,18). Nie by³o
to wiêc jad³o a¿ tak pospolite, skoro
przywo¿ono je w pok³onie.

Na oleju pra¿one ziarna zbó¿
pozwoli³y przebyæ niejedn¹ biedê. W
czasach wspó³czesnych by³y podsta-
wow¹ potraw¹ podczas wojen, w obo-
zach, na zsy³kach, g³ównym wy¿y-
wieniem ukrywaj¹cych siê w piwni-
cach. Pra¿onka by³a niezast¹pion¹ to-
warzyszk¹ uczestników Powstania

Warszawskiego w 1944 roku.
Ziarno rozdrobnione, posiekane

lub czê�ciowo zmielone sta³o siê
surowcem dla potraw p³ynnych. Roz-
gotowane stanowi³o pierwszy przyk³ad
polewki. Natomiast taka polewka
gotowana d³ugo, po odparowaniu wody
stawa³a siê gêst¹ bryj¹. A ta by³a
bardziej po¿ywna, skuteczniej syci³a,
bêd¹c jednocze�nie «pó³produktem»
dla placków suszonych na rozgrzanej
p³ycie, pocz¹tkowo kamiennej, a potem
¿elaznej.

W czasach wojen rzymscy ¿o³nie-
rze jedli wiêcej bryi ni¿ chleba, bowiem
by³a sytsza od suchego wypieku. Po
Katonie Starszym (234-149 przed Chr.)
pozosta³ ca³kiem atrakcyjny przepis,
który mo¿na zrealizowaæ równie¿
dzisiaj:

Wsyp pól miarki czystej pszenicy
do czystego mo�dzierza, pot³ucz ziarno,
odp³ucz ³uski. Nastêpnie wsyp pszenicê
do garnka, dolej czystej wody i gotuj.
Jak siê zagotuje, dolej stopniowo tyle
mleka, a¿ powstanie gêsta masa.

Taka starorzymska bryja zwa³a siê
cremor. Gdy rozpowszechni³y siê prze-
ró¿ne dania pieczyste, owe miêsiwa
sporz¹dzane na wiele sposobów, pra-
¿onki i gêste polewki zesz³y na pozycje
jad³a ja³owego, drugoa nawet trze-
ciorzêdnego. Przypomniano je sobie w
po�cie, gdy obowi¹zywa³a wstrze-
miê�liwo�æ od pokarmów miêsnych.
St¹d przyjê³o siê, ¿e pra¿onka i bryja
s¹ jad³em postnym.

Pascha pieczona w
ciszy

Ten rodzaj �wi¹tecznej potrawy
obecnie jest ju¿ prawie nie znany. W
przeró¿nych przepisach kulinarnych na
³amach kolorowych czasopism na-
stêpuje jakby powrót do paschy, ale s¹
to tylko odmiany powszechnych nie-
gdy� ruskich serników albo macy z
bakaliami.

Ludowa paska by³a wypiekana z
razowej m¹ki pszennej, ¿ytniej albo
gryczanej. Ten niezwyk³y chleb spul-
chniano naturalnym zakwasem, a
potem ju¿ dro¿d¿ami. Pieczenie od-

bywa³o siê w zupe³nej ciszy, z zacho-
waniem wielu obwarowañ.

Podczas wyrabiania i pieczenia
ciasta w pomieszczeniu nie móg³
przebywaæ mê¿czyzna. Tak by³o naj-
bezpieczniej! O zagl¹daniu gospodarza
do dzie¿y czy zbli¿aniu siê do pieka-
rnika wcale nie mog³o byæ mowy.
Ka¿dego osobnika mêskiej p³ci ju¿ od
progu przepêdzano. Paska by³a spraw¹
kobiet i tylko one mog³y przebywaæ w
kuchni. Który z mê¿czyzn siê nie
zastosowa³, to z tego zagl¹dania zaraz
w¹sy mu posiwia³y, a m³odszemu
wiekiem mog³a siê przytrafiæ jaka�
przykra dolegliwo�æ. Na ogó³ ch³opy
godzili siê na pohamowanie swojej
ciekawo�ci. Na czas rozpoczêcia
wypieku paschy najpewniej by³o zamk-
n¹æ od wewn¹trz kuchniê na klucz, a
tam gdzie nie znano jeszcze �lusarskich
zamków - podeprzeæ drzwi dr¹giem, i
to koniecznie dêbowym!

Zdobienie gotowej, upieczonej ju¿
paski nale¿a³o do m³odych mê¿atek.
Chleb taki, dla nadania w³a�ciwego
po³ysku, smarowano z wierzchu s³onin¹
i dekorowano oddzielnie pieczonym
krzy¿em. Niekiedy znak krzy¿a pieczo-
ny by³ wspólnie z bochnem i stanowi³
�integralny» wypiek. W pewnych regio-
nach, jak na Kurpiach i Polesiu, paskê
zdobiono przeró¿nymi ptaszkami i
ró¿ami, podobnie jak ciasta weselne.

Wa¿ny by³ termin wypieku. Z
regu³y nie pieczono w tygodniu przed
Niedziel¹ Palmow¹. Wierzono bowiem,
¿e ta gospodyni, która zakazu tego nie
przestrzega³a, bêdzie mia³a k³opot z
chlebem przez ca³y rok. Po prostu chleb
bêdzie jej ple�nia³.

Okresem wypieku by³ wiêc Wielki
Tydzieñ. W niektórych regionach tym
szczególnym dniem by³ Wielki Pi¹tek,
w innych za� - odwrotnie: dzieñ Mêki
Pañskiej by³ z tych czynno�ci absolutnie
wy³¹czony. Traktowano go jak dzieñ
¿a³oby i nie wolno by³o wykonywaæ
¿adnych prac kuchennych.

Wypiek paski musia³ jednak byæ
gotowy w sobotê, wówczas niesiono
bochny do �wiêcenia. Przy tej okazji w
ko�ciele nastêpowa³a szczególna pre-
zentacja kobiecych umiejêtno�ci. Paska
musia³a byæ rumiana i piêknie wyro-

PASCHA, PRA¯ONKI I POSTNA BRYJA
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�niêta. Niektóre gospodynie z za¿eno-
waniem musia³y ujawniæ swoje bochny
niezbyt udane - te popêkane i nieco
przypalone. Je�li na po�wiêceniu w�ród
wszystkich chlebów trafi³o siê wiêcej
ni¿ 24 przypalonych, to oznacza³o
nadej�cie upalnego lata.

Przypomnijmy: typowa staro-
polska pascha niewiele mia³a wspól-
nego z paschami wschodnimi, owymi
wielkanocnymi sernikami ruskimi,
które zaliczyæ dzi� nale¿y do s³odkich
wypieków cukierniczych. Wypiek
polskiego chleba paschalnego, zwanego
rodzimie paska, najbardziej zbli¿ony

jest do ni¿ej zaproponowanego prze-
pisu.

S k ³ a d n i k i  p a s k i

35 dkg pszennej m¹ki, 1/4 szklan-
ki mleka, 3 dkg dro¿d¿y, 6 dkg cukru,
2 ca³e jaja + jeszcze jedno ¿ó³tko,
0,5 kostki margaryny, 1,5  dkg mas³a,
1/2 ³y¿eczki soli, ³y¿eczka startej skórki
cytrynowej.

Z dro¿d¿y, po³owy ³y¿eczki cukru
i letniego mleka rozmieszaæ rozczyn.
Potem przesiaæ m¹kê i z jej 2/3 czê�ci
dodaæ rozczyn, sól, cukier i rozbite dwa
jaja, i wyrabiaæ ciasto, dodaj¹c powoli
pozosta³¹ czê�æ (1/3) m¹ki. Wszystko
dok³adnie wyrobiæ na g³adkie ciasto.
Potem dodaæ margarynê pokrojon¹ w
ma³e kosteczki, start¹ skórkê cytrynow¹
i te¿ wyrobiæ. Na stolnicy utoczyæ z
ciasta kulê, w³o¿yæ j¹ do miski wy-
smarowanej mas³em, przykryæ lnianym
rêczniczkiem i odstawiæ do wyro�-

niêcia. Gdy ciasto podwoi swoj¹
objêto�æ, kilkakrotnie uderzyæ nim o
stolnicê, a nastêpnie utoczyæ z niego
wa³ek o �rednicy oko³o 5 cm. Z czê�ci
wa³ka nale¿y zwin¹æ pier�cieñ o
�rednicy 15 cm, przemie�ciæ go na
wysmarowan¹ mas³em blachê i u³o¿yæ
na nim coraz to mniejsze pier�cienie -
trzy, cztery. Tak uformowany chleb na
30 minut trzeba odstawiæ w ciep³e
miejsce, by ciasto ponownie wyros³o.
Szczyt tej «piramidy» ozdobiæ krzy¿em
z ciasta. Przed wsuniêciem do piekar-
nika ca³o�æ posmarowaæ rozmieszanym
¿ó³tkiem. Piec oko³o 45 minut na

jasnoz³oty kolor.
Razem z paschalnym chlebem

pieczono niegdy� ma³e bu³eczki, ale
tylko tam, gdzie nie pieczono w Wielki
Pi¹tek. By³ to przywilej Wielkiego
Czwartku, gdy mali ch³opcy «kukali»
przez okno do kuchni, przygl¹daj¹c siê
czynno�ciom kobiet. Od tego kukania
maleñkie ¿ytnie bocheneczki zwano
kukucami. Uciech¹ dla dzieci by³y te¿,
pieczone w specjalnych foremkach,
pszenne baranki. Wspólnie z paska
mia³y zapewniæ dostatek, a ich spo¿ycie
przezwyciê¿a³o �mieræ, czyni¹c oto-
czenie bezpieczne na najbli¿szy rok.

