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Wiadomo�ci z Polski

Polskie MSZ w dzisiejszym o�wiad-
czeniu «z ubolewaniem zauwa¿y³o»,
¿e stanowisko rosyjskiej prokuratury
na temat zbrodni katyñskiej «ujawnia
po raz kolejny istotny problem ró¿nic
w kwalifikacjach prawnych zbrodni
katyñskiej» przyjmowanych w Polsce
i Rosji.

O�wiadczenie polskiego MSZ  w sprawie Katynia
W pi¹tek szef pionu �ledczego

IPN prof. Witold Kulesza poinfor-
mowa³, ¿e Instytut Pamiêci Naro-
dowej otrzyma³ dokument, w którym
G³ówna Prokuratura Wojskowa Fede-
racji Rosyjskiej napisa³a, ¿e nie
uznaje Polaków zamordowanych w
Katyniu za ofiary represji politycz-
nych.

Rosyjska prokuratura - mówi³ Ku-
lesza - uzasadni³a swe stanowisko tym,
i¿ nie znaleziono dowodów, by Polacy
zamordowani w Katyniu z rozkazu
Stalina «zostali poci¹gniêci do odpo-
wiedzialno�ci karnej» na mocy rosyj-
skiego Kodeksu karnego z 1926 r.

W przekazanym o�wiadczeniu MSZ
zwróci³o uwagê, ¿e pismo skierowane
przez rosyjsk¹ G³ówn¹ Prokuraturê
Wojskow¹ do polskiej ambasady w
Moskwie dotyczy³o indywidualnego
przypadku Polaka zamordowanego w
Katyniu. Pismo to wskazywa³o «na brak
mo¿liwo�ci przeprowadzenia procedury
rehabilitacji w ramach obowi¹zuj¹cego

w Federacji Rosyjskiej ustawodawstwa,
ze wzglêdów formalnoprawnych» -
podkre�la MSZ.

Jednocze�nie MSZ wyrazi³o na-
dziejê, ¿e zarówno rozmowy prze-
prowadzone ostatnio w Polsce przez
specjalnego wys³annika prezydenta
Rosji, Siergieja Jastrzembskiego, oraz
rozmowy miêdzy przedstawicielami IPN
a rosyjsk¹ prokuratur¹ wojskow¹ bêd¹
kontynuowane i «umo¿liwi¹ postêp w tej
tak istotnej dla obu naszych narodów
sprawie».

O uznanie pomordowanych za
ofiary represji politycznych w rozumieniu
specjalnej rosyjskiej ustawy z 1991 r. o
rehabilitacji tych osób wyst¹pi³o kilka-
dziesi¹t rodzin Polaków pomordo-
wanych w Katyniu. Wnios³y o to za
po�rednictwem ambasady RP w Mo-
skwie.

Serwis POLSKA-POLACY
¯ród³o: Portal Interia.pl (Polska)

2006-03-06

Sejm zg³osi kandydaturê ksiêdza
pra³ata Zdzis³awa Peszkowskiego do
Pokojowej Nagrody Nobla. Projekt
uchwa³y prezydium Sejmu w tej sprawie
zosta³ przyjêty przez aklamacjê.

Projekt uchwa³y argumentuje, ¿e
ksi¹dz pra³at przez lata prowadzi³ w
Polsce i na forum miêdzynarodowym
akcjê na rzecz zachowania w pamiêci
ludzi faktu zbrodni katyñskiej. Jej celem
by³o u�wiadomienie opinii miêdzy-
narodowej, ¿e zbrodnia by³a bezpre-
cedensowym mordem pope³nionym
przez Zwi¹zek Radziecki na interno-
wanych oficerach polskich.

W dokumencie zaznacza sie te¿, ¿e
ksi¹dz pra³at - by³y wiêzieñ sowiecki,
niedosz³a ofiara Katynia, - od lat dzia³a
w ruchu przebaczenia i pojednania
polsko-rosyjskiego. «Moralne potê-
pienie zbrodni przesz³o�ci stanowi
przes³ankê do budowania pokoju dzi� i
w przyszlo�ci» - czytamy w projekcie. I
jak dalej zaznacza siê, obowi¹zkiem
ludzi jest pamiêæ o niewinnych ofiarach
i niesprawiedliwych zbrodniach.

