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Historia i obyczaje

WIELKI TYDZIEÑ
By³ czasem porz¹dkowania nie tylko domów,

ale i w³asnego wnêtrza poprzez liczne posty i
umartwienia. �wiêcono wodê i ogieñ, przygotowy-
wano jaja wielkanocne. Podczas wielkotygod-
niowych nabo¿eñstw wierni Ko�cio³a katolickiego
rozpamiêtywali wydarzenia z ostatnich dni ¿ycia
Chrystusa. Tak dzieje siê równie¿ dzi�.

Nadchodzi³ koniec d³ugiego postu. M³odzie¿
szykowa³a zemstê na uprzykrzonym ¿urze i �ledziu,
zabawiaj¹c siê albo w tzw. wieszanie ¿uru, albo w
pogrzeb ¿uru i �ledzia. Jak podaje Jêdrzej Kitowicz
w Opisie obyczajów za panowania Augusta III: �W
Pi¹tek Wielki wieczorem albo w sobotê rano dru¿yna
dworska przy ma³ych dworach, uwi¹zawszy �ledzia
na d³ugim i grubym powrozie, do którego by³ nici¹
cienk¹ przyczepiony, wiesza³a nad drog¹ na suchej
wierzbie albo innym drzewie, karz¹c go niby za to,
¿e przez sze�æ niedziel panowa³ nad miêsem, morz¹c
¿o³¹dki ludzkie s³abym posi³kiem swoim. ¯ur
wynosili z kuchni jako ju¿ d³u¿ej niepotrzebny, co
by³o sid³em dla zwiedzenia jakiego prostaka.
Namówili go, ¿eby garnek z ¿urem w kawale sieci
wzi¹³ na plecy i niós³ go tak, albo na g³owie trzymaj¹c
kwidem [tzn. niby] do pogrzebu; za nios¹cym frant
jeden szed³ z rydlem, maj¹cy dó³ kopaæ ¿urowi i w
nim go pochowaæ. Gdy siê wyprowadzili z kuchni

�wi¹teczne potrawy
W Wielki Czwartek i Wielki Pi¹tek gospodynie przygoto-
wywa³y �wi¹teczne potrawy. Zapowied� nadchodz¹cej
wielkiej uczty stanowi³y snuj¹ce siê po domach zapachy
pieczonego chleba, ciast, rozmaitych miês, wêdzonych
kie³bas, gotowanych szynek i bigosu. Punktem honoru
ka¿dej gospodyni by³y dorodne baby dro¿d¿owe, gotowe
�opa�æ» w ka¿dej chwili z powodu przeci¹gu, trzaskania
drzwiami albo g³o�niejszej rozmowy Na Podhalu od
wielkopi¹tkowego �witu ga�dziny ubija³y mas³o do
��wiêconego». Zwyk³¹ ³y¿k¹ potrafi³y wyrze�biæ z niego
baranka na stó³ wielkanocny. Przez ca³y nastêpny rok
po�wiêcone mas³o s³u¿y³o jako lek dla ludzi i zwierz¹t:
�Siedzia³o do drugiego Wielkiego Pi¹tku i siê nie zepsuto.
Wse pachlo».

na dziedziniec, ów, co szed³ z rydlem, uderzy³ w
garnek, a ¿ur natychmiast obla³ nios¹cego i sprawi³
�miech asystuj¹cym temu zmy�lonemu pogrzebowi
¿urowemu i patrz¹cym na niego».

�led� by³ najczê�ciej drewniany albo tekturo-
wy. Zdarza³o siê i tak, ¿e jeden z ch³opców udawa³,
i¿ wiesza gar z ¿urem na drzewie, oblewaj¹c w koñcu
jego zawarto�ci¹ nic nie podejrzewaj¹cego po-
mocnika.

Do dzisiaj w niektórych regionach Polski (np.
we wsiach w okolicy Zakopanego) dokonuje siê w
nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Pi¹tek
obrzêdowego obmywania albo k¹pieli w rzekach i
potokach. Trzeba z tym zd¹¿yæ przed wschodem
s³oñca i wróciæ, nie ogl¹daj¹c siê, �bo jak siê obe-
�ra³, to z³e duchy za nim lecia³y». Woda zabiera
wszelkie choroby, a zanurzenie w niej symbolizuje
unicestwienie �starego» cz³owieka i narodziny
nowego, któremu woda zapewni zdrowie i moc
¿yciow¹.

W Wielki Pi¹tek nie wolno by³o wprawdzie
pracowaæ w polu, ale w gospodarstwie nale¿a³o
wykonaæ wiele czynno�ci, które mia³y zapewniæ
urodzaj. Kobiety sia³y w ogródkach warzywa i kwiaty,
sadzi³y rozsadê kapusty. Kiedy wyrabia³y ciasto na
chleb wielkanocny, wychodzi³y do sadu i obejmowa³y
oblepionymi rêkami drzewa owocowe albo my³y je
wod¹, któr¹ uprzednio obmywa³y upieczony chleb.
Aby drzewa dobrze rodzi³y, gospodarze obwi¹zywali
ich pnie s³omianymi powrós³ami, trzê�li nimi albo
smagali je zielonymi ga³¹zkami, podobnie jak czynili
to ludzie sobie nawzajem w Niedzielê Palmow¹.

Wieszanie Judasza
Tradycja ta przetrwa³a do dzi� w Pruchniku i okolicznych
wsiach (Ziemia Sanocka). Obrzêd rozpoczyna³ siê noc¹
z Wielkiego Czwartku na Wielki Pi¹tek (niektóre �ród³a
podaj¹, i¿ dziaæ siê to mog³o ju¿ w Wielk¹ �rodê) i trwa³
do wielkopi¹tkowego popo³udnia. Monstrualnych
rozmiarów kuk³ê, wysok¹ nawet na trzy metry, po proce-
sie s¹dowym wieszano jak najwy¿ej: na s³upie, kominie,
drzewie, dawniej te¿ na wie¿y ko�cielnej. Nastêpnego
dnia Judasza zrzucano, bito, szarpano i w³óczono po
okolicy, by na koniec wysypaæ zeñ s³omê, podpaliæ i
utopiæ w stawie, podobnie jak Marzannê
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Warty przy grobach
Byæ mo¿e nawi¹zuj¹ one do wart ¿o³nierzy rzymskich,
którzy pilnowali grobu Chrystusa i byli �wiadkami Jego
zmartwychwstania. W Pruchniku (Ziemia Sanocka) stra¿
pe³ni¹ kiliñszczacy w kontuszach, z szablami. Ich
rodowód siêga koñca XIX w. Z czasów jeszcze
wcze�niejszych, jak g³osi miejscowa tradycja - odsieczy
wiedeñskiej - wywodz¹ siê �Kurki wielkanocne». S¹ to
malowniczo odziane oddzia³y, które po mszy rezu-
rekcyjnej popisuj¹ siê perfekcyjn¹ musztr¹

�wiêcenie potraw
Odbywa³o siê w Wielk¹ Sobotê pocz¹tkowo w domach,
poniewa¿ ksi¹dz �wieci³ wszystko, co zosta³o przy-
gotowane przez gospodyniê. A jad³a by³o bardzo du¿o:
chleb, jaja, kolorowe pisanki, wêdliny, miêso, baby
wielkanocne, placki, baranek z ciasta, mas³a albo cukru,
chrzan, sól i pieprz. Pó�niej wierni zaczêli przychodziæ
ze ��wiêconym» do ko�cio³a, i tak pozosta³o do dzisiaj.
Wracaj¹c, starali siê wypêdziæ �z³e» z gospodarstwa,
obchodz¹c dom trzy razy, zgodnie z ruchem wskazówek
zegara

Podczas Wielkiego Tygodnia ko�ció³ staje siê
domem ¿a³oby, w którym panuj¹ cisza i ciemno�æ: w
Wielk¹ �rodê gasi siê �wiece na o³tarzu, a w Wielki
Czwartek klekotanie ko³atek zastêpuje g³os dzwonów.
Nadchodzi dzieñ Mêki Pañskiej.

Wed³ug Ewangelii, Jezus Chrystus zosta³ ukrzy-
¿owany na skalistym wzgórzu ko³o Jerozolimy, zwanym
Miejscem Czaszki. W jêzyku aramejskim nazwa ta brzmi
Golgota, a jej ³aciñskim odpowiednikiem jest calvaria.
Od XV wieku wznoszono w Europie tzw. kalwarie
symbolizuj¹ce miejsce, gdzie dokona³a siê mêka Syna
Bo¿ego. W Polsce pierwsz¹ z nich by³a Kalwaria

Zebrzydowska ko³o Lanckorony, ufundowana w XVII
wieku przez Miko³aja Zebrzydowskiego. Inne polskie
kalwarie to m.in.: Góra Kalwaria pod Warszaw¹,
Kalwaria Pac³awska ko³o Przemy�la, Górka Klasztorna
ko³o Pi³y. Wierni pielgrzymuj¹ do nich przez ca³y rok,
lecz najwiêksze t³umy p¹tników uczestnicz¹ w misterium
Mêki Pañskiej.

Innym zwyczajem - wywodz¹cym siê prawdo-
podobnie ze �redniowiecznych misteriów drogi
krzy¿owej - by³o ods³anianie grobu Chrystusa.
Odbywa³o siê ono w Wielki Pi¹tek, po nabo¿eñstwie.
Cudzoziemcy podró¿uj¹cy po XVII-wiecznej Polsce
byli zdumieni pomys³owo�ci¹, przepychem i wystaw-
no�ci¹ bo¿ych grobów. W okresie zaborów pojawi³a
siê w nich symbolika narodowa. Do legendy przesz³y
groby wielkanocne przygotowywane podczas
okupacji niemieckiej w warszawskim ko�ciele �w.