Roman Landowski

Fragment ksi¹¿ki Roma-
na Landowskiego �Dawnych
obyczajów rok ca³y. Miedzy
wiar¹, tradycj¹ i obrzêdem�
Wydawnictwo �Bernardinum�
Pelplin 2000

u Z sonda¿u �Rzeczpospo-
litej� wynika, ¿e poparcie dla Platformy
Obywatelskiej wynosi 26 proc. Samo-
obrona otrzyma³aby 24 proc. g³osów, PiS
- 13 proc. po 10 proc. SLD-UP i LPR.
PSL znalaz³oby siê poza parlamentem
u Umy�lne sprowadzenie

niebezpieczeñstwa katastrofy przez
niedochowanie zasad bezpieczeñstwa w
locie oraz nieumy�lne sprowadzenie
katastrofy zagra¿aj¹cej wielu osobom
zarzuci³a Wojskowa Prokuratura Okrê-
gowa majorowi Markowi Mi³oszowi.
Pilotowa³ on rz¹dowy �mig³owiec, który
4 grudnia 2003 r. rozbi³ siê pod Warsza-
w¹ wioz¹c premiera i 11 innych osób.
Pilot nie chcia³ siê odnosiæ do tych
zarzutów.
u �Samoobrona nie odda

Polski z³odziejom� - o�wiadczy³ w
Bia³ymstoku Andrzej Lepper odnosz¹c
siê do s³ów Donalda Tuska, który
powiedzia³ o Samoobronie, ¿e Platforma
nie odda Polski �barbarzyñcom�. Szef
Samoobrony powiedzia³, ¿e �podejmuje
rêkawicê� rzucon¹ jej przez PO.
u Platforma Obywatelska

nie przyjmuje planu Hausnera - o�wiad-
czy³ jej lider Donald Tusk. PO zag³osuje
jednak za dalszymi pracami nad trzema
projektami ustaw: o �wiadczeniach
przedemerytalnych, reorganizacji KRUS
oraz waloryzacji rent i emerytur. Jej
liderzy uwa¿aj¹, ¿e SLD z³ama³o obiet-
nicê, ¿e oszczêdno�ci dotkn¹ nie tylko
zwyk³ych obywateli. Z ich wyliczeñ
wynika, ¿e oszczêdno�ci na administracji
wynios¹ tylko 1,3 mld z³.
u Pragniemy Europy rów-

nych szans i równych mo¿liwo�ci, w
której nie powinny mieæ miejsca obawy
jednych przed zalewem si³y roboczej ze
Wschodu, a drugich przed drena¿em
mózgów - powiedzia³ Aleksander Kwa�-
niewski, podczas warszawskiej konfe-
rencji �Oczekiwania wobec Europy�
zorganizowanej przez Niemieckie Towa-
rzystwo Wiedzy o Europie Wschodniej.
Wed³ug niego Polski polityczny wk³ad
do Unii to m.in. udzia³ naszego kraju w
tworzeniu wschodniego wymiaru unijnej

polityki.

Wiadomo�ci z Polski

Z KRAJU
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Pañstwo polskie z pieniêdzy
podatników przeznacza ka¿dego roku
powa¿ne sumy na wspieranie dzia-
³alno�ci Polaków i Polonii ¿yj¹cej
poza granicami kraju. W 2003 roku
Senat, który jest dysponentem tych
�rodków, przeznaczy³ na ten cel ponad
46 milionów z³otych. W roku
2004 kwota ta ma byæ jeszcze wy¿sza.
Zapytano Polaków w kraju jakie s¹
trzy g³ówne cele, na które powinny byæ
przeznaczone �rodki pochodz¹ce z
bud¿etu pañstwa, a przeznaczone na
pomoc Polakom w �wiecie. Co trzeci
Polak za najwa¿niejszy cel wymieni³
upowszechnienie polskiej kultury i
tradycji - przy czym osoby z wy¿szym
wykszta³ceniem wskazuj¹ go czê�ciej
ni¿ osoby nie posiadaj¹ce dyplomu
studiów wy¿szych.

Tradycyjnie du¿a czê�æ �rodków
z bud¿etu pañstwa przekazywana jest
na pomoc dla najubo¿szych Polaków
mieszkaj¹cych poza granicami Polski.
Jednak¿e tylko 19 proc. spo³eczeñstwa
polskiego uwa¿a, ¿e �wiadczenie
pomocy dla Polaków i Polonii w tej
postaci powinno byæ zadaniem
pañstwa. Coraz czêstsze s¹ w spo-
³eczeñstwie polskim postawy popie-
raj¹ce aktywizacjê �rodowisk lokal-
nych � a wiêc przeznaczanie �rodków
na szkolenia, przekazywanie infor-
macji na temat mo¿liwo�ci pro-
wadzenia dzia³alno�ci gospodarczej �
a wiêc metody �dawania wêdki, a nie
ryby�. Wart podkre�lenia jest fakt, ¿e
ponad 15 proc. spo³eczeñstwa pols-
kiego wskazuje na konieczno�æ wydat-
kowania wiêkszych �rodków publicz-
nych na cele zwi¹zane z rozwojem
wspó³pracy gospodarczej ze �rodowis-
kami polonijnymi.

Bior¹c jednak pod uwagê
wszystkie odpowiedzi na postawione
pytania � 60 proc. Polaków chocia¿
raz wymieni³o jako najwa¿niejsze
upowszechnienie kultury i tradycji
polskiej, 40 proc. � pomoc dla

najubo¿szych i 45 proc. wspó³pracê
w zakresie edukacji i szkolenia
m³odzie¿y oraz rozwój wspó³pracy
gospodarczej rozumiej¹c, ¿e popie-
ranie rozwoju gospodarczego i
inwestycje nios¹ ze sob¹ poprawê
bytu spo³eczeñstw.

Kto skorzysta na wzajemnej
wspó³pracy?

Polonia czy Polacy? Prawie
po³owa (47 proc.) spo³eczeñstwa
polskiego jest zdania, ¿e na kontaktach
z Poloni¹ mog¹ skorzystaæ w równej
mierze Rodacy zamieszkali w Kraju
jak i ci poza jego granicami. Ze
zdaniem tym zgadza siê 63 proc. osób
zamieszka³ych w po³udniowo �
zachodnim rejonie Polski i 61 proc.
osób z pó³nocno � wschodniej czê�ci
kraju. Ale s¹ te¿ odmienne zdania.
12 proc. ankietowanych uwa¿a, ¿e na
wspó³pracy skorzysta g³ównie Polska
i Polacy, a 10 proc., ¿e wspó³praca ta
przyniesie wiêksze korzy�ci Polonii.

A jakie korzy�ci wynios¹ Polacy
zamieszkali na wschód od granicy za
Bugiem ze wspó³pracy z Polsk¹?
Przede wszystkim u³atwiony dostêp
do kultury i tradycji polskiej oraz
pomoc finansow¹ ze strony Polaków
zamieszka³ych w kraju � obydwa te
programy równo po 60 proc. Korzy�ci
finansowe ze wspó³pracy gospo-
darczej blisko 40 proc., edukacja
m³odzie¿y i dzieci ponad 50 proc. oraz
mo¿liwo�æ poznania Polski 40 proc.

Natomiast Polacy w Kraju upat-
ruj¹ we wspó³pracy z Polakami
zamieszka³ymi na Wschodzie zupe³-
nie innych korzy�ci, jakie mo¿e ta
wspó³praca przynie�æ obydwu stro-
nom. Najwa¿niejsza jest sprawa
prezentowania narodowej kultury i
tradycji polskiej w krajach zamiesz-
kania Polaków na dawnych terenach
polskich i (52 proc.) i pozytywnych
opinii o Polsce (50 proc.). Nieco
mniej korzy�ci upatruj¹ Polacy dla

polskiej gospodarki (36 proc. ankie-
towanych wymieni³o ten atut) oraz
wymiany do�wiadczeñ (blisko
36 proc.).

Polacy w Kraju wci¹¿ maj¹
tradycyjne podej�cie do prefero-
wanych sposobów pomocy Polakom
na Wschodzie. Wiêkszo�æ spo-
³eczeñstwa polskiego twierdzi, ¿e
kluczow¹ rzecz¹ jest pomoc osobom
starszym i dzieciom w postaci darów,
organizowania wypoczynku waka-
cyjnego, obozów nauki jêzyka pols-
kiego itp. Dopiero na dalszym miejscu
znajduje siê edukacja m³odzie¿y,
wsparcie dla stowarzyszeñ i orga-
nizacji kulturalnych oraz wsparcie dla
�rodowisk biznesu w postaci pomocy
materialnej, wymiany do�wiadczeñ ze
strony ekspertów polskich itp.

Próba podsumowania

Badania �POLONIA W OCZACH
POLAKÓW� pozwala na kilka wa¿-
nych obserwacji.