TRIDUUM PASCHALNE

Misterium wielkanocne
Role Chrystusa, aposto³ów, Szymona Cyrenejczyka,
Pi³ata, rzymskich ¿o³nierzy, ¿ydowskich kap³anów i
innych uczestników wydarzeñ biblijnych odgrywaj¹
zakonnicy i mieszkañcy pobliskich wsi, a czasami
pielgrzymi znaj¹cy Kalwariê Zebrzydowsk¹ od dziecka.
Graj¹ z ogromnym zaanga¿owaniem, czêsto uto-
¿samiaj¹c siê z odtwarzanymi postaciami. Wszystko
przebiega zgodnie z opisem zawartym w Pi�mie
�wiêtym, a kulminacja nastêpuje w Wielki Pi¹tek: tego
dnia odbywa siê s¹d, Pi³at wydaje wyrok, Jezus idzie
na miejsce ka�ni, spotykaj¹c �w. Weronikê i upadaj¹c
trzykrotnie pod brzemieniem krzy¿a. Przy stuku
m³otków, dochodz¹cym z kaplicy na Golgocie, narrator
opowiada o ukrzy¿owaniu

Anny; dawa³y one pocz¹tek manifestacjom patrio-
tycznym.

W du¿ych miastach do dzi� kultywowany jest
zwyczaj �chodzenia na groby», czyli odwiedzania ich
w ró¿nych ko�cio³ach. Czêsto trzeba staæ w d³ugich
kolejkach, ale to stwarza okazjê do spotkañ ze
znajomymi. W przesz³o�ci by³ to równie¿ czas
kwestowania przez damy z towarzystwa na rzecz
biednych.

Tego dnia w wiejskich cha³upach gospodarze
wygaszali stary ogieñ, by roznieciæ nowy �wiecami
zapalonymi od po�wiêconego, p³on¹cego przy
ko�ciele ogniska. Dom, oborê i byd³o skrapiali wod¹
�wiêcon¹ przyniesion¹ z ko�cio³a.
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To najrado�niejsze �wiêto - zarówno w ko-
�cielnym roku liturgicznym, jak i w obrzêdowym
kalendarzu   wsi   polskiej. W  niedzielê  wielkanocn¹
dzwony  ko�cielne brzmi¹ w szczególny sposób,
oznajmiaj¹c zmartwychwstanie Chrystusa. Jak
wierzono na Podhalu, mog³y one obudziæ �pi¹cych
w Tatrach rycerzy, by szli walczyæ o wolno�æ Polski.
Spi¿owego g³osu wielkanocnych dzwonów ba³y siê
z³e moce, a ludzie, s³ysz¹c ich d�wiêk, wyrzucali nie-
nawi�æ ze swoich serc.

Od XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiano
nie o pó³nocy, lecz o �wicie. Tradycyjnie towarzy-
szy³a im kanonada ze strzelb, pistoletów, petard,
armat i mo�dzierzy. Byæ mo¿e tê rytualn¹ wrzawê
podnoszono, aby przebudziæ �wiat do ¿ycia.

Gdy zakoñczono ju¿ przygotowania, mo¿na by³o
spokojnie zasi¹�æ do sto³u, podzieliæ siê ��wiêconym»
i z³o¿yæ sobie ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci i
zdrowia. Na wielkanocnym stole królowa³o jajko, od
wieków uwa¿ane za symbol pocz¹tku i �ród³o ¿ycia.
W mitologiach wielu ludów mo¿na znale�æ opowie�æ
o jaju, z którego powsta³ �wiat. Uwa¿ano je równie¿
za znak zmartwychwstania, odrodzenia, powrotu
¿ycia. W symbolice chrze�cijañskiej zosta³o
skojarzone ze �wiêtem Zmartwychwsta³ego Chrystu-
sa, który �wsta³ z grobu jak z jaja kurczê» (Galicja
XIX w).

W ludowych wierzeniach jajo by³o lekarstwem
na chorobê, urok, chroni³o przed po¿arem, pomaga³o
zdobyæ upatrzon¹ dziewczynê albo ch³opaka, zapew-

nia³o urodzaj, szczê�cie i
pomy�lno�æ. Ta-czanie jaja
po ciele chorego mia³o
�wlewaæ» w niego nowe
si³y, odradzaæ go. Nowo-
rodka my³o siê w wodzie,
do której wk³adano, poza
innymi przedmiotami maj¹-
cymi zapewniæ szczê�cie i
bogactwo, równie¿ jajo.
Wydmuszki pisanek wiel-
kanocnych po³o¿one pod
drzewami owocowymi
mia³y je chroniæ przed
szkodnikami. Wierzono, ¿e
rzucone w p³omienie uga-
sz¹ po¿ar.

Na wsi panowa³ zwy-
czaj obdarowywania siê
pisankami. Dostawali je
cz³onkowie rodziny, dzieci
chrzestne i osoby zaprzy-
ja�nione. Je�li ch³opakowi
spodoba³a siê która� z pa-
nien, oznajmia³ jej o tym,
wrêczaj¹c pisankê. Je¿eli
dziewczyna j¹ przyjê³a i w
zamian da³a swoj¹, zna-
czy³o to, ¿e odwzajemnia
uczucia kawalera. W niek-
tórych regionach Polski
(�l¹sk, Pomorze) doro�li
chowali w ogrodzie, w do-
mu lub obej�ciu koszyczki
z kolorowymi jajkami i s³o-
dyczami. W niedzielê wiel-
kanocn¹ dzieci wyrusza³y
na poszukiwanie darów,
które - jak wierzy³y - przy-
nios³y im wielkanocne za-
j¹czki. Pisankami obdaro-
wywano równie¿ zmar³ych,
przynosz¹c je na cmen-
tarze, gdzie toczono je po
mogi³ach albo zakopywano
w ziemi.

Pozosta³o�ci¹ dawnych �wi¹t zadusznych w ob-
rzêdowo�ci wielkanocnej by³ krakowski zwyczaj rê-
kawki, obchodzony we wtorek po Zmartwychwsta-
niu Pañskim. W tym dniu bogaci mieszkañcy Kra-
kowa udawali siê na wzgórze na Krzemionkach (le-
genda g³osi, ¿e jest to mogi³a Krakusa), nios¹c po-
zosta³o�ci �wi¹tecznego jad³a. Zgromadzonym u
podnó¿a biedakom i wiecznie g³odnym studentom
zrzucali z kopca pierniki, ciasta, orzechy i jajka.

Wg Renata Hryñ-Ku�mierek, Suzanna �liwa
�Encyklopedia tradycji polskich

Jajko wielkanocne
Pisanki, kraszanki, rysowanki, oklejanki mi³y sens
symboliczny. Uwa¿ano, ¿e malowanie jaj jest jednym z
warunków istnienia �wiata. Ich zdobieniem we wzory
geometryczne lub ro�linne zajmowa³y siê dawniej tylko
kobiety, które wypêdza³y z izby ka¿dego przybysza p³ci
mêskiej i odczynia³y urok, jaki móg³ on rzuciæ na pisanki
i jeszcze nie ozdobione jajka: �Sól tobie w oczach,
kamieñ w zêbach. Jak ziemia woskowi nie szkodzi, tak
twoje oczy niech nie szkodz¹ pisankom».

WIELKANOC

Dlaczego zaj¹c znosi
wielkanocne jajka?
W wielu kulturach, po-
cz¹wszy od staro¿ytno-
�ci, zaj¹c by³ symbolem
odradzaj¹cejiê przy-
rody, wiosny i ³odno�ci.
Czczony i taczany kul-
tem z racji swojej wital-
no�ci, bywa³ tak¿e
uznawany za symbol
zmys³owo�ci i tchórzo-
stwa. Wierzono rów-
nie¿, ¿e pod postaci¹
zaj¹ca ukazuj¹ siê wie-
d�my na rozstajnych
drogach. W XVII w.
skojarzono go z jajkiem
wielkanocnym. Do Po-
lski przywêdrowa³
prawdopodobnie z Nie-
miec na pocz¹tku XX w.
Wspó³cze�nie jest ra-
czej �wi¹tecznym rek-
wizytem ani¿eli boha-
terem obrzêdu.
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Podejmowane s¹ próby, by Polskê i
inne pañstwa regionu wyodrêbniæ jako
swego rodzaju peryferie zawsze
nastawione antyrosyjsko.
Demonstracyjna odmowa uczestni-
czenia w obchodach zwyciêstwa nad
faszyzmem i Trzeci¹ Rzesz¹ u³atwi³aby
realizacjê takiej koncepcji - mówi³ w
«Gazecie» minister spraw zagra-
nicznych.

Po og³oszeniu przez
prezydenta Aleksandra
Kwa�niewskiego decyzji o
udziale w moskiewskich uro-
czysto�ciach z okazji zakoñ-
czenia II wojny �wiatowej
powiedzia³ Pan, ¿e MSZ na-
mawia³o go do podjêcia takiej
decyzji. Jakie by³y argu-
menty?
Argumentacjê przedstawi³ pre-

mier Marek Belka w artykule «Ja³ta
- Moskwa - Warszawa» opubliko-
wanym w «Gazecie» 23 lutego.
Podzielam j¹ bez reszty. Polska by³a
pierwsz¹ ofiar¹ wojny. Nasz wk³ad
w zwyciêstwo nad Trzeci¹ Rzesz¹
jest ogromny. Walczyli�my od pierw-
szego do ostatniego dnia wojny.
Mamy moralne prawo razem z
innymi przywódcami ca³ego �wiata
uczciæ poleg³ych w tej walce.

Nie oznacza to oczywi�cie, ¿e
zapominamy o historii, która po-
przedzi³a to zwyciêstwo: o pakcie
Ribbentrop-Mo³otow, o zsy³kach, o
zbrodni katyñskiej, o procesie szes-
nastu. Pamiêtamy te¿, ¿e stalinizm
przyniós³ najwiêcej cierpieñ naro-
dowi rosyjskiemu i innym narodom
Zwi¹zku Radzieckiego. W maju
bêdziemy �wiêtowaæ wspólne zwy-
ciêstwo nad hitleryzmem. Stalinizm
zszed³ ze sceny politycznej znacz-
nie pó�niej.

Jest jednak jeszcze inny po-
wód. Dzi� jeste�my czê�ci¹ Unii
Europejskiej i NATO. Nie s³u¿y³oby
sprawie polskiej, gdyby nasze pañ-
stwo by³o traktowane inaczej ni¿
inne demokratyczne kraje Europy.

Musimy jechaæ do Moskwy
wywiad z Ministrem Adamem Danielem Rotfeldem

dla «Gazety Wyborczej» - 11 marca 2005 r.

Czy kto� próbuje wpro-
wadziæ takie zró¿nicowanie ?
Warto przypomnieæ poufny list,

który 15 wrze�nia 1993 roku - w trzy
tygodnie po wizycie w Warszawie -
prezydent Borys Jelcyn wys³a³ do
czterech przywódców zachodnich -
USA, Francji, Niemiec i Wielkiej
Brytanii. Jelcyn pisa³ wówczas: «Nie
mamy nic przeciwko NATO. Co
wiêcej - chcieliby�my stworzyæ
sytuacjê, w której stosunki miêdzy
Rosj¹ a NATO by³yby o kilka stopni
cieplejsze ni¿ miêdzy Sojuszem a
pañstwami Europy �rodkowej.
Mogliby�my wtedy wspólnie - NATO
i Rosja - daæ krzy¿owe gwarancje
dla tych pañstw».

Innymi s³owy, Polska i inne
kraje naszego regionu by³yby swego
rodzaju «szar¹ stref¹», której bez-
pieczeñstwo by³oby gwarantowane
przez si³y zewnêtrzne. Takiej strefy
nie chcieli�my wtedy i nie chcemy
jej dzi�. Przypomnê, ¿e Jelcyn w
Warszawie podpisa³ dokument, w
którym uznawa³ suwerenne prawo
Polski do swobodnego wyboru
sposobu zapewnienia w³asnego
bezpieczeñstwa, czyli do przy-
st¹pienia do NATO.

Dzi� sytuacja jest ca³kiem
inna. Podejmowane s¹ próby, by
Polskê i inne pañstwa regionu (np.
pañstwa ba³tyckie) wyodrêbniæ jako
swego rodzaju peryferie - z regu³y i
zawsze nastawione antyrosyjsko.
Demonstracyjna odmowa uczest-
niczenia w obchodach zwyciêstwa
nad faszyzmem i Trzeci¹ Rzesz¹
u³atwi³aby realizacjê takiej kon-
cepcji. Nie powinni�my sami siebie
w ten sposób marginalizowaæ.

Jak tego rodzaju poli-
tyka rosyjska jest traktowana
przez pañstwa zachodnie?
Nie mówiê, ¿e jest to polityka

rosyjska. Jest to pewien kierunek
my�lenia ludzi, którzy s¹ zakotwi-
czeni w przesz³o�ci. Nasza nieo-
becno�æ w Moskwie mog³aby ten

kierunek wzmocniæ.
Ten sposób argumentacji trafia

te¿ do przekonania tych polityków
Zachodu, wed³ug których Rosja ma
prawo do zachowania swojej strefy
wp³ywów. To my�lenie jest nazna-
czone syndromem postimperialnym.

Dlatego w rozmowach z przy-
wódcami krajów zachodnich czêsto
powtarzam: «Jeste�my przyjació³mi
Rosjan i Rosji, która obra³a drogê
demokratycznego rozwoju; jeste�-
my jednak przeciwnikami powrotu
do tendencji imperialnych».

Politycy opozycyjni i
niektórzy politolodzy postu-
lowali, aby prezydent Polski
nie jecha³ do Moskwy, ale
razem z pañstwami ba³tyc-
kimi urz¹dzi³ wspólne ob-
chody, pokazuj¹c �wiatu
skutki paktu Ribbentrop-
Mo³otow i stalinowskiego
zniewolenia.
Musimy pamiêtaæ, ¿e histo-

rycznie sytuacja Polski i pañstw
ba³tyckich w czasie wojny by³a inna.
£¹czy nas do�wiadczenie staliniz-
mu, ale ró¿ni to, ¿e Polacy walczyli
przeciwko Trzeciej Rzeszy, a nie u
boku hitlerowskich Niemiec. Mamy
unikaln¹ szansê, aby najwy¿szy
przedstawiciel pañstwa polskiego
swoj¹ obecno�ci¹ w Moskwie -
obok przywódców blisko 50 innych
pañstw - zademonstrowa³ wk³ad
Polaków w zwyciêstwo nad hitle-
rowskimi Niemcami.

Przy okazji: jakkolwiek 24
czerwca 1945 r. w moskiewskiej
paradzie maszerowa³a delegacja

Wywiad
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Ludowego Wojska Polskiego, to
warto przypomnieæ, ¿e by³ to taki
historyczny moment, w którym na
¿¹danie Stalina mocarstwa zachod-
nie cofnê³y uznanie miêdzynarodowe
Rz¹dowi RP na Uchod�stwie, a
Rz¹d Tymczasowy w Lublinie -
powo³any z woli ZSRR - takiego
uznania jeszcze nie mia³. W efekcie
przed 60 laty na paradzie zwyciêstwa
w Moskwie byli Polacy, ale zabrak³o
przedstawicieli pañstwa polskiego.
Ten b³¹d mo¿na teraz naprawiæ.

 Prezydent mówi, ¿e bê-
dzie chcia³ w czasie uroczys-
to�ci zaakcentowaæ polski
sposób widzenia historii. Jak
to mo¿e uczyniæ, skoro nawet
nie wiadomo, na jak¹ uro-
czysto�æ jedzie do Moskwy -
niektórzy mówi¹, ¿e przy-
wódcy ca³ego �wiata uczcz¹ 9
maja zwyciêstwo nad faszyz-
mem, inni, ¿e zakoñczenie
Wielkiej Wojny Ojczy�nianej,
czyli wojny ZSRR z Trzeci¹
Rzesz¹, która rozpoczê³a siê
nie 1 wrze�nia 1939 r., ale 22
czerwca 1941 r.?
 Miêdzy tym, co nazywamy

Wojn¹ Ojczy�nian¹, a drug¹ wojn¹
�wiatow¹ jest istotna ró¿nica. Ró¿-
nica dla nas, nie dla Rosjan.

Jednak nie upatrywa³bym w
tym istoty sprawy. Co wiêcej -
powa¿ni rosyjscy naukowcy we
w³a�ciwy sposób interpretuj¹ to, co
siê sta³o po konferencji w Ja³cie.
Mówi¹ o tym m.in. cytowane w
artykule premiera Belki publikacje:
«ZSRR - Polska, mechanizmy
podporz¹dkowania» oraz «Europa
Wschodnia w dokumentach ro-
syjskich 1944-49». Ukaza³y siê one
w mikroskopijnych nak³adach. W

efekcie wielu nawet wykszta³conych
Rosjan nie ma pojêcia, o co Pola-
kom chodzi. Je�li nawet co� wiedz¹
o Katyniu, to nie maj¹ pojêcia, sk¹d
tam siê wziêli polscy oficerowie.
Pytaj¹: «Dlaczego i po co ci polscy
oficerowie w ogóle przyjechali do
Zwi¹zku Radzieckiego?». To te¿
musimy uwzglêdniæ.

Oczywi�cie w trakcie obcho-
dów prezydent Kwa�niewski nie
bêdzie mia³ szans na szerok¹
prezentacjê naszego punktu widze-
nia. Ceremonia zapewne bêdzie
przypominaæ uroczysto�ci w Nor-
mandii, gdzie liczba wyst¹pieñ by³a
ograniczona. Jednak prezydent
bêdzie mia³ szansê rozmawiaæ z
wieloma wybitnymi Rosjanami, z
przywódcami innych pañstw. Rosja-
nie z pewno�ci¹ doceni¹ to, ¿e
mimo silnych nacisków w kraju
jednak przyjecha³.

S¹dzê, ¿e warto w Polsce
zorganizowaæ spotkanie z udzia³em
wybitnych polityków i naukowców,
którzy rzetelnie oceniliby sytuacjê
Europy �rodkowej w momencie
zakoñczenia wojny. My�lê o kon-
ferencji, która odnosi³aby siê do
zwyciêstwa nad faszyzmem, ale te¿
do przyczyn stalinowskiego znie-
wolenia. W tej konferencji oczy-
wi�cie powinni uczestniczyæ rosyj-
scy intelektuali�ci, bo Rosjanie s¹
narodem najbardziej do�wiad-
czonym przez stalinizm.

Chce Pan akcentowaæ
przyja�ñ do Rosji, a tym-
czasem likwidacjê przez Ro-
sjan prezydenta Czeczenii
As³ana Maschadowa skwito-
wa³ Pan s³owami: «To gorzej
ni¿ zbrodnia, to polityczny
b³¹d». Rosyjski MSZ zarea-

gowa³ na to w czwartek iry-
tacj¹.
To cytat, a raczej parafraza

wypowiedzi polityka francuskiego z
czasów napoleoñskich - Antoine�a
Bouleya de la Merthe. Tymi w³a�nie
s³owy zareagowa³ on na wiadomo�æ
o straceniu ksiêcia d�Enghien. Tê
wypowied� czêsto - choæ b³êdnie -
przypisuje siê innemu francuskiemu
politykowi z tamtych czasów - Talle-
yrandowi. W moim wypadku by³ to
cytat wyrwany z kontekstu przez
dziennikarzy.