Ogólnie rzecz bior¹c Polakom
przyda³oby siê wiêcej informacji na
temat POLONII, która stanowi prawie
jedn¹ trzeci¹ narodu polskiego. W�ród
Polaków wci¹¿ pokutuje przekonanie
� ale przecie¿ w du¿ej czê�ci uzasad-
nione � ¿e Polonia jest rozproszona i
nie potrafi zjednoczyæ siê dla osi¹g-
niêcia wspólnych celów. Polacy doce-
niaj¹ rolê Polonii i udzielan¹ przez ni¹
pomoc rodakom w kraju w czasie
ró¿nych klêsk ¿ywio³owych. Uwa¿aj¹
ponadto, ¿e czas oprócz kultywowania
tradycji i historii powinno siê i przej�æ
do korzystnie obopólnej wspó³pracy
gospodarczej, przynosz¹cej wzajemne
korzy�ci.

Co trzeci Polak upatruje ponadto
szansê w handlu bezpo�rednim pomiê-
dzy krajem a miejscem zamieszkania
przedsiêbiorcy polonijnego.

Raport �Polonia w oczach Polaków - 2"
POMÓ¯MY SOBIE WZAJEMNIE...

Pieni¹dze szczê�cia nie daj¹ byæ mo¿e
Lecz spory woreczek stóweczek, daj Bo¿e...

Zbigniew Ró¿añski
Serwis �Polska-Polacy�
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O kondycji prasy polskiej,
postawie dziennikarzy
 i problemach telewizji

 z Senatorem Ryszardem
S³awiñskim, przewodnicz¹cym

Senackiej Komisji Kultury i
�rodków Przekazu rozmawia
redaktor Zbigniew Ró¿añski.

Panie Senatorze. Jaka
jest kondycja prasy polskiej?
Kondycja nie jest dobra. Przy

czym my�lê, ¿e nak³ada siê na to
fakt, ¿e ka¿dy podmiot chce mieæ
swój tytu³, a tych tytu³ów jest ilo�æ
ogromna. Polska prasa moim zda-
niem prze¿ywa trudny okres. Poziom
s³owa pisanego nie jest wysoki.
Prasa jest pe³na sloganów, zdaw-
kowych uogólnieñ i z³ych wiado-
mo�ci. Okazuje siê, ¿e ka¿da z³a
wiadomo�æ, jest dobra, mo¿e pój�æ
na pierwsz¹ stronê gazety. A prawda
jest taka, ¿e ludzie nie bardzo na nie
czekaj¹. ¯yj¹ normalnym ¿yciem,
maj¹ swoje sukcesy. Proszê zwróciæ
uwagê jak bardzo zaprzeczaj¹ takiej
postawie prasy wypowiedzi publi-
kowane w ró¿nych ankietach. Czê�æ
Polaków uwa¿a siê za ludzi je�li nie
szczê�liwych, to przynajmniej okre�-
la swoj¹ sytuacjê ¿yciowa za udan¹
i nie przyjmuje do wiadomo�ci tego
typu kreacji prasy polskiej. A wiêc
sposób redagowania prasy odbywa
siê na zasadzie negatywnej i uwa-
¿am, ¿e to jest b³¹d.

I kolejny problem. Polska prasa
po¿egna³a siê z reporta¿em, po¿eg-
na³a siê z analitycznymi artyku³ami,
po¿egna³a siê z g³êbokim my�le-
niem. Dominuje w niej zdjêcie i sze�æ
lub osiem wierszy tekstu. Szczegól-
nie dotyczy to dzienników regional-
nych. Oczywi�cie mogê do tego
dorobiæ teoriê. Bo prasa polska jest
niepolska, podzielona z... biegiem
Wis³y. Po prawej stronie dominuje
koncern norweski. po lewej stronie
� niemiecki. Jest to moim zdaniem
sytuacja nie korzystna. I nie sprzyja
organizowaniu ¿ycia obywatelskiego
Polaków, w rysowaniu pozytywnego
obrazu Polski. Ja siê zrzymam, gdy
jakie� pismo z gruntu obce, domaga
siê zmiany takiego lub innego

ministra.
Wreszcie kolejna kwestia �

moim zdaniem najwa¿niejsza. Poza
pras¹ centraln¹ i kilkoma pismami o
du¿ych nak³adach polskie dzienni-
karstwo jest biedne, spauperyzo-
wane i cenzurowane przez wydaw-
ców. Przy okazji ciekawostka. Bada-
no �rodowisko dziennikarskie w

Krakowie i postawiono pytanie: czy
uwa¿asz, ¿e w Polsce istnieje cenzu-
ra? 94 proc. pytanych dziennikarzy
odpowiedzia³o TAK. Jest odpowied�
i zjawisko dramatyczne.

Czy nie s¹dzi Pan Sena-
tor, ze tej sytuacji winni sa
równie¿ dziennikarze,
poddaj¹c siê takiej presji?
Powiedzia³em ju¿ wcze�niej, ¿e

�rodowisko dziennikarskie jest
spauperyzowane i podzielone.
Dziennikarstwo, jak ¿aden inny
zawód, podda³o siê pauperyzacji.
Sta³o siê zale¿ne od ma³ego lub
du¿ego wydawcy. Stowarzyszenia
dziennikarzy, które jedynie wydaj¹
legitymacje nie pe³ni¹ swoich funkcji
organizuj¹cych �rodowisko zawo-
dowe. Nie ma natomiast organizacji
zawodowej, która reprezentowa³aby
�rodowisko wobec w³adz central-
nych, samorz¹dowych i innych.,

... a tak¿e wydawców�
która by chroni³a dziennikarzy,

którzy s¹ nagminnie upokarzani
przez wydawców. Ale co ciekawe. W

ubieg³ym roku chcia³em poprzez
Senack¹ Komisjê Kultury i �rodków
Przekazu i Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Rzeczypospolitej Polskiej
wykreowaæ ustawê o samorz¹dzie
dziennikarskim. �rodowisko, pod-
kre�lam warszawskie - bardzo
wp³ywowe, ob�mia³o ten pomys³. Nie
znalaz³a ta propozycja zrozumienia
w krêgach politycznych. A od pew-
nego czasu mamy do czynienia z
pow¹tpiewaniem w sens istnienia
korporacji zawodowych. One siê po
prostu �le kojarz¹... Korporacje
zawodowe sta³y siê niedostêpne,
zamkniête dla szerszego grona osób
sztuki np. adwokackiej, sêdziowskiej
i innych. To s¹ zjawiska, które wprost
ograniczaj¹ nasze mo¿liwo�ci nato-
miast chcê podkre�liæ, ¿e �rodowisko
dziennikarskie pozawarszawskie na
taka ustawê oczekuje.

Panie Senatorze. Prze-
prowadzone badania wy-
kaza³y, ¿e niemal dwie trzecie
ksi¹¿ek, które ukazuj¹ siê w
Polsce to przek³ady z litera-
tury anglojêzycznej. Nato-
miast polska literatura jest w
mniejszo�ci... Ja nie wystê-
puje przeciwko przek³adom
dobrym, ale w�ród nich jest
równie¿, przepraszam wiele
tzw. �cha³�.
Oczywi�cie ma Pan racjê.

Powinni�my promowaæ ksi¹¿ki pols-
kich autorów. Mam nadziejê, ¿e
powo³any niedawno przez Ministra
Kultury Instytut Ksi¹¿ki tak¹ inspi-
ruj¹c¹ rolê bêdzie odgrywa³. Nato-
miast ta ogromna ilo�æ przek³adów
czasami podrzêdnej literatury, która
siê w Polsce pojawia, to fragment
wiêkszej ca³o�ci. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e w Polsce sta³a siê rzecz
nieprawdopodobnie z³a. Prasa,
telewizja, rynek muzyczny schlebiaj¹
niewybrednym gustom. �rodki ma-
sowego przekazu odst¹pi³y od kszta³-
towania dobrego smaku. II Program
Polskiego Radia po�wiêcony tzw.
�kulturze wysokiej� nie rozwi¹zuje
sprawy. �rodowiska opiniotwórcze
postawi³y na schlebianie niewybred-
nym gustom m³odzie¿y i mamy to, co
mamy. Ten brak kszta³towania gus-
tów i opinii nie bierze siê z tego, ¿e
nie ma kto tego robiæ, a ze zwyk³ego
lêku o sto³ek, mo¿e z lenistwa,

KONIECZNY JEST POWRÓT DO
UZNAWANYCH WARTO�CI
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³atwizny, a mo¿e z poczucia, ¿e
wszystko jest OK.