Skoro jednak sprawa zyska³a
rozg³os, to powiem wyra�nie:
zbrodnie dokonywane przez terro-
rystów w Rosji, w Czeczenii, w
Bies³anie zas³uguj¹ na naj-
ostrzejsze s³owa potêpienia. Dla
zbrodniarzy, którzy «maj¹ na
rêkach krew tysiêcy rosyjskich
obywateli, w tym dzieci» - jak pisze
w komentarzu rosyjski MSZ - nie
ma ¿adnego usprawiedliwienia.
Rzecz w tym, ¿e As³an Maschadow
by³ wstrz¹�niêty tragedi¹ w Bies-
³anie. By³ bodaj jedynym czeczeñ-
skim wybranym prezydentem, który
chcia³ szukaæ porozumienia. Terro-
rysta Szamil Basajew nie jest
partnerem do rozmów.

Nie mia³em intencji, aby szu-
kaæ usprawiedliwienia dla zbrodnia-
rzy lub relatywizowaæ zagro¿enie,
jakim jest terroryzm w Rosji i na
�wiecie. Przeciwnie: w swojej
dzia³alno�ci poszukujê sposobów
politycznego rozwi¹zania kon-
fliktów. Nie jest to proste. By³bym
ostatni¹ osob¹, która dawa³aby w
tej kwestii komukolwiek rady.

http://www.polska.com.ua/pol/
ambasada/msz/2397/

Wiadomo�ci z Polski
u SZCZYT SZEFÓW

MSW PAÑSTW RADY EUROPY W
WARSZAWIE - Rezolucjê wzy-
waj¹c¹ do jak najszybszego podjêcia
wszelkich wysi³ków w przeciw-
dzia³aniu terroryzmowi i przestêp-
czo�ci zorganizowanej, przyjêli
ministrowie spraw wewnêtrznych
pañstw Rady Europy, którzy uczest-

niczyli w spotkaniu w Warszawie.
Podkre�la siê w niej konieczno�æ
szybkiego podpisania i ratyfikowania
projektów konwencji RE dotycz¹cych
m.in. zwalczania terroryzmu i prze-
stêpczo�ci zorganizowanej, prze-
ciwdzia³ania: praniu brudnych pie-
niêdzy, finansowaniu terroryzmu (ze
�rodków pochodz¹cych z prze-

stêpczo�ci), handlu lud�mi. Do-
kument podkre�la te¿ znaczenie
wspó³pracy miêdzy pañstwami w tych
kwestiach. Uczestnicy spotkania
zgodnie podkre�lili, ¿e walka z
terroryzmem musi odbywaæ siê w
ramach i z poszanowaniem prawa.
u WYBORY 19 CZER-

WCA B¥D� 25 WRZE�NIA -
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Gdyby nie dosz³o do skrócenia
kadencji Sejmu, pierwsza tura
wyborów prezydenckich, wybory
parlamentarne i referendum w spra-
wie konstytucji UE odby³yby siê
razem - 25 wrze�nia - powiedzia³
prezydent Aleksander Kwa�niewski
po spotkaniu z politykami lewicy.
Ale, jak doda³, ta sprawa nie jest
jeszcze przes¹dzona. Zdaniem pre-
zydenta, gdyby Sejm podj¹³ decyzjê
o samorozwi¹zaniu, wybory parla-
mentarne odby³yby siê 19 czerwca.
Uczestnicy spotkania, podkre�li³
prezydent, s¹ te¿ zdecydowani, aby
referendum w sprawie konstytucji
UE odby³o siê z pierwsz¹ tur¹
wyborów prezydenckich. Praw-
dopodobn¹ dat¹ jest 25 wrze�nia. Jak
doda³, w dniach 16-17 maja w
Warszawie odbêdzie siê szczyt Rady
Europy, na który przyjedzie ponad
40 g³ów pañstw i szefów rz¹dów.
Prezydent nie wyobra¿a sobie, aby
w ten wa¿ny, presti¿owy moment,
Polska wesz³a «w jaki� sposób
nieuporz¹dkowany czy zdestabili-
zowany».
u Odby³o siê pierwsze w

tym roku posiedzenie powo³anego
przez Premiera w 2002 r. Zespo³u do
Spraw Polonii i Polaków za Granic¹,
podczas którego dokonano m.in.
przegl¹du realizacji Rz¹dowego
Programu ds. Wspó³pracy z Poloni¹
i Polakami za Granic¹ w 2004 r.
Postanowiono, i¿ w kolejnych latach
jego funkcjonowania nale¿y skon-
centrowaæ siê szczególnie na takich
priorytetach, jak: umacnianie to¿sa-
mo�ci narodowej Polonii, akty-
wizacja m³odzie¿y polonijnej, m.in.
poprzez zwiêkszenie pomocy sty-
pendialnej na studia w krajach
zamieszkania, a tak¿e budowa kon-
taktów oraz tworzenie wiêzów
solidarno�ci narodowej pomiêdzy
Poloni¹ na Zachodzie i Polakami na
Wschodzie. Drugim tematem po-
siedzenia by³a sytuacja Polaków na
Litwie. Cz³onkowie Zespo³u zgodzili
siê, i¿ od rozwi¹zania problemów
Polaków na Litwie, takich jak m.in.
o�wiata w j. polskim, zwrot ziemi

prawowitym w³a�cicielom, pisownia
imion i nazwisk w du¿ym stopniu
zale¿eæ bêdzie dalszy rozwój dob-
rych stosunków pomiêdzy Polsk¹ a
Litw¹.
u Adam Rotfeld powie-

dzia³, ¿e polski MSZ nie bêdzie
komentowa³ o�wiadczenia rosyj-
skiego MSZ, krytykuj¹cego decyzjê
w³adz Warszawy o nadaniu jednemu
ze sto³ecznych rond imienia cze-
czeñskiego bojownika, b. prezydenta
D¿ochara Dudajewa. Minister pod-
kre�li³, ¿e rz¹d nie mia³ wp³ywu ani
na decyzjê Rady Miejskiej War-
szawy, ani na stanowisko rosyjskie
w tej sprawie. Z kolei prezydent
Warszawy, Lech Kaczyñski po-
wiedzia³, ¿e uwa¿a, i¿ w³adze rosyj-
skie nie powinny mieszaæ siê do
decyzji podejmowanych w Polsce.
u NOWA UMOWA O

WSPÓ£PRACY GOSPO-
DARCZEJ POMIÊDZY POLSK¥
I UKRAIN¥. Podpisali w Kijowie
premierzy Marek Belka i Julia
Tymoszenko. Polska wchodz¹c do
UE i dostosowuj¹c prawa do unij-
nego ustawodawstwa, musia³a
wypowiedzieæ wszystkie doty-
chczasowe umowy handlowe, w
tym m.in. z Ukrain¹. Dlatego rz¹dy
Polski i Ukrainy postanowi³y pod-
pisaæ now¹ umowê o wspó³pracy
gospodarczej, której postanowienia
nie bêd¹ ju¿ kolidowa³y z polityk¹
handlow¹ UE. Na mocy umowy
powstanie Polsko-Ukraiñska Komi-
sja ds. Wspó³pracy Gospodarczej.
Marek Belka powiedzia³, ¿e strona
polska chcia³aby, aby pierwsze
posiedzenie tej komisji odby³o siê
najpó�niej na pocz¹tku kwietnia.
Wed³ug danych Ministerstwa Gos-
podarki, polsko-ukraiñskie obroty
handlowe w 2004 r. wynios³y ponad
3 mld dolarów, w tym polski eksport
na Ukrainê ponad 2 mld dolarów, a
import ponad 1 mld.
u OTWARCIE ROKU

POLSKI W ROSJI - Otwarciem
wystawy «Moskwa-Warszawa/War-
szawa-Moskwa 1900-2000» w mos-
kiewskim Centralnym Domu Plas-

tyka, filii Galerii Trietiakowskiej,
rozpocz¹³ siê w czwartek Sezon
Polski w Rosji - najwiêksza od lat
prezentacja polskiej kultury w tym
kraju. Na wystawie, któr¹ patro-
natem objêli prezydenci Polski i
Rosji, znalaz³o siê ponad 400 dzie³
pochodz¹cych m.in. z najwiêkszych
zbiorów muzealnych obu krajów.
Sztukê polsk¹ reprezentuj¹ dzie³a
m.in. Xawerego Dunikowskiego,
Boles³awa Cybisa, W³adys³awa
Strzemiñskiego, Katarzyny Kobro,
Tadeusza Kantora, Stanis³awa Wit-
kiewicza i Andrzeja Wróblewskiego.
Ekspozycjê bêdzie mo¿na ogl¹daæ
do 12 czerwca. W uroczysto�ci
uczestniczyli m.in. minister kultury
Waldemar D¹browski, ambasador
Polski w Rosji Stefan Meller i b.
ambasador Rosji w Polsce, Jurij
Kaszlew. Rozpoczêty w czwartek
Sezon Polski w Rosji to odpowied�
na Sezon Rosyjski w Polsce, który
trwa³ od listopada 2004 r. do stycznia
tego roku. Jego g³ównym wyda-
rzeniem by³a w³a�nie ekspozycja
«Warszawa-Moskwa/Moskwa-War-
szawa 1900-2000» w warszawskiej
Zachêcie. Ponadto od pi¹tku ro-
syjscy mi³o�nicy sztuki bêd¹ mogli
ogl¹daæ w moskiewskim Pañst-
wowym Centrum Sztuki Wspó³-
czesnej ekspozycjê «Za czerwonym
horyzontem», szerok¹ prezentacjê
twórczo�ci m³odych artystów z
Polski i Rosji. Program Sezonu
Polskiego w Rosji, który potrwa do
pa�dziernika, obejmuje prawie 30
imprez. Polskie prezentacje kul-
turalne odbêd¹ siê - oprócz Moskwy
i Petersburga - m.in. w Ni¿nym
Nowgorodzie, Kazaniu, Jekatie-
rinburgu i Soczi. Do Rosji przyjad¹
m.in. Krzysztof Penderecki, grupa
baletowa Teatru Wielkiego, Teatr
Narodowy z Warszawy, Teatr
Wspó³czesny z Wroc³awia i Teatr
Provisorium z Lublina. Odbêd¹ siê
tam równie¿ retrospektywy filmów
Krzysztofa Kie�lowskiego i Jacka
Bromskiego.