Jak jeste�my przy tele-
wizji, programy pokazuj¹ce
jak zabiæ babciê za 20 z³otych
i jakich do tego u¿yæ
narzêdzi, mro¿¹ krew w ¿y-
³ach. Ale ostatni krakowski
program przeszed³ �sam
siebie� Pokazano wisz¹ce na
krzy¿u kobiety i mê¿czyzn
umazanych barani¹ krwi¹,
pochodz¹c¹ ze �wie¿o zabi-
tych zwierz¹t. Komu potrzeb-
na jest taka makabra i co to
ma wspólnego z kultur¹...?
To o czym Pan mówi, to jest

w³a�nie schlebianie gustom czyli
�robienie oka� do publiczno�ci. Zbyt
czêsto tego rodzaju programy trak-
tuje siê w kategoriach zabawy. A to
nie jest zabawa. Ka¿dy program
powinien mieæ na wzglêdzie kszta³-
towanie �wiadomo�ci, wywo³ywanie
okre�lonych zachowañ. S¹ bowiem
obrazy które ucz¹ i które szkodz¹.
Uwa¿am i tylko takie mogê znale�æ
wyt³umaczenie, ¿e autorzy bez-
my�lnie podeszli do programu. Ale
czym innym jest przekaz, a czym
innym odbiór. Upowszechnianie

takich programów szkodzi zarówno
nadawcy jak i odbiorcy jak równie¿
tym, którzy podpisali siê pod upub-
licznieniem go. Z tego faktu bez-
wzglêdnie nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski
i powinno siê skoñczyæ jak¹� spraw¹
wobec autorów programu. W grê
wchodzi tu równie¿ odpowiedzial-
no�æ szefów TV, którzy powinni mieæ
�wiadomo�æ celów, jakim powinna
s³u¿yæ polska telewizja.

Dobrze zorganizowane spo-
³eczeñstwo uznaje system warto�ci.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ostatnie
autorytety w Polsce, gdy im ten
autorytet odebrano, usunê³y siê w
cieñ, zamknê³y siê w prywatno�ci, nie
chc¹c mieæ nic wspólnego z ogólnie
panuj¹c¹ degrengolad¹. Próbuj¹
zaj¹æ ich miejsca jakie� o�rodki
medialne, partie polityczne wza-
jemnie k³óc¹ce siê. I to siê wpisuje
w obraz ¿ycia codziennego, w którym
wszyscy s¹ przeciwko wszystkim.
Wszyscy te¿ maj¹ pe³ne usta slo-
ganów dla dobra kraju, tylko, ¿e z
tego dobra nikt nie potrafi skorzystaæ.

Nastêpna sprawa to In-
ternet. Coraz wiêcej ludzi na
�wiecie  i w Polsce korzysta
z tego systemu. Fundacja

Pomoc Polakom na
Wschodzie uruchomi³a ser-
wis informacyjny �Polska �
Polacy� przeznaczony dla
redakcji za wschodni¹ gra-
nic¹. Jak Pan Senator ocenia
te inicjatywê ?
To po¿yteczna inicjatywa. Znam

autorów, którzy ten serwis przygo-
towuj¹ i wiem, ¿e robi¹ to profesjo-
nalnie. Polakom ¿yj¹cym poza wschod-
ni¹ granic¹ potrzebne s¹ informacje o
Polsce, o jej zamierzeniach, o polityce
zagranicznej, której przecie¿ oni
stanowi¹ czê�æ. Znaczna ilo�æ
przedruków ukazuj¹cych siê w prasie
polskiej na Wschodzie jest najlepszym
dowodem, ¿e pomys³ Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie trafi³ w
dziesi¹tkê. Odnosz¹c siê do Internetu
w ogóle, chcê powiedzieæ, ¿e ta forma
przekazu jest ju¿ sta³ym elementem
dziennikarstwa i wiedzy, któr¹ za jego
po�rednictwem mo¿na zdobyæ.
Stwarza to nowe mo¿liwo�ci
szczególnie m³odzie¿y, ale nie tylko jej.

Panie Senatorze dziê-
kujê za interesuj¹c¹ roz-
mowê.

Rozmawia³: Zbigniew Ró¿añski

Wiadomo�ci z Polski
KULTURA

Robert Trzaska,
Serwis �Polska-Polacy�

u Grupa �The Doors 21st
Century� zagra 20 lipca  na
warszawskim �Torwarze�. Zespó³ utwo-
rzy³o dwóch cz³onków oryginalnego
sk³adu legendarnej formacji: gitarzysta
Robbie Krieger oraz klawiszowiec Ray
Manzerek.

u �Zmru¿ oczy� Andrzeja
Jakimowskiego zosta³ zwyciêzc¹ VI
edycji Polskich Nagród Filmowych,
zdobywaj¹c Or³a 2004 w kategorii
«najlepszy polski film fabularny». Uro-
czysto�æ odby³a siê na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. Film zosta³ tak¿e
doceniony za najlepsz¹ g³ówn¹ rolê
mêsk¹ (Zbigniew Zamachowski) oraz
scenariusz i re¿yseriê (Andrzej Jaki-
mowski). Film uhonorowano równie¿
nagrod¹ publiczno�ci.

u X Przystanek Woodstock
odbêdzie siê 6-7 sierpnia w Kostrzynie

nad Odr¹. Planowana wcze�niej data
Przystanku na³o¿y³aby siê z tradycyjnie
organizowanym w tym okresie Festi-
walem Muzycznym im. Ry�ka Riedla w
Tychach.

u Krajowy Festiwal Pio-
senki Polskiej przez najbli¿sze trzy lata
bêdzie siê odbywa³ w Opolu. Telewizja
Polska i miasto Opole podpisa³y
umowê w tej sprawie. Tegoroczny,
41. festiwal odbêdzie siê w ostatnim
tygodniu maja. Zaplanowano 4 kon-
certy - dwa w amfiteatrze i dwa na
scenie plenerowej.

u 1,5 tys. eksponatów mo¿-
na obejrzeæ na wystawie pt. �Wanda-
lowie. Stra¿nicy bursztynowego szlaku�
w warszawskim Muzeum Archeolo-
gicznym. To efekt miêdzynarodowego
projektu archeologicznego, przy którym
pracowa³o 36 naukowców z Polski,
Niemiec, Danii, Belgii i Ukrainy.
Wandalowie to jedno z wielu plemion
germañskich, które na pocz¹tku naszej

ery przyby³o do Europy. Wystawa
potrwa do 16 czerwca.

u 1 kwietnia rozpocznie
dzia³alno�æ Sieæ Kin Studyjnych, w
których prezentowane bêd¹ najlepsze
europejskie filmy. Sk³ada siê ona z 50
kin w ca³ej Polsce. Tworzy j¹ Agencja
Promocji �Film Polski�.

u Adam Nowak i jego zes-
pó³ �Raz, Dwa, Trzy� tryumfowali
podczas wtorkowej gali wrêczenia
polskich nagród fonograficznych Fry-
deryki 2003. Arty�ci zdobyli piêæ
statuetek. Nagrody wrêczono w war-
szawskim klubie Traffic.

u Od dnia premiery, tj. od
13 lutego, do niedzieli 7 marca, 1,08 mln
widzów obejrza³o w Polsce komediê
Ryszarda Zatorskiego �Nigdy w ¿yciu!�
z Danut¹ Stenk¹ w roli g³ównej. Powsta-
³a ona na podstawie powie�ci Katarzyny
Grocholi pod tym samym tytu³em
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Droga Polski do UE

Ile wp³acimy, ile we�miemy
Polska bêdzie wnosi³a do bud-

¿etu Unii pe³n¹ sk³adkê stanowi¹c¹
oko³o 1,1 proc. dochodu naro-
dowego, czyli 2,4 miliarda euro. W
latach 2004 � 2006 transfery z
Brukseli do Polski bêd¹ o
6,4 miliarda euro wy¿sze ni¿ polska
sk³adka. Trafi¹ one jednak nie do
bud¿etu, ale do kas samorz¹dów i
kieszeni rolników. ¯eby poprawiæ
sytuacjê bud¿etow¹ w pierwszych
trzech latach cz³onkostwa, Polska
otrzyma 1,5 miliarda euro reko-
mpensat z UE.

C³a
Z dniem wej�cia Polski do Unii

znikn¹ wszelkie c³a pomiêdzy Polsk¹
i Unia Europejsk¹. Polska przyjmie
tak¿e taryfê zewnêtrzn¹ Unii co
oznacza �rednio trzykrotne obni¿enie
ce³. Przyst¹pimy te¿ do porozumieñ
o wolnym handlu, jakie Bruksela
podpisa³a z krajami �wiata.

Euro w Polsce
Polska zobowi¹za³a siê do

przyst¹pienia do unii walutowej tak
szybko jak to bêdzie mo¿liwe. Za-
pewne pod koniec roku 2004 kurs
z³otego do euro zostanie wspólnie
ustalony i bêdzie móg³ wahaæ siê
tylko o 15 proc. Polska przejdzie na
euro, je�li przynajmniej przez d w a
lata utrzyma ten kurs, a dodatkowo
deficyt bud¿etowy spadnie poni¿ej 3
proc. produktu krajowego brutto,
d³ug pañstwa polskiego nie wzro�nie
powy¿ej 60 proc. PKB, a inflacja i
stopy procentowe nie przekrocz¹ o
wiêcej ni¿ 1,5 proc. �redniej euro-
landu.

Granica wschodnia
Polska � oprócz Finlandii �

strzec bêdzie najd³u¿szego docinka
� oko³o 1100 kilometrów � zewnê-
trznej granicy Unii z Rosj¹, Bia³orusi¹
i Ukrain¹. 1 lipca 2003 roku wpro-
wadzone zosta³y wizy dla obywateli
tych pañstw (Polacy je¿d¿¹ na Ukra-
inê bez wiz, za wizy obywateli
Ukrainy do Polski p³aci pañstwo
polskie). Granica wschodnia i pó³-
nocna zosta³a uszczelniona wed³ug
unijnych standardów.

Ziemia dla cudzoziemców
Przez 12 lat od przyst¹pienia

Polski do Unii, obywatele krajów
cz³onkowskich nie bêd¹ mogli swo-
bodnie kupowaæ polskiej ziemi. Bêd¹
musieli mieæ na to pozwolenie
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji. Dopiero po 2015 roku
kupi¹ ziemiê roln¹ i lasy bez ogra-
niczeñ.

Polska wynegocjowa³a piêæ lat
okresu przej�ciowego na zakup tzw.
drugich domów (nieruchomo�ci
rekreacyjnych), w których obywatele
Unii Europejskiej nie bêd¹ mieszkaæ
na sta³e.

Praca w Unii Europejskiej
Polska ubiega³a siê o swobodê

w podejmowaniu pracy w krajach
Unii ju¿ od pierwszego dnia cz³on-
kostwa. Stanê³o jednak na tym, ¿e
prawo do swobodnego podejmowa-
nia pracy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej Polacy uzyskaj¹ po
7 latach. Jednak niektóre kraje
obecnej �15� z w³asnej inicjatywy
zadeklarowa³y, ¿e od zaraz otworz¹
rynki pracy dla Polaków. S¹ to Wielka
Brytania. Irlandia, Szwecja, Dania,
Grecja i Holandia. Chocia¿ nawet i
po tych deklaracjach, niektóre z
wymienionych krajów wycofuj¹ siê ze
z³o¿onych obietnic.

Bêdzie mo¿na mieszkaæ
gdzie siê chce
Polacy po wej�ciu do Unii bêd¹

mieszkaæ w ka¿dym kraju nale¿¹cym
do Unii, w którym zechc¹. Jest
jednak jeden warunek. ¯eby prze-
bywaæ w krajach Unii d³u¿ej ni¿ trzy
miesi¹ce, trzeba wykazaæ �ród³o
dochodów.

Leczenie za granic¹
Wraz z przyst¹pieniem Polski

do Unii Europejskiej koszty leczenia
obywateli polskich w krajach Unii
bêd¹ na zasadzie wzajemno�ci i
zwracane przez kasy chorych za-
interesowanych krajów.

Podró¿owanie
Od 1 maja 2004 roku znikn¹

wszelkie kontrole towarów na na-
szych granicach z krajami Unii
Europejskiej. Kontrole paszportowe
natomiast na granicy z Niemcami i
reszt¹ krajów Unii skoñcz¹ siê
jednak dopiero po przyst¹pieniu
Polski do porozumienia z
Schengen.

Obszary wiejskie
Po przyst¹pieniu do Unii Euro-

pejskiej Polska bêdzie mog³a korzys-
taæ z funduszów - oko³o 800 mln euro
rocznie � na rozwój obszarów wiejs-
kich. Oprócz tego rolnicy, którzy ju¿
dzi� produkuj¹ na rynek i nadal
zamierzaj  to robiæ, mog¹ liczyæ na
1250 euro rocznie przez okres 5 lat.
Ci, którzy chc¹ produkowaæ ¿ywno�æ
wed³ug unijnych norm jako�ci, do-
stana dodatkowo 200 euro na jeden
hektar upraw.

Wybory do w³adz
Obywatele Unii Europejskiej

przebywaj¹cy w Polsce ponad 5 lat
bêd¹ mogli g³osowaæ i byæ wybierani
do w³adz samorz¹dowych podobnie
jak Polacy mieszkaj¹cy w krajach
Unii Europejskiej.

Fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne na po-

moc najbiedniejszym regionom Unii
Europejskiej, stanowiæ bêd¹ naj-
wiêksz¹ czê�æ pomocy dla Polski.
Tylko w latach 2004 � 2006 Bruksela
przeznaczy na ten cel 13,8 miliarda
euro, z których finansowane s¹ do
85 proc. warto�ci � du¿e inwestycje
jak drogi, mosty, oczyszczalnie
�cieków, konkurencyjno�æ przed-
siêbiorstw, bezrobocie, rolnictwo,
rybo³ówstwo, ochrona �rodowiska o
znaczeniu lokalnym i rozwój regio-
nalny.

Warunki na jakich Polska wchodzi do Unii

Aneta D¹browska
Serwis �Polska-Polacy�
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W dniu 26 marca w rezydencji
Konsula Generalnego RP w Char-
kowie pana Jaros³awa Ksi¹¿ka odby³o
siê przyjêcie z okazji otwarcia Roku
Polski w Ukrainie.

Na przyjêciu byli obecni  Gu-
bernator pan Eugeniusz Kusznariow,
przedstawicele administracji obwodu
charkowskiego:kierownicy ds. kul-
tury pani Lubow Morozko, ds. stosun-
ków miêdzynarodowych  pan Wiktor
Kowalenko, ds mniejszo�ci narodo-
wych pani Natalia Zaj¹c, przed-
stawicieli Konsulatu Rosyjskiego,
kierownicy stowarzyszeñ mniejszo�ci
narodowych Charkowa.

Gubernator z³o¿y³ ¿yczenie
panu Konsulowi z okazji zbli¿aj¹cego
siê Roku Polski na Ukrainie. Miêdzy
innym  zaznaczy³, ¿e ten rok bêdzie
mia³ wielkie znaczenie dla Ukrainy,
dlatego ¿e pozwoli jej najpierw lepiej
poznaæ do�wiadczenia polskie w
zakresie tworzenia prawdziwej euro-
pejskiej demokracji.

 Spotkanie odby³o siê w ciep³ej
atmosferze przyja�ni.

Przyjêcie w rezydencji

Na zdjêciu: pan Konsul Generalny RP Jaros³aw Ksi¹¿ek z ma³¿onk¹ i z
przedstawicielami stowarzyszeñ mniejszo�ci  narodowych Charkowa.

W dniu 30.03 b.r. w Kijowie
odby³a siê inauguracja Roku Polski
na Ukrainie. Na wielk¹ imprezê do
Opery Narodowej Ukrainy
im. T. Szewczenko byli zaproszeni
przedstawiciele polskich organizacji
na Ukrainie.

Na  zdjêciu:  cz³onkowie Fede-
racji organizacji polskich na
Ukrainie przed gmachem Opery.
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W dniu 31 marca
b.r.  w Charkowskim
Uniwersytecie Samo-
chodowym odby³o siê
�wiêto kultury s³owiañ-
skiej w ramach Roku
Polski w Ukrainie. Na
uroczysto�æ zosta³i za-
proszeni studenci obco-
krajowcy, po�ród których
byli studenci z Gdañska.

Dla otwarcia impre-
zy jej organizator - Nata-
lia Kalinicienko, wyk³a-
dowca jêzyka rosyjskie-
go dla obcokrajowców
na uniwersytecie, zaprosi³a cz³onków
polsko-ukraiñskiego m³odzie¿owego
klubu �Europejski Wektor� przy
Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w
Charkowie. Wiceprezes klubu m³o-
dzie¿owego Olga Zagórska poin-
formowa³a o bardzo wa¿nym wy-
darzeniu:  30 marca 2004 roku prezy-
dent Rzeczypospolitej Polski
A. Kwa�niewskim i prezydent Ukrai-
ny L. Kuczm¹ w Kijowie  otwarli Rok
Polski w Ukrainie pod has³em Polska
i Ukraina razem w Europie. Potem
Olga powiedzia³a o wspólnej historii
kultury Polski i Ukrainy, o tradycjach
i obyczajach Polski, a tak¿e o tym, jak
obchodzi siê �wiêta Wielkanocne w
Polsce, oraz o polskich strojach ludo-
wych.

 Studenci obcokrajowcy z wiel-
kim zainteresowaniem ogl¹da³i pols-
kie stroje ludowe i z ciekawo�ci¹
s³uchali opowi�ci o kulturze polskiej.
Na zakoñczenie razem ze studentami
z Gdañskiego Uniwersytetu Olga za-
�piewa³a polsk¹ piosenkê �Hej so-
ko³y�.

Udzia³ w tej imprezie tak¿e
wziê³y zespó³ rosyjski �Rasypucha� i
zespó³ ukraiñski �Zakab³uky�. Pani
Natalia Kaliniczenko opowiadala o
ukraiñskiej i rosyjskiej kulturze, o
tradycjach i obyczajach, za�piewano
ludowe piosenki.

Za aktywny udzia³ cz³onków

�wiêto kultury s³owiañskiej

W 29.03. b.r. odby³o siê spotkanie
cz³onków klubu m³odzie¿owego
�Europejski Wektor� z przedsta-
wicielem Wy¿szej Szko³y Biznesu w
Nowym S¹czu Robertem Mirkiem i
zastêpc¹ Burmistrza Miasta i Gminy
Stary S¹cz Jackiem Lelkiem, którzy
przebywali w Charkowie w delegacji
i przypadkowo dowiedzieli siê o
charkowskim Stowarzyszeniu.
Na spotkaniu rozmawia³y o ¿yciu,

Plany na wspó³pracê
studiach  m³odzie¿y w Polsce i na
Ukrainie. Go�ci zainteresowa³a
dzia³alno�æ klubu m³odzie¿owego.
Oni zaproponowali studia w
Wy¿szej Szkole Biznesu w Nowym
S¹czu, w której studenci po
zakoñczeniu otrzymuj¹ 2 dyplomy -
polski i amerykañski.    Panowie
Roberte i Jacek go�cinie zaprosili
do Nowego S¹cza i omówili plany
na wspó³pracê.

klubu �Europejski Wektor� w impre-
zie dyrektor administracji Centrum
Miêdzynarodowego Wykszta³cenia i
Wspó³pracy Charkowskiego Narodo-

wego Uniwersytetu Samochodowego
nades³a³ list gratulacyjny  prezy-
dentowi.