Robert Trzaska
Serwis �Polska-Polacy�
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W Warszawie, Czêstochowie i
Bia³ymstoku odby³y siê  obchody 65.
rocznicy pierwszych masowych wywózek
na Wschód. W Warszawie przed pom-
nikiem «Poleg³ym i Pomordowanym na
Wschodzie» przedstawiciele Zwi¹zku
Sybiraków, Stowarzyszenia Rodzina
Katyñska oraz Urzêdu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych z³o¿yli wieñce
i zapalili znicze. Na Jasnej Górze w
Czêstochowie odprawiono uroczyst¹
mszê w intencji ofiar.

Apelujemy o oczyszczenie sumieñ,
otwarcie nie tylko ma³ych teczek, ale
wielkiej teki historii, tak bardzo za-
k³amanej. Wskazanie rzeczywistych
sprawców wojennej po¿ogi, autorów
haniebnego paktu z 23 sierpnia 1939
roku Ribbentrop-Mo³otow, który zdecy-
dowa³ o dramacie i tragedii Polaków, o
Golgocie Wschodu. W my�l nauki
Chrystusa, �prawda Was wyzwoli� �

podkre�li³ w swoim kazaniu przeor
Jasnej Góry, o. Marian Lubelski.

W po³udnie przedstawiciele w³adz
miasta, kombatanci i rodziny zes³añców
z³o¿yli kwiaty przy pomniku ofiar na

Wa³ach Jasnogórskich w Czêstochowie.
Najd³u¿ej, bo ponad tydzieñ, ob-

chody rocznicy wywózek bêd¹ trwa³y w
Bia³ymstoku. Uroczysto�ci rozpoczê³y
siê w czwartek w Muzeum Sybiraka w
Bia³ymstoku; zakoñcz¹ siê 20 lutego
«sybirack¹» msz¹ i z³o¿eniem kwiatów
przy pomniku - Grobie Nieznanego
Sybiraka.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca
1941 r. w³adze ZSRR zorganizowa³y
cztery wywózki obywateli polskich na
Wschód. O�rodek Karta na podstawie
archiwów NKWD ustali³ losy 320 tys.
polskich obywateli deportowanych w
czterech falach z Kresów latach 1940-
41. Kompletna liczba deportowanych na
Wschód nie jest znana. Historycy
szacuj¹ j¹ na milion do dwóch milionów
osób.

Serwis Polska-Polacy
na podstawie PAP

Obchody 65. rocznicy pierwszych masowych wywózek na Wschód

Wezwanie do uznania przez w³adze
rosyjskie zbrodni katyñskiej za ludo-
bójstwo oraz do niezw³ocznego prze-
kazania IPN wszystkich akt umorzonego
�ledztwa w sprawie tej zbrodni, pro-
wadzonego przez prokuraturê rosyjsk¹ -
zawiera projekt uchwa³y Senatu w 65.
rocznicê zbrodni katyñskiej.

Senacka Komisja Ustawodawstwa
i Praworz¹dno�ci opowiedzia³a siê za
przyjêciem przez Senat projektu uchwa³y
autorstwa przewodnicz¹cej komisji
Teresy Liszcz (Blok Senat 2001). Projekt
- jak zapowiedzia³a Liszcz - ma zostaæ
rozpatrzony na rozpoczynaj¹cym siê w
czwartek posiedzeniu.

«W 65. rocznicê mordu katyñ-
skiego  Senat RP sk³ada ho³d pomordo-
wanym najlepszym synom Ojczyzny
oraz tym którzy, mimo szykan i prze-
�ladowañ, walczyli o ujawnienie prawdy
o tej zbrodni, tak¿e Rosjanom, którzy
walczyli o tê prawdê» - g³osi tekst.

W projekcie uchwa³y podkre�lono,
¿e «w³adze Federacji Rosyjskiej usi³uj¹
pomniejszyæ ciê¿ar tej zbrodni, nie chc¹c
uznaæ jej za zbrodniê ludobójstwa i

odmawiaj¹ udostêpnienia Polsce akt
prowadzonego w tej sprawie �ledztwa,
utrudniaj¹c tym samym ustalenie pe³nej
prawdy o mordzie i jego sprawcach».

W zwi¹zku z tym wezwano w³adze
rosyjskie, «aby zgodnie z prawem
miêdzynarodowym uzna³y mord katyñski
za zbrodniê ludobójstwa i doprowadzi³y
do wyja�nienia wszystkich jego okolicz-
no�ci oraz ustalenia sprawców (...)».

«Oczekujemy te¿ od strony rosyj-
skiej niezw³ocznego przekazania Insty-
tutowi Pamiêci Narodowej wszystkich
akt prowadzonego przez prokuraturê
rosyjsk¹ umorzonego �ledztwa w spra-
wie tej zbrodni» - g³osi tekst projektu
uchwa³y.

Zdaniem obecnego na posiedzeniu
komisji sekretarza generalnego Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
Andrzeja Przewo�nika, projekt uchwa³y
«zawiera wszystko, co w takim tek�cie
byæ powinno».

Inny go�æ �rodowego posiedzenia,
szef pionu �ledczego IPN Witold Kule-
sza powiedzia³, ¿e projekt uchwa³y w
kszta³cie zaproponowanym przez komi-

sjê zawiera «jak¿e wa¿ne dla prokura-
torów IPN wsparcie dla polskiego
�ledztwa i kwalifikacji prawnej zbrodni
katyñskiej jako zbrodni ludobójstwa».

W my�l projektu, Katyñ «powinien
staæ siê dla Europy i �wiata miejscem -
symbolem zbrodni przeciwko ludzko�ci,
pope³nionych w imiê komunistycznej
ideologii przez budowniczych sowiec-
kiego imperium z³a».

Senat apeluje te¿ do pañstw Unii
Europejskiej i spo³eczno�ci miêdzy-
narodowej o «godne uczczenie pamiêci
niewinnych ofiar katyñskiej zbrodni
ludobójstwa, w imiê elementarnych
zasad sprawiedliwo�ci i ogólnoludzkiej
solidarno�ci, a tak¿e ku przestrodze - by
nikt nigdy nie dopu�ci³ siê podobnej
zbrodni».

Jak g³osi tekst projektu uchwa³y,
«ujawnienie pe³nej prawdy o zbrodni
katyñskiej jest koniecznym warunkiem
prawdziwego pojednania i przyjaznych
stosunków miêdzy RP a Federacj¹
Rosyjsk¹ oraz miêdzy naszymi naro-
dami.

PAP

Warszawa: Pomnik «Poleg³ym
 i Pomordowanym na Wschodzie»

Projekt uchwa³y Senatu w 65. rocznicê zbrodni katyñskiej

65. rocznica zbrodni katyñskiej    
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Wiadomo�ci z Polski

Instytut Pamiêci Narodowej (IPN)
jednak obawia siê, ¿e w polskim �ledzt-
wie katyñskim nie bêd¹ mog³y byæ
wykorzystane materia³y z postêpowania
rosyjskiego. Decyzja Rosji o ogra-
niczeniu dostêpu do akt mo¿e powa¿nie
utrudniæ prowadzenie polskiego �le-
dztwa.

Szef pionu �ledczego IPN profesor
Witold Kulesza powiedzia³ IAR, ¿e co
prawda g³ówna prokuratura wojskowa
Rosji gotowa jest Polsce udostêpniæ 67
tomów akt, ale nie zgadza siê na
kopiowanie tych dokumentów. Oznacza
to, ¿e polska strona nie otrzyma uwierzy-
telnionych kopii. A to - jak wyja�nia
Witold Kulesza - uniemo¿liwi wykorzys-
tanie tego, co ustali³a prokuratura
rosyjska, jako dowodu w polskim �le-
dztwie.

Rosjanie zgromadzili ponad 100
tomów akt, jednak czê�æ z nich nie
zostanie udostêpniona nawet do wgl¹du.
Rosjanie twierdz¹, ¿e pozostaj¹ one
tajne. Nie wiadomo te¿ kiedy i czy w
ogóle strona polska otrzyma tre�æ
postanowienia koñcowego po zamk-
niêciu rosyjskiego �ledztwa.

O nowym stanowisku Rosjan wo-
bec dokumentów poinformowa³ ustnie
przedstawiciel ambasady. Strona polska
czeka na pisemne uzasadnienie.

Wtedy - jak powiedzia³ prof. Witold
Kulesza - zostanie skierowany oficjalny
wniosek o udzielenie pomocy prawnej w
tej sprawie do Moskwy. Polska powo³a

siê na odpowiedni¹ konwencjê, której
Rosja jest sygnatariuszem.

W sierpniu ubieg³ego roku Rosjanie
obiecali przekazaæ Polsce wszystkie akta
w sprawie Katynia. W obecnej sytuacji -

jak podkre�li³ szef pionu �ledczego IPN
- nie ma jednak nadziei na spe³nienie
tych obietnic.

Witold Kulesza przypomnia³, ¿e
Rosjanie zadeklarowali wówczas udo-
stêpnienie ponad 160 tomów akt w celu
ich uwierzytelnienia. Strona rosyjska nie
zastrzeg³a, ¿e czê�æ akt pozostanie
tajna. Zobowi¹za³a siê tak¿e do uwierzy-
telnienia tych tomów, które Polska
otrzyma³a w latach 90.

Rosjanie we wrze�niu ubieg³ego
roku umorzyli trwaj¹ce 14 lat �ledztwo.
Sprawcom mordu katyñskiego nie
zosta³y postawione zarzuty, a sama
zbrodnia, wed³ug Rosjan, nie by³a
ludobójstwem. IPN og³osi³ wszczêcie
polskiego �ledztwa.