W³odzimierz Koberski
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Stworzony przy Stowarzy-
szeniu Kultury Polskiej w Charkowie
ukraiñsko-polski m³odzie¿owy klub
�Europejski Wektor� aktywnie pro-
wadzi swoj¹ dzia³alno�æ. Jednym z
podstawowych zadañ klubu jest
pomoc w tworzeniu szkolnych euro-
klubów.

Szkolny euroklub jest rodza-
jem kó³ka zainteresowañ. Jego  pod-
stawowe cele i zadania to propa-
gowanie w�ród m³odzie¿y wiedzy na
temat Europy i Unii Europejskiej;
poznawanie historii, kultury, tradycji
Polski i innych pañstw integruj¹cej
Europy, przyczynianie siê do u�wia-
damiania wspó³zale¿no�ci �wiata i
Europy oraz potrzeby wspó³pracy,
rozwijanie w�ród uczniów ��wiado-
mo�ci europejskiej�, umo¿liwianie
dzieciom kontaktów miêdzynarodo-
wych z rówie�nikami.

Dzia³alno�æ klubu polega na
organizowaniu zebrañ informacyj-
nych, prowadzeniu kampanii infor-
macyjnej (plakaty, gazetki szkolne),
zbieraniu informacji o Unii Euro-
pejskiej, organizowaniu konkursów
dotycz¹cych wiedzy na temat zjedno-
czonej Europy, organizacji Dnia
Europejskiego, spotkañ z m³odzie¿¹
krajów cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

Ide¹ powstania pierwszego w
Charkowie euroklubu w szkole 116,

z któr¹ od kilku lat wspó³pracuje
Stowarzyszenie Kultury Polskiej, z
wielkim zaanga¿owaniem przyjê³a jej
dyrektorka pani Ludmi³a Romanowa..
Do dzia³alno�ci organizatorskiej by³a
powo³ana nauczycielka jêzyka pols-
kiego z Polski pani Sylwia Biesaga,
pracuj¹ca od 4 lat w szkole i w
stowarzyszeniu, nauczyciel jêzyka
niemieckiego Sergiusz  Kis³ucha oraz
cz³onkowie klubu �Europejski

Pierwszy w Charkowie Wektor� Olga Zagórska i W³odzi-
mierz Koberski. Razem z inicjatywn¹
grup¹ dzieci zosta³i opracowany
statut, plan dzia³alno�ci i logo klubu.

Dla aktywnego przyci¹gniêcia
uczniów do szkolnego euroklubu
Olga i W³odzimierz  razem z grup¹
dzieci przygotowali konkurs �Char-
ków-Polska-Europa�. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali od
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie drobny sympatyczne
prezenty.

Na zdjêciu inicjatywna grupa dzieci razem z opiekunami szkolnego euroklubu
panom Sergiuszem, pani¹ Olg¹  i Sylwia przygotowuj¹ siê do uroczystego

otwarcia klubu, które zaplanowano na Dzieñ Europy.

Przed drug¹ wojn ¹ �wia-
tow¹ idea zjednoczonej Europy
wydawa ³a siê  n i e mo ¿l iwa do
u rze czywistn i e n i a.  Tr agiczn e
do � wiadcze n ia wo jn y i  n a r a-

staj ¹ce  zagr o ¿e n i e  ze  st r o n y
komunizmu sprawi ³y, ¿e u pr ogu
lat  piêædzie si¹tych idea zjed-
noczenia narodów europejskich
o ¿y³a. Ale  jaka mia ³a byæ  ta
zjednoczona Europa? Niektórzy z

jej twór ców, np. francuski polityk

Robert Schu man, opowiadali siê
za federacj¹ czyli Eur op¹ scent-
ralizowan¹ i podobn ¹ do pañstwa
(federalny charakter  maj¹ np.
Niemcy i Austria). Zwolennikiem

budowy Europy na wzór Stanów
Zje d n o czo n ych by ³  Wi n st o n
Chur chill, wybitny brytyjski m¹¿
stan u . In n i , w�ród n ich przy-
wódca fr an cu ski  Char l e s de
Gaulle, d¹¿yli do  lu�niejszego
zwi¹zku zwanego «Europ¹ Oj-
czyzn», w któr ym g ³ówn¹ ro lê
odgrywa ³yby samodzielne pañ-
stwa cz³onkowskie. Pomimo spo-
rów o model i kszta³t przysz ³e j
E u ro py, t e n  w ³a�n ie  «E u ro pa
Ojczyzn» ma dzi� najwiêcej zwo-
lenników.

Jaka Europa
dzisiaj i jutro?
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Miko³aj Antonowicz Giedroyc
(pe³ne imiê - Miko³aj, syn Antoniego
Józefa, ksi¹¿ê Giedroyc) urodzi³ siê
w 1848 roku (wed³ug innych �róde³ w
1853 roku) w rodzinie utytu³owanych
polskich magnatów litewskiego
pochodzenia. Ród, do którego nale-
¿a³, na przekazaniu tronu Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego spokrewnionej
z nim dynastii Giedyminów, by³
cz³onkiem wysokiej arystokracji

Rzeczypospolitej. Jego przodkowie
wywodzili swoje pochodzenie od
staro¿ytnych w³adców Litwy, z dy-
nastii legendarnego Juliusza Do-
wszprunga; dynastii, do której nale-
¿eli Wielcy Ksi¹¿êta Litewscy i tak
zwani karmazynowi ksi¹¿êta.

«Nowy s³ownik encyklopedycz-
ny» Brokhausa-Frona, opisuj¹c ten
rod, po�wiêci³ mu w 12. tomie swego
wydania ca³¹ stronê, a polska «Wiel-

POTOMEK  WIELKICH  KSI¥¯¥T

Charków w losach i ¿yciu Polaków

Autor artyku³u - Aleksander Jan Giedroyc, Charków. Rozpracowuje genealogie

ukraiñskiej linii rodu Giedroyców, przedstawiciel rodu na Ukrainê. Urodzi³ siê w
1953 roku w Charkowie (Ukraina). Jego ojciec zmar³ w 1965 roku. Ojciec Jan (1894-
1965) i dziadek Otton (1866-1933) - mieszkañcy Charkowa, zes³añcy NKWD w latach
1928 - 1933. Pradziadek Theodor - mieszkaniec Miñska-Litewskiego, powstaniec na
Litwie w 1861 roku, zes³aniec do Czyty (Syberia). Po zes³aniu przez Departament policji

ces. Rosji razem z dzieæmi i ¿on¹ Juli¹ zosta³ skierowany do Charkowa, Ukraina.
Prapradziadek Stanis³aw, wo�ny Miñski w 1818-1832, mieszkaniec Miñska-Litewskiego.

 4 Kwietnia 2004 r. kolejny Inwestytur Orderu �w. Stanis³awa w ko�ciele  Jej Królewskiej
Mo�æi Artyleryleskiej w Londynie  pana Aleksandra  Jana Giedroyca  podwy¿szy³a  do
rang Komandora z wrêczeniem Wielkiego Krzy¿a na  wstêdze Orderu Z³otej Gwiazdy,

a tak¿e Patent na wykonanie obowi¹zków Ambasadora Orderu na Litwie.

ka Encyklopedia Ilustrowana» w
23. tomie wydania z 1899 roku
opowiada o nim na piêciu stronach.

W rzeczy samej historia Litwy,
Bia³orusi i czê�ci Ukrainy X-XIV wie-
ku opisywana by³a przez kronikarzy
niejako przez pryzmat historii rodu,
do którego nale¿a³ nasz bohater. W
XVIII-XIX wieku ród Giedroyc by³
wystarczaj¹co liczny i wielu jego
przedstawicieli na trwale wesz³o do
historii Rzeczypospolitej, a odpo-
wiednio, do historii Litwy, Polski,
Ukrainy i Bia³orusi.

Rozpaczliwa walka z rosyjsk¹
tyrani¹ i uczestnictwo w narodowo-
wyzwoleñczych powstaniach 1794,
1813, 1831, 1848, 1863 roku by³y
przyczyn¹ pozbawienia tytu³u i wszel-
kich praw stanu, konfiskacji maj¹tku
i zes³ania wielu cz³onków rodu Gied-
royców. Cz³onkowie ró¿nych ga³êzi
tego rodu byli zes³ani na Sybir i na
Ural, do Kazachstanu i do S³obods-
kiej Ukrainy. Terytorialna jedno�æ
rodu zosta³a zak³ócona przez w³adze
imperium rosyjskiego, ale cz³onkowie
rodu zawsze podtrzymywali wza-
jemne kontakty.

Mecenas i mi³o�nik sztuki

W³a�nie dziêki tym rodzinnym
kontaktom jesieni¹ 1918 roku znalaz³
siê w Charkowie ksi¹¿ê M. A. Gied-
royc. Opêtany ide¹ spo³ecznictwa
przyjecha³ z Nikolajewa, gdzie zasta³y
go «wrogie wiatry» (rewolucja - przyp.
t³umacza), do swojego kuzyna Ottona
Teodorowicza Giedroyca, który ¿y³
wówczas w S³obodie Merefa powiatu
charkowskiego. W krótkim czasie
znale�li w Charkowie dom przy
ul. Chersonskiej 7/12, do którego
wkrótce przeprowadzi³ siê Miko³aj
Antonowicz.

Poniewa¿ nie przywyk³ do bez-
czynno�ci, tote¿ wiosn¹ 1919 podj¹³
pracê w charakterze instruktora w
sekcji muzealnictwa Charkowskiego
Gubernialnego Komitetu Ochrony
Pomników Sztuki i Staro¿ytno�ci.

Od 1921 roku by³ ekspertem
Charkowskiego Muzeum Artystycz-
no-Historycznego, a od 1926 roku -
konserwatorem Artystycznego Fun-
duszu Socjalnego Muzeum im. Artio-
ma.
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Wiadomo, ¿e ukoñczy³ Impera-
torsk¹ Akademiê Sztuk w Sankt-
Petersburgu, by³ dobrym rze�bia-
rzem, posiada³ w³asn¹ kolekcjê
obrazów autorstwa wybitnych ma-
larzy i dziêki w³asnemu statusowi
spo³ecznemu, osobistym kontaktom,
a przede wszystkim dziêki swojej
energicznej naturze pomaga³ i wspie-
ra³ zarówno utalentowanych, dobrze
zapowiadaj¹cych siê autorów, jak i
ju¿ znanych malarzy i rze�biarzy.
Jego przyjació³mi byli malarze:
A. M. Antokolski, N. S. Samokisz,
A. J.Kuindzy, W. M. Wasniecow,
K. A.  Trutowski, D. M. Lewaszow,
A. J. Komaszka, W. W. Matê (re-
daktor wydania albumów rysunków
T. Szewczenko, wydanych w latach
1911-1914), N. N. Ge, A. A. Kurinnoj,
rze�biarze M. M. Antokolski,
I. J. Gincburg, charkowski architekt
A. J. Jefremow, dyrektor Char-
kowskiej Szko³y Sztuk Piêknych
A. M. Liubimow, dyrektor Stroga-
nowskiej Szko³y N. W. Globa.

W 1912 roku z jego inicjatywy i
przy jego bezpo�rednim uczestni-
ctwie w Chersonie otwarto Muzeum
Wytwornych Sztuk Piêknych.

W 1914 r. otwarto Muzeum
Sztuk Piêknych w Mariupoliu, w setn¹
rocznicê urodzin T. Szewczenki, w
Jekatierinoslawiu (obecnie Dniepro-
pietrowsk) tak¿e otwarto Muzeum
Sztuk Piêknych. W pracach Komisji
Artystycznej Jekatierinoslawskiego
Towarzystwa Naukowego aktywny
udzia³ bra³ równie¿ Miko³aj Anto-
nowicz.

Dziêki niemu z Sankt-Peters-
buskiej Akademii Sztuk Piêknych
przekazano do Jekatierinoslawia,
Chersona i Mariupolia pierwsze
obrazy, a w�ród nich prace ucznia
A. Kuindzy - S. Kandaurowa, pej-
za¿ysty K. Wróblewskiego, malarzy
tematów rodzajowych P. Nilusa,
J. Wladimirowa. Szereg dzie³ do
bezpo�rednio z wystaw Towarzystwa
«Pieriedwiznikow», Towarzystwa
Po³udnioworosyjskich Artystów,
Towarzystwa im. Kuindzy, które by³y
wystawione pod koniec XIX wieku w
tym mie�cie.

W tym samym 1914 r. otworzo-
no Muzeum Sztuk Piêknych w Nikola-

jewie. I tym razem inicjatorem jego
stworzenia by³ ksi¹¿ê M. A. Giedroyc,
któremu uda³o siê po³¹czyæ niko-
lajewskich artystów i mi³o�ników
malarstwa w Towarzystwo
Wytwornych Sztuk Piêknych. Jego
cz³onkami by³o wówczas ponad 100
osób. Celem dzia³alno�ci To-
warzystwa by³o godne uczczenie
pamiêci W. Wereszczagina, malarza-
batalisty, propaganda sztuk plas-
tycznych, moralna i materialna
pomoc malarzom. W³a�nie w tym
celu stworzono Nikolajewskie Mu-
zeum Sztuk Piêknych, zatwierdzono
charytatywne stypendia jego imienia,
pensjonaty dla malarzy, wydano
szereg zbiorów i almanachów.

Towarzystwo kolekcjonowa³o
prace dla zbiorów Muzeum, wyda³o
broszury zawieraj¹ce wspomnienia
wspó³czesnych o W. Wereszcza-
ginie, organizowa³o dobroczynne
wystawy i wieczory, za� dochód z nich
kierowa³o na organizacjê muzeum.

Budynek dla muzeum przekaza³
Minister Marynarki Wojennej
J. K. Grigoriewicz, do którego zwróci³
siê z pro�b¹ o pomoc Miko³aj Anto-
nowicz, przy poparciu ze strony Ilji
Riepina .

Za czasów sowieckich, gdy
Miko³aj Antonowicz ¿y³ i pracowa³ w
Charkowie, kontynuowa³ on dzie³o
swojego ¿ycia. W Charkowskim
Obwodowym Archiwum uda³o mu siê
odnale�æ sprawozdanie z 17 sierpnia
1920 r., bêd¹ce rezultatem jego
podró¿y do Sum, w którym otwarcie
stwierdzono: «na podstawie referatu
M. A. Giedroyca o stanie spraw zwi¹-
zanych z ochron¹ zabytków sztuki i
staro¿ytno�ci w Sumach (...) prze-
kazaæ Sumskiemu Muzeum Sztuk
Piêknych i Magazynowi Dzie³ Sztuk
dwa pomieszczenia - gmach Banku
Miejskiego i gmach «Sojedinnionogo
Banku», które s¹ ze sob¹ po³¹czone
i doskonale nadaj¹ siê dla Muzeum.»
W³a�nie w tych budynkach otwarto
Sumskie Muzeum Sztuk Piêknych,
którego dyrektorem zosta³ Nikanor
Charitonowicz Onackij (1875-1937)
- malarz, historyk i poeta.

I. Riepin, D. Jawornickij i M. Giedroyc

Chcia³oby siê opowiedzieæ o

wzruszaj¹cej przyja�ni i wspó³pracy,
które ³¹czy³y Miko³aja Antonowicza i
wybitnego malarza IIliê Jefimowicza
Riepina, który urodzi³ siê na Ukrainie
i tu zdobywa³ wiedzê. Przez ca³e ¿ycie
by³ on zwi¹zany z Ukrain¹ wiêzami
krwi i pilnie obserwowa³ jej ówczesne
¿ycie artystyczne.

Bardzo znany jest portret
T. G. Szewczenki, namalowany
przez IIlie Riepina w 1888 r. Wia-
domo równie¿, ze I. Riepin, który
interesowa³ siê ide¹ postawienia
pomnika Wielkiego Kobzarza w
Kijowie, stworzy³ kilka projektów
tego pomnika i ze wzglêdów na
etykê odmówi³ cz³onkostwa w jury
Miêdzynarodowego Konkursu,
który odby³ siê w 1909 r. Potem
uleg³ jednak namowom Przewod-
nicz¹cego Kijowskiej Rady Miejskiej
I. N. Diakowa i wszed³ w sk³ad jury.

Jednak niewiele osób wie, ¿e
w³a�nie serdeczna przyja�ñ tych ludzi
- ksiêcia Miko³aja Antonowicza Gied-
royca i malarza IIli Jefimowicza
Riepina podarowa³a Ukrainie Mu-
zeum Sztuk Piêknych w Chersonie
(1912), w Jekatierinoslawiu (1914),
Niko³ajewie (1914), Mariupolu (1913),
Muzeum-Rezerwatu w Czugujewie
(obwód charkowski, 1920-1928)
pomog³a tez D.J.Jawornickiemu
(który urodzi³ siê na Char-
kowszczy�nie) w uzyskaniu �rodków
potrzebnych do budowy nowego
gmachu Dniepropietrowskiego Mu-
zeum Historycznego.

Kilka s³ów nale¿y po�wiêciæ
historii powstania Muzeum - Rezer-
watu. W 1913 roku w gazecie «Rus-
koje S³owo» I. J. Riepin opublikowa³
projekt zorganizowania w swoim
rodzinnym kraju - w Czugujewie
(obwód charkowski) tak zwanego
«Die³owogo Dwora», gdzie plano-
wano rozmieszczenie niewielkiego
Muzeum Sztuk Piêknych, akademika
dla artystów, szko³y dla artystów i
warsztatów. Malarz A. A. Kopiel i
pracownik okwiatu N. L. Remiczowa
upatrywali w fakcie osiedlenia siê
I. J. Riepina na Ukrainie szansê na
stworzenie nowego, narodowego
centrum kulturalnego i efektywn¹
pomoc w dziele odrodzenia i rozwoju
ukraiñskiej sztuki ludowej. Riepin
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postrzegany by³ jako centrum tego
przedsiêwziêcia. Aktywny M. A. Gied-
royc, z którym I. J. Riepin niejed-
nokrotnie dyskutowa³ na temat
projektu, w krótkim czasie zrozumia³,
jak wielkie znaczenie dla kultury i
sztuki Ukrainy bêdzie mia³o otwarcie
«Die³owogo Dwora». Dlatego te¿
intensywnie zabra³ siê do realizacji
tego projektu. Niestety, pocz¹tek l
wojny �wiatowej, przewrót w 1917
roku, wojna domowa spowodowa³y,
¿e realizacja projektu zosta³a prze-
suniêta w czasie.