W 65. rocznicê wydania przez
w³adze sowieckie decyzji o rozstrzelaniu

polskich jeñców wojennych, w warszaw-
skim ko�ciele �w. Anny zosta³a odpra-
wiona msza �w. w intencji pomor-
dowanych. Po�wiecono tak¿e ziemiê
pod nowy pomnik katyñski w Wo³ominie
oraz tablicê, upamiêtniaj¹c¹ ofiary
Katynia.

«Prawda Katynia i tego, co z ni¹
zwi¹zane, jest w naszych rêkach» -
powiedzia³ w homilii kapelan Rodzin
Katyñskich ksi¹dz pra³at Zdzis³aw
Peszkowski. Zaznaczy³, ¿e ka¿dy Polak
sam musi oceniæ, czym jest dla niego
Katyñ, «jak¹ ma moc, jak¹ prawdê».
�Katyñ� nigdy nie bêdzie spraw¹, któr¹
mo¿na zostawiæ do rozpatrzenia na
pó�niej» - doda³.

Mówi³ on, ¿e Rodziny Katyñskie nie
¿¹daj¹ dzi� od Rosjan teczek, kwitów czy
akt, ale sprawiedliwego os¹dzenia
winnych. Ksi¹dz Peszkowski uwa¿a, ¿e
5 marca powinien byæ �wiêtem naro-
dowym.

Komitet Katyñski wezwa³ rosyjski
rz¹d do uznania mordu katyñskiego jako
zbrodni ludobójstwa.

Podczas mszy zosta³a po�wiêcona
tablica upamiêtniaj¹ca zamordowanych
jeñców. Przekazano te¿ urnê z ziemi¹
pod budowê nowego pomnika katyñ-
skiego.

Dzi� mija 65. rocznica podjêcia
przez w³adze sowieckie decyzji o roz-
strzelaniu polskich jeñców wojennych,
wziêtych do niewoli po napa�ci Armii
Czerwonej na Polskê 17 wrze�nia 1939
roku. Na mocy rozkazu z 5 marca,
podpisanego m.in. przez Stalina i
Mo³otowa, NKWD zamordowa³o wiosn¹
1940 r. ok. 22 tys. polskich oficerów,
policjantów, lekarzy, profesorów i du-
chownych.

PAP

Czy Rosja  przeka¿e Polsce czê�ci akt katyñskich

Warszawa. W 65. rocznicê zbrodni
katyñskiej Sejm przyj¹³ uchwa³ê, po-
pieraj¹c¹ decyzjê IPN o wszczêciu
polskiego �ledztwa w sprawie tej zbrodni.

Polski parlament oczekuje od
narodu rosyjskiego i w³adz Rosji� osta-
tecznego uznania ludobójczego cha-
rakteru mordu na polskich jeñcach�
wojennych w 1940 r. oraz �wydania
wszystkich dokumentów zgromadzonych
w trakcie prowadzonych �ledztw�.

Do Sejmu zaproszono rodziny ofiar
Katynia. W czasie tego spotkania ks.
pra³at Zdzis³aw Peszkowski odczyta³
�Apel jeñca z Kozielska�.

Kapelan Rodzin Katyñskich chcia³-
by, aby 5 marca, dzieñ, w którym Stalin
podpisa³ akt ludobójstwa, by³ w Polsce i
na ca³ym �wiecie dniem upamiêtnienia
Katynia, a przez to wszystkich ofiar
bolszewizmu.

PAP

Sejm przyj¹³ uchwa³ê w 65. rocznicê zbrodni katyñskiej

Prymas Polski kardyna³
Józef Glemp wyrazi³ na-
dziejê, ¿e Rosjanie zmieni¹
zdanie i przeka¿¹ polskiej
stronie swoje akta ze �le-
dztwa katyñskiego.
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Pracuj¹cy w USA polski kompozytor Jan Kacz-
marek zdoby³ nagrodê Amerykañskiej Akademii
Filmowej (Oscara) za muzykê do filmu «Marzyciel»
(«Finding Neverland»).

Odbieraj¹c z³ot¹ statuetkê, Kaczmarek podziêkowa³
re¿yserowi filmu i innym jego amerykañskim twórcom,
a tak¿e swoim polskim wspó³pracownikom. Podziêkowa³
te¿ ¿onie El¿biecie, która towarzyszy³a mu na uroczys-
to�ci rozdania Oscarów i która - jak powiedzia³ - «zawsze
zaskakuje mnie swoj¹ intelektualn¹ pasj¹ i nie-
wiarygodnym smakiem».

«Jest odpowiedzialna za
wiele dobrych nut, które napi-
sa³em» - doda³.

«Dziêkujê Akademii Fil-
mowej. «Marzyciel» by³ wielk¹
przygod¹. Jestem bardzo dumny,
¿e w niej uczestniczy³em» - po-
wiedzia³ kompozytor. Wspomnia³
te¿ o wykonawcach muzyki fil-
mowej, którzy «s¹ zwykle zapo-
minani, chocia¿ s¹ to niezwykli
ludzie, którzy nadaj¹ ¿ycie
muzyce i bez których najlepsza
muzyka po prostu nie istnieje».

«Dziêkujê te¿ moim wspó³-
pracownikom w Polsce i tu w
Ameryce: Krzysztofowi, Rafa-
³owi, Leszkowi.. Jestem bardzo,
bardzo zaszczycony» - doda³ na
zakoñczenie.

Kaczmarek pokona³ tak
uznanych kompozytorów jak
Howard Shore - nominowany za film «The Aviator»,
Rolfe Kent za «Bezdro¿a», Hans Zimmer za «Spanglish»
oraz Clint Eastwood - autor muzyki do «Za wszelk¹
cenê».

«Marzyciel» to film Marka Forstera opowiadaj¹cy
historiê autora «Piotrusia Pana» Jamesa Matthew
Barriego, który u szczytu literackiej kariery szuka
natchnienia do pracy nad now¹ ksi¹¿k¹. Spotkanie
czaruj¹cej damy, matki czwórki ch³opców, pozwala mu
odnale�æ inspiracjê dla swojej twórczo�ci. Mi³o�æ
kobiety oraz wyobra�nia dzieci sprawi¹, ¿e stworzy
dzie³o, które uczyni go nie�miertelnym. W filmie graj¹
m.in. Johnny Depp, Radha Mitchell, Kate Winslet,
Dustin Hoffman.

Jan Kaczmarek urodzi³ siê 29 kwietnia 1953 w
Koninie. Jest autorem muzyki do ponad trzydziestu

Oscar dla Jana Kaczmarka!
filmów d³ugometra¿owych i dokumentalnych. Rozpo-
cz¹³ swoj¹ karierê muzyczn¹, zak³adaj¹c Orkiestrê
Ósmego Dnia. Sukcesy grupy doprowadzi³y do nagrania
pierwszej p³yty d³ugograj¹cej «Music for the End». W
dorobku muzycznym Kaczmarka s¹ tak¿e kompozycje
symfoniczne i do spektakli teatralnych, m.in. do
inscenizacji «Dziadów» i «Nie-Boskiej komedii» oraz
innych dramatów polskiej klasyki.

Samodzielnie kompozytor wyre¿yserowa³ trzy
spektakle multimedialne: «Czekaj¹c na kometê Halle-

ya», «Symfonia Solo» i «Tower
of Babel». W 1993 roku otrzy-
ma³ nagrodê Drama Desk przy-
znawan¹ przez nowojorskich
krytyków teatralnych za naj-
lepsz¹ muzykê teatraln¹ roku
napisan¹ do spektaklu Joanne
Akalaitis («This Pity She�s a
Whore»).

Kaczmarek jest sta³ym
wspó³pracownikiem Agnieszki
Holland, z któr¹ zrealizowa³
takie filmy, jak «Ca³kowite
zaæmienie», «Plac Waszyng-
tona», «Trzeci cud». Napisa³
równie¿ muzykê do «Straco-
nych dusz», debiutu re¿ysers-
kiego Janusza Kamiñskiego, a
tak¿e do «Quo Vadis» Jerzego
Kawalerowicza. Od 1989 roku
mieszka w Stanach Zjednoczo-
nych.

Statuetka dla Kaczmarka
to trzeci polski Oscar za muzykê filmow¹. Pierwszy z
nich trafi³ do r¹k Leopolda Stokowskiego w 1941 roku
za muzykê do filmu «Fantazja» Walta Disneya. W 1953
roku Oscara dosta³ Bronis³aw Kaper za muzykê do filmu
«Lili»

Pozosta³e polskie Oscary to:
• 1982 - Zbigniew Rybczyñski, «Tango», film

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

zdjêcia;
• 1993 - Allan Starski i Ewa Braun, «Lista

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

zdjêcia;
• 1999 - Andrzej Wajda, Oscar za ca³okszta³t

twórczo�ci;

Polskie kino
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• 2003 - Roman Polañski, «Pianista», re¿yseria.
Najwiêkszym oscarowym wyró¿nieniem, jakie

dotychczas spotka³o polskich filmowców, by³a w 2000
roku statuetka za ca³okszta³t twórczo�ci dla Andrzeja
Wajdy. Jego filmy kilkakrotnie nominowane by³y w
kategorii filmów nieanglojêzycznych do Oscara - w 1976
roku «Ziemia obiecana» (Oscara otrzyma³ «Dersu Uza³a»
Akiry Kurosawy), cztery lata pó�niej - «Panny z Wilka»
(Oscar przypad³ «Blaszanemu bêbenkowi» Volkera
Schloendorffa), kolejne dwa lata pó�niej - «Cz³owiek z
¿elaza» (nagrodê Akademii otrzyma³ «Mefisto» Istvana
Szabo).

Szansê na Oscara mia³y tak¿e inne polskie produkcje.
W 1964 roku «Nó¿ w wodzie» Romana Polañskiego
przegra³ z «Osiem i pó³» Federica Felliniego, trzy lata
pó�niej «Faraon» Jerzego Kawalerowicza - z filmem
Claude`a Leloucha «Kobieta i mê¿czyzna». W 1975 roku
nominowany by³ «Potop» Jerzego Hoffmana, ale statuetkê
zdoby³ «Amarcord» Felliniego. Dwa lata pó�niej
nominacjê zdoby³y «Noce i dnie» Jerzego Antczaka, Oscar
przypad³ jednak obrazowi «Czarne i bia³e w kolorze» Jean-
Jacquesa Annauda.

Polski film triumfowa³ jak dot¹d w kategorii
krótkometra¿owego filmu animowanego. W 1983 roku
statuetkê zdoby³o «Tango» Zbigniewa Rybczyñskiego,
wyprodukowane w ³ódzkim Semaforze. Pod presj¹
cenzury polska prasa zaledwie wspomnia³a o wielkim
sukcesie polskiego filmu. Odbieraj¹c statuetkê, re¿yser
podziêkowa³ «Solidarno�ci», czym narazi³ siê PRL-
owskiemu aparatowi pañstwowemu. W 2003 roku w
kategorii najlepszy krótkometra¿owy film animowany do
Oscara nominowano Tomasza Bagiñskiego - twórcê
«Katedry».

Statuetki zdobywali tak¿e Polacy wspó³pracuj¹cy
ze Stevenem Spielbergiem - Ewa Braun i Allan Starski
za scenografiê (1994, «Lista Schindlera»), oraz
dwukrotnie Janusz Kamiñski za zdjêcia («Szeregowiec
Ryan» i «Lista Schindlera»).

W 2002 roku szanse na Oscara mia³ polski fabularny
film krótkometra¿owy «Mêska sprawa», nominacje
otrzymali re¿yser S³awomir Fabicki i operator Bogumi³
Godfrejow. Nominowany by³ tak¿e operator S³awomir
Idziak, autor zdjêæ do «Helikoptera w ogniu» Ridleya
Scotta.

W 2003 roku Oscara dla najlepszego filmu dosta³
«Pianista» Romana Polañskiego. Nominowani byli tak¿e
Pawe³ Edelman, autor zdjêæ do tego obrazu i Anna
Sheppard, twórczyni kostiumów.

Rok temu w�ród nominacji oscarowych by³ tylko
jeden polski akcent - autorem zdjêæ do holenderskiego
filmu «Bli�niaczki» («Twin Sisters») w re¿yserii Bena
Sombogaarta, który otrzyma³ nominacjê, by³ polski
operator Piotr Kukla.

PAP

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie
wraz z katedr¹ ukraiñskiej i �wiatowej literatury
Charkowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. G. S. Skoworody wyszli z inicjatyw¹ prze-
prowadzenia Festiwalu Kina Polskiego.

Studentom i wyk³adowcom ró¿nych fakultetów
by³o zaproponowano takie filmy, które zekrani-
zowano na podstawie klasycznych dzie³ polskiej
literatury: �Doktor Judyn� (za powie�ci¹  Stefana
¯eromskiego �Ludzie bezdomni�) i �Panny z Wilka�
(autorstwa Jaros³awa Iwaszkiewicza pod tym samym
tytu³em). Re¿yserzy tych filmów to mistrzowie kina
z nazwiskami znanymi na ca³ym �wiecie: W³o-
dzimierz  Gaupe i Andrzej Wajda. G³owne role
zagra³y gwiazdy polskiego kina � Anna Nehrebecha,
Daniel Olbrychski, Maja Komarowski. To filmy o
odpowiedzialno�ci za naród, jego kszta³t spo³eczny,
o nostalgii za minion¹ m³odo�ci¹.

Komedia �Nie lubiê poniedzia³ków� (re¿yser
Tadeusz Chmielewski, w rolach g³ównych �
popularny piosenkarz Bogdan £azuka, Halina
Kowalska,  Jerzy Burak) � to kultowy film Polski.
Opowiada on o obcokrajowcu, zwiedzaj¹cym
Warszawê.

Film o tematyce muzycznej �Fryderyk Chopin�
� to swoisty kola¿ filmowy o genialnym muzyku,
którego cia³o pochowano w Pary¿u, a serce �
w Warszawie.

Taki repertuar pozwoli³ festiwalowi na pano-
ramiczne przedstawienie sztuki filmowej s¹sied-
niego s³owiañskiego kraju, poszerzenie horyzontów
kulturalnych w tej dziedzinie.

Pozwalam sobie zauwa¿yæ, ¿e filmy wy�wiet-
lano w oryginale, bez t³umaczenia. Jedynie przed
rozpoczêciem pokazu filmu prezentowano krótki
komentarz w celu u³atwienia odbioru tre�ci.
Studentka Wydzia³u Polskiego Bogdana Carinna
potrafi³a bardzo wyra�nie, dok³adnie i z zaanga-
¿owaniem wyja�niæ specyfikê polskiego kina.

Jaki by³ cel festiwalu? Przede wszystkim �
popularyzacja polskiej kinematografii, odgrywaj¹cej
jedn¹ z g³ównych ról w kszta³ceniu humanistów o
najwy¿szej jako�ci.

Wasyl Sagan

Festiwal Kina Polskiego
w Uniwersytecie
Pedagogicznym
im. G. S. Skoworody
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Najm³odsi wykonawcy festiwalu polsko-ukraiñskiej muzyki im. K. Szymanowskiego:
Alona Subotina (fortepian), Daria B³yskawka (flet).

Dziêkujemy Ci,
muzyko!

Nagrodzenie zwyciêzców konkursu Darii B³yskawki i Kati
Zamle³oj przez Konsula Generalnego RP

w Charkowie pana Jaros³awa Ksi¹¿ka.

F. Chopin �¯yczenie» w brawurowym wykonaniu
operowej �piewaczki Katarzyny Maczu³y przy

akompaniamencie profesora konserwatorium Eugeniusza
Mi³ki (Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu).

W kulturalnym ¿yciu miasta Charkowa ju¿ siódmy rok
jednym z najbardziej znamienitych jego punktów okazuje
siê byæ festiwal polsko-ukraiñskiej muzyki im. Karola
Szymanowskiego. Z inicjatyw¹ jego przeprowadzenia

wyst¹pi³y: dzieciêca Muzyczna Szko³a nr. 13 im N. Kolady
i Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie.

Cel festiwalu to popularyzacja muzyki powa¿nej
Polski i Ukrainy; wykszta³cenie wysokiego estetycznego
gustu, odkrycie m³odych i pe³nych talentu muzyków.
Mo¿emy sobie pozwoliæ na stwierdzenie, ¿e w konkursie
wziê³y udzia³ nie tylko szko³y muzyczne, ale i wiele
pozosta³ych szkó³ Charkowa i jego okrêgu, w których
wykszta³cono wra¿liwo�æ na tego rodzaju muzykê. Nie
przesadzaj¹c, mo¿na równie¿ stwierdzic, ¿e zwyciêzcami
zostali wszyscy uczestnicy, ale tytu³ najlepszych z

najlepszych jury przyzna³o oko³o 30 konkursantom.
Wspania³ych wykonañ m³odych muzyków wys³uchali

zastêpca gubernatora Charkowskiego okrêgu Wasilij
Tretecki, Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej pan
Jaros³aw Ksi¹¿ek i naczelnik do spraw kultury rady miasta
Lubow Miakinnikowa i inni przedstawicieli w³adzy
obwodowej, miejskiej, rejonowej, Polonii Kijowskiej i
Donbasu, Polonii Charkowa.

I oczywi�cie, ¿e przepe³niona sala Filharmonii, która
wita³a wyró¿nienia dla m³odych muzyków oklaskami i
kwiatami.

Tytu³y najzdolniejszych laureatów festiwalu
im. K. Szymanowskiego jury przyzna³o Parwani Dianie,
Bogus³awskiej Marinie, Stepanowej Irinie, Grigorowu
Nikicie, Pasiecznik Anastazji i Katarzynie Kaljukinoj.

Wszyscy laureaci konkursu wyst¹pili na gali
koncertowej, a oprócz dyplomów i nagród, otrzymali tak¿e



Polonia Charkowa     Nr 3  (34)       Rok  2005                                                                                                                Str. 13

Zas³u¿ony Artysta Ukrainy Oleg Dziuba
(Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie)

 i kierowniczka Kijewskiego folklorystycznego zespo³u
«Jaskó³ki» - cz³onek zarz¹du Zwi¹zku Polaków

Ukrainy,  zas³u¿ona dla Kultury Polskiej pani Wiktoria
Radik.

Zespó³ó³ �Jaskó³ki» z Kijowa oczarowa³ Charkowska publiczno�æ wykonaniem polskich ludowych piosenek.

pe³ne zachwytu brawa publiczno�ci.
Dwunastu konkursantów otrzyma³o dyplomy

festiwalu, sze�ciu � przyznano wyró¿nienie za wspólne
wykonanie jednej kompozycji. A w�ród nich � Alona
Subbotina, na któr¹ w przysz³o�ci czekaj¹ nowe konkursy
i bez w¹tpienia jeszcze wiêksze sukcesy.

Specjalne premie Generalnego Konsulatu RP
przyznano Katarzynie Zamle³oj, Darii B³yskowkie i
zespo³owi skrzypków. Wystêpy m³odych muzyków,

bior¹cych udzia³ w festiwalu im. Karola Szymanowskiego,
pokaza³y prawdziwy artystyczny poziom, podkre�li³ w
swym wyst¹pieniu Konsul Generalny RP w Charkowie
pan Jaros³aw Ksi¹¿ek.