I oto w 1928 r. I. J. Riepin infor-
muje, ze Giedroyc przyst¹pi³ do
realizacji projektu, co by³o ich wspól-
nym marzeniem.

Miko³aj Antonowicz zmar³ 30
grudnia 1933 roku, w biedzie, g³odzie
i chorobach. Ale jego duch spo-
³ecznika, wielkiego popularyzatora
humanistycznych idei w sztukach
plastycznych na Ukrainie, który
ca³kowicie oddany by³ sprawie s³u¿e-
nia narodowi, nie zosta³ z³amany.

Potomek wielkich ksi¹¿¹t, którzy
byli w³a�cicielami ziem od Ba³tyku po
Morze Czarne, cz³owiek wspaniale
wykszta³cony, erudyta, który w tak
ciê¿kich czasach troszczy³ siê o
o�wiatê dla narodu ukraiñskiego,
który pragn¹³ zapoznaæ ów naród ze
skarbami sztuki �wiatowej. Polak z
pochodzenia, Litwin z urodzenia,
Ukrainiec ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania by³ w swojej dzia³al-
no�ci jak gdyby symbolem Rzeczy-
pospolitej trojga narodów: Polaków,
Litwinów, Rusinów - Ukraiñców,
którzy po³¹czyli siê w jedno pañstwo,
którego dewiz¹ by³o:

«WOLNI Z WOLNYMI, RÓWNI
Z RÓWNYMI, SZLACHETNI ZE
SZLACHETNYMI».

Herby rodu Giedroyców - «Czer-
wona ró¿a na z³otym polu» i «Centaur
z lukiem i strza³¹ w d³oniach» (Hipo-
centaur) towarzyszy³y mu przez ca³e
¿ycie, pomaga³y mu si³¹ dzie³ sztuki
w walce ze z³em. Uczcijmy jego
pamiêæ minut¹ ciszy. Oddajmy mu
cze�æ i wyra�my w ten sposób nasz
ból i smutek, bo jak powiedzia³
Seneka: «Pamiêæ o wielkich ludziach
ma dla nas nie mniejsze znaczenie,
ni¿ ich ¿ywa obecno�æ».

Igrzyska
Polonijne

Oddzia³ Stowarzyszenia
�Wspólnota Polska� w £om¿y za-
prasza do uczestnictwa w pi¹tej
edycji Polonijnych Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej im. Jana Stypu³y miesz-
kaj¹c¹ poza granicami kraju m³o-
dzie¿ polsk¹.

Termin i miejsce:

1. Igrzyska zostan¹ rozegrane w
£om¿y w dniach 30 maja - 5 czerwca
2004 r.

2. Podczas zgrupowania
przewiduje siê imprezy integracyjne
oraz ciekawe wycieczki.

Zawody i program integracyjny
realizowane bêd¹ w obiektach:

 - w Gimnazjum Nr l w £om¿y
a) pi³ka siatkowa,
b) tenis sto³owy,
c) zapasy
  - w Szkole Podstawowej Nr 9
a) szachy
  - w Szkole Podstawowej Nr 10
a) koszykówka,
b) p³ywanie,
c) taekwondo WTF
- w Szkole Podstawowej Nr 7 i

Stadione  £om¿yñskiego Klubu
Sportowego

a) pi³ka no¿na,
b) lekka atletyka
- w Szkole Podstawowej Nr 5 i

Strzelnice Sportowej
  3. Zespo³y polonijne przyje¿d¿aj¹

30 maja w godzinach popo³udniowych.
Wyje¿d¿aj¹ z £om¿y 5 czerwca  2004 r.
po zakoñczeniu Igrzysk (po obiedzie).

4. Uroczyste otwarcie Igrzysk w
dniu 1 czerwca br. (wtorek)  godz. 11.00.

5. Zakoñczenie 5 czerwca br.
(sobota)  godz. 11.00.

 6. Uroczysto�æ otwarcia i
zamkniêcia odbêdzie siê w hali
sportowej  Szko³y Podstawowej Nr 9 w
£om¿y, ul. Ks. Anny 18.

Uczestnicy:

1. W Igrzyskach bior¹ udzia³:
a). Zwyciêzcy eliminacji rajowych

w/g regulaminów szczegó³owych
poszczególnych   dyscyplin sportowych,
zakwalifikowani przez organizatora.
Sk³ad zespo³ów polskich i polonijnych
musz¹ stanowiæ wy³¹cznie zawodnicy
polskiego pochodzenia.

b) Zespo³y polskie zaproszone
przez organizatora.

  Uwaga!
  Wszystkich uczestników

obowi¹zuj¹ aktualne badania
lekarskie udokumentowane
pisemnie (za�wiadczenie
lekarskie).

2. Zg³oszenia imienne na
za³¹czonych kartach uczestnictwa
(wype³nione maszynowe lub pismem
drukowanym) prosimy przesy³aæ na
adres:

Oddzia³ Stowarzyszenia
   �Wspólnota Polska� w £om¿y

ul. Kopernika 9
18-400 £om¿a
Polska

e-mail: owmwz@lomza.com
tel./fax.  +48 (86) 216-72-43,

       216-75-31
Termin nadsy³ania

        zg³oszeñ: do 20.04.2004 r.
   Potwierdzenie zakwalifikowania

dru¿yny do udzia³u w Igrzyskach
prze�lemy do dnia 5.05.2004 r. ze
wskazaniem miejsca zakwaterowania.

Nagrody:

1. I - III miejsca w klasyfikacji
indywidualnej - medale.

2. I - III miejsca w klasyfikacji
dru¿ynowej - puchary.

3. Nagrody i upominki.

 Finansowanie:

1.Koszty zwi¹zane z przepro-
wadzeniem Igrzysk pokrywaj¹
Organizatorzy.

2. Zespo³y z Polski zaproszone
przez Organizatora uczestnicz¹ w
Igrzyskach na w³asny    koszt pokrywaj¹c
koszty przejazdu, zakwaterowania i
wy¿ywienia.

3. Koszt uczestnictwa zespo³ów
polonijnych pokrywa Stowarzyszenie
�Wspólnota Polska»    Oddzia³ w £om¿y.

Organizator:

Stowarzyszenie �Wspólnota
Polska» Oddzia³ w £om¿y.
Prezes � Hanka Ga³¹zka,
Szczegó³owa informacja pod

tel. w Charkowie (0572) 36 65 73

£om¿yñski
 oddzia³
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 Kuchnia  polska Z u p a  s z w a j c a r s k a

?       2 pory,
?       gar�æ botwiny,
?       gar�æ szpinaku,
?       gar�æ li�ci sa³aty,
?       pêczek szczawiu,
?       mufy pêczek czosnku nied�wiedziego,
?       1-2 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki lub szczypiorku,
?       1l wywaru z jarzyn,
?       2-3 kromki chleba,
?       2-3 ³y¿ki mas³a,
?       ³y¿ka maki,
?      z¹bek czosnku,
?       cebula,
?       sól,
?       pieprz,
?       ga³ka muszkato³owa,
?       ¿ó³tko,
?       trochê �mietany.

Kroimy grubo pory i gotujemy chwilê w wywarze z jarzyn. Chleb kroimy
w kostkê i po zrumienieniu na ma�le odstawiamy. Robimy zasma¿kê z
m¹ki i niewielkiej ilo�ci mas³a. Wlewamy do zasma¿ki wywar jarzynowy
i zagotowujemy. Botwinê, szpinak, li�cie sa³aty, szczaw i czosnek
nied�wiedzi kroimy w paski, czosnek i cebulê drobno siekamy i
dodajemy to wszystko wraz z natk¹ pietruszki do wrz¹cej zupy.
Przyprawiamy do smaku. Ubijamy na pianê jajko ze �mietan¹ i
mieszaj¹c wk³adamy do garnka. Przed podaniem posypujemy zupê
grzankami.

S a ³ a t k a  z  w ê d z o n e j  r y b y  i  z i e m n i a k ó w

? 35 dag wêdzonej makreli lub �ledzia,
? 30 dag ugotowanych ziemniaków,
? cebula,
? 4 ly¿ki sosu winegret,
? 2 jajka na twardo.

Ostudzone ziemniaki kroimy na plasterki. Rybê czy�cimy ze skóry i
o�ci, kroimy na kawa³ki. Cebulê, po obraniu i op³ukaniu, siekamy,
parzymy wrz¹tkiem i odciskamy. Mieszamy rybê z ziemniakami i cebul¹
oraz sosem winegret. Sa³atkê uk³adamy w salaterce i przybieramy
plasterkami jajek na twardo.

Dania  postne

Na dzisiaj mamy dwa skromne dania.
S¹ to: szwajcarska zupa z siedmiu zielonych
jarzyn, spo¿ywana tradycyjnie w Wielki
Czwartek, i sa³atka z wêdzonej ryby
odpowiednia na postne dni.