Przyspieszonym rytmem bi³y serca uczestników i

Laureaci miêdzynarodowych konkursów:
ma³¿eñstwo Michaj³owscy - kompozytor i pianista

Borys Michaj³owski i czaruj¹ca �piewaczka Ludmi³a
Ruban  - Michaj³owska (Stowarzyszenie

KulturyPolskiej  w Charkowie).

go�ci koncertu galowego. Ale jak zmierzyæ wzruszenie,
rado�æ i dumê z wychowanków u wyk³adowców i
dyrektora Szko³y muzycznej nr. 13 Zoi Haritonowny
Kolesnikowi.

W koncercie galowym z burz¹ oklasków wyst¹pili
tak¿e go�cie � zas³u¿ony artysta Ukrainy Oleg Dziuba i
jego córka Alicja Sawicka, zespó³ artystyczny Donbaskiej
Polonii i prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu,
Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej pan Ryszard Zieliñski,
przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Korei-laureat
miêdzynarodowych konkursów pie�ni- Aleksandr Kim,
zespó³ �Jaskó³ki� i czaruj¹ca Wiktoria Radik z Kijowa,
liryczny duet ma³¿eñstwa Michaj³owskich i wystêp
wspania³ej pianistki Swiet³any Pronienko.
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Miêdzy 23 lutym a 8 marca Dzieñ Ch³opaka
             i Dzieñ Kobiet
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23 luty � to data, na któr¹ przypada obchodzony na
Ukrainie �Dzieñ Ch³opaka�. 8 marca � to dzieñ, którego
nie trzeba obja�niaæ nikomu � Miêdzynarodowy Dzieñ
Kobiet.

Cz³onkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie postanowili uczciæ te dwa �wiêta w jednym
dniu. I tak te¿ siê sta³o. 6 marca o godz. 17.00 w g³ównej
siedzibie przy ulicy Krasnoznamiennej rozpoczê³a siê
prezentacja przygotowa-
nego programu artystycz-
nego, po³¹czona ze wspól-
nymi zabawami. Zadbano,
by móc posiliæ siê w przer-
wach pysznymi i uwielbia-
nymi przez wszystkich sma-
ko³ykami. Ale to by³o tylko
�smacznym� uzupe³nieniem
tego wieczoru. Najwa¿niej-
sza by³a wspólna i przyjemna
zabawa, której towarzyszy³
czêsto �miech, a nie rzadko
zdziwienie i zaskoczenie.

Wszystko rozpoczê³o
siê od tajemniczego g³oso-
wania, jakie przeprowa-
dzone by³o  miêdzy ma³ymi i
du¿ymi kobietkami (bo
rozpiêto�æ wieku by³a od lat
8 do... nieistotne). Wybie-
rano misterów! Tak siê
szczê�liwie z³o¿y³o siê, ¿e
¿aden z obecnych mê¿czyzn
nie pozosta³ bez nale¿ytego
mu tytu³u. Wybrano m.in.:

- Mistera Stowarzyszenia Kultury Polskiej w
Charkowie  � Jura,

- Mistera Humoru � W³ad,
- Mistera Foto � p. Oleg Czernijenko.
Przy okazji wrêczania naszym misterom symbo-

licznych szarf z tytu³em, wykonanych z drogocennego
papieru toaletowego (co mo¿na zobaczyæ te¿ na
za³¹czonej fotografii), otrzymali oni równie¿ wyklejone i
wypisane w³asnorêcznie przez ¿eñsk¹ czê�æ cz³onków
SKP, okoliczno�ciowe laurki z oryginalnymi wierszykami,
u³o¿onymi na cze�æ ka¿dego z nich. Spróbujcie najpierw
sami zgadn¹c o kim mowa :

�Kto nie lubi W³odzimierza
Ten w lesie nie widzia³ nied�wiedzie.
On i mniejszy, i skromniejszy, ale za to ambitniejszy.
Polski pozna³ bardzo sprawnie,
Bêdzie w³ada³ nim w Po³tawie.
Papierosów ju¿ nie pali,
Bo to dro¿ni wszystkie damy.�

(W³ad)
�G³ówny atut, m³ode lata,
Sylwetka Silmowego amanta.
Domagarow i �ebrowski,

To ¿adna konkurencja,
Bo w nim drzemie potencja³!
Bêdzie z niego maczo!
Nawet mê¿czy�ni mu wybacz¹!�

 (Nikita)
�Z³oty umys³, z³ota r¹czka.
Nasze problemy. To dla niego
Nie bol¹czka.

Zdjêcie zrobi i napisze,
Takie to jego ¿ycie...!�

(p. Oleg)
Bardzo interesuj¹cym punktem programu by³y

aktorskie popisy Nadii, która przygotowa³a wraz z Natasz¹
tzw. wró¿enie przy akompaniamencie muzyki. Nasz
kolega Nikita  dowiedzia³ siê, na przyk³ad, o czekaj¹cej
go ju¿ nied³ugo s³u¿bie wojskowej, co wywo³a³o na jego
twarzy ironiczny u�miech.

Kobiety, gnêbione odwiecznym pytaniem: �gdzie Ci
mê¿czy�ni?�, zorganizowa³y prawdziwy egzamin dla
mêskiej czê�ci publiczno�æi. Eliminacje by³y trudne, bo
aby zas³u¿yæ na tytu³ prawdziwego mê¿czyzny, trzeba by³o
wykazaæ siê m.in. umiejêtno�ci¹ obierania ziemniaków,
gustownym stylem. Wszystkie te i inne zadania z ocen¹
celuj¹c¹ przeszed³ Sergiej. Brawa dla prawdziwego
mê¿czyzny!

Przy takich w³a�nie i podobnych zabawach min¹³
nam pamiêtny 8 marca. A ja jeszcze raz sk³adam
wszystkim kobietom i mê¿czyznom ¿yczenia szczê�cia i
pomy�lno�ci w tym roku!

Miêdzy 23 lutym a 8 marca Dzieñ Ch³opaka i Dzieñ Kobiet

Zdjêcie Oleg Czernijenko
Bo¿ena £ysoñ
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Dar Narodowy

XI SPOTKANIA Z TWÓRCZO�CI¥ MARII KONOPNICKIEJ

VII KONKURS PLASTYCZNY IV MIÊDZYNARODOWY SZKÓ£ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJÓW I PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

«ILUSTRACJA DO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ»
1.  ORGANIZATOR: Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu.

2. CEL KONKURSU:
rozwijanie zdolno�ci plastycznych dzieci i m³odzie¿y,

 rozbudzanie zainteresowania twórczo�ci¹ Marii Konopnickiej.

3. ORGANIZACJA KONKURSU:
*  Autorzy przesy³aj¹ swoje prace do 30 kwietnia 2005 r. na adres:

Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie
* Komisja Konkursowa wybierze spo�ród nades³anych prac najlepsze ilustracje.
* O wynikach Konkursu powiadomieni zostan¹ laureaci do 16 maja br.
* Rozdanie nagród nast¹pi 23 maja 2005 r. (poniedzia³ek), o godz. 13.00 w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu.
*   Informacjê na temat Konkursu mo¿na uzyskaæ w Dziale Artystyczno-Historycznym Muzeum (p. Dariusz Zajdef),
                                                           tel./fax  +48 13 435-20-13 oraz na stronie internetowej: www.muzeumzarnowiec.pl.

Muzeum w ¯arnowcu zaprasza uczniów szkól podstawowych, gimnazjów oraz placówek wychowania pozaszkolnego
z Polski i z zagranicy do udzia³u w konkursie plastycznym nt Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej.Tre�cia
prac bêd¹ ilustracje do wybranych utworów poetki i pisarki, wykonane w dowolnej technice malarskiej oraz  inne
ma³e formy plastyczne p³aszczyznowe i przestrzenne.Nie wezm¹ udzia³u w konkursie prace skopiowane z wydañ
ksi¹¿kowych utworów Marii Konopnickiej.

1).  Konkurs przeprowadzony zostanie w nastêpuj¹cych kategoriach:
Kategoria  I- dla szkó³ podstawowych i gimnazjów (techniki malarskie)
Kategoria II - dla placówek wychowania pozaszkolnego - WDK, MDK, GOK itp. (techniki malarskie)
Kategoria III - dla szkó³ podstawowych, gimnazjów i placówek wychowania pozaszkolnego (ma³e formy plastyczne �
lalka,  kukie³ka,  pacynka itp., p³askorze�ba, rze�ba oraz inne prace przestrzenne).
We wszystkich kategoriach obowi¹zuje podzia³ na trzy grupy wiekowe:
Grupa 1: uczniowie z klas I - III SP, Grupa 2: uczniowie z klas IV - VI SP, Grupa 3: uczniowie z klas I-III gimnazjów.

2). Ilo�æ nadsy³anych prac w poszczególnych kategoriach jest dowolna.
3). Ka¿dy ilustrator bior¹cy udzia³ w konkursie mo¿e przed³o¿yæ tylko jedn¹ pracê.
4). Prace malarskie powinny posiadaæ minimalny format A4 (210x297 mm), ale nie wiêkszy ni¿ format A l (594x841 mm),

a pozosta³e formy plastyczne o dowolnej wielko�ci.
5). Ka¿d¹ pracê nale¿y opisaæ, podaj¹c na odwrocie: imiê i nazwisko autora, tytu³ zilustrowanego utworu, technikê  ykonania,

szko³ê, klasê, imiê i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy.
6). Autorzy najlepszych ilustracji otrzymaj¹ nagrody rzeczowe.
7). W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zostanie przyznana  jedna nagroda g³ówna oraz do piêciu wyró¿nieñ.
8). Nagrody, które nie zosta³y odebrane, Organizator Konkursu wysy³a na koszt laureata.
9). Nades³ane prace pozostaj¹ w archiwum Muzeum i nie bêd¹ zwracane autorom.

Organizator zastrzega sobie prawodo nieodp³atnego reprodukowania prac w celach reklamowych
(w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach promuj¹cych Konkurs).

10). Najlepsze oraz wyró¿nione ilustracje bêd¹ prezentowane w Muzeum
 na wystawieczasowejw terminie od 23 maja do 18 wrze�nia 2005 r.