Ksi¹dz Peszkowski powiedzia³, ¿e
decyzjê Sejmu przyj¹³ ze wzruszeniem
i zdumieniem. Doda³, ¿e traktuje j¹ jako
akt czci i ho³du dla tych, którzy zostali

Ksi¹dz Peszkowski kandydatem do pokojowego Nobla

zamordowani na Wschodzie przez
zbrodniarzy ow³adniêtych ide¹ z³a.

Podkre�li³, ¿e ca³ym swoim kap³añskim
¿yciem s³u¿y upamiêtnieniu prawdy o
zbrodni katyñskiej i jest coraz bardziej
�wiadomy tego, i¿ ocala³ po to, aby daæ tej

prawdzie �wiadectwo. Waga tej prawdy
dotyczy nie tylko mojego narodu - tak
do�wiadczonego w czasie II wojny �wia-
towej - ale tak¿e wielu mocarstw �wiata,
które zna³y j¹, ale milcza³y zniewolone
ró¿nymi uk³adami - mówi³.

Mo¿e wreszcie przyjdzie czas, ze
mnie jako �wiadka prawdy �wiat upewni,
ze j¹ zrozumia³ i pochyli siê nad ni¹ tak
jak pochyla siê nad holocaustem -
powiedzia³ ksi¹z pra³at.

Ks. Peszkowski (kap³an od lat 50.)
jest jednym z ocala³ych wiê�niów obozu
jenieckiego NKWD dla polskich oficerów
w Kozielsku, rozstrzelanych potem w
Katyniu. Obecnie jest krajowym dusz-
pasterzem Rodzin Katyñskich.

Ks. Peszkowski znany jest ponadto
z procesu, który wytoczy³ «Trybunie» za
tekst zniewa¿aj¹cy papie¿a Jana Paw³a
II. Gazeta proces przegra³a i przeprosi³a
ksiêdza za artyku³.

Pod koniec ubieg³ego roku ks.
Peszkowski odprawi³ natomiast szeroko
komentowany w mediach pogrzeb,
podczas którego pochowano wynie-
sione ze szpitali p³ody i martwo uro-
dzone dzieci.

 (PAP/IAR)
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Na pi¹tym miejscu od koñca
znale�li siê Polacy w najnowszym
raporcie badaj¹cym poczucie dumy
narodowej w�ród 33 narodów �wiata
� podaje serwis �EurekAlert�. Naj-
wiêkszymi patriotami okazali siê
Amerykanie oraz Wenezuelczycy.

Amerykañskie Narodowe Centrum
Badania Opinii opublikowa³o swój
najnowszy raport o poczuciu dumy
narodowej u obywateli 33 krajów na
�wiecie. W ka¿dym z pañstw prze-
prowadzono takie same ankiety, których
wyniki nastêpnie porównano z podob-
nymi badaniami sprzed 10 lat. Nau-
kowcy chcieli w ten sposób zbadaæ
zmiany zachodz¹ce w postawach
patriotycznych oraz wp³yw globalizacji

na stopieñ identyfikacji z w³asnym
krajem.

Ankiety sk³ada³y siê z dwóch
zestawów pytañ. W pierwszej, �ogól-
nej� czê�ci, ankietowani musieli usto-
sunkowaæ siê do stwierdzeñ typu:
�Chcia³bym byæ obywatelem mojego
kraju bardziej ni¿ jakiegokolwiek
innego� lub �Mój kraj jest lepszy ni¿
wiêkszo�æ krajów �wiata�. Druga
czê�æ ankiety dotyczy³a poczucia
dumy narodowej w konkretnych dzie-
dzinach � osi¹gniêæ danego kraju w
nauce i technologii, sztuce, sporcie
oraz jego wp³ywu na ogóln¹ sytuacjê
polityczn¹ na �wiecie.

Okaza³o siê, ¿e najbardziej dum-
nymi ze swych krajów obywatelami s¹
mieszkañcy Stanów Zjednoczonych
oraz Wenezueli. W pierwszej dziesi¹tce
�rankingu patriotyzmu� znalaz³y siê te¿:
Australia, Austria, RPA, Kanada, Chile,
Nowa Zelandia, Filipiny i Izrael.

Wed³ug naukowców, liderzy ran-
kingu � USA i Wenezuela � maj¹
podobn¹ historiê � oba to stosunkowo
m³ode pañstwa, które w przesz³o�ci by³y
koloniami. Podobnie jest w przypadku
wiêkszo�ci krajów ze szczytu listy. �
To¿samo�æ narodow¹ tych narodów
kszta³towa³y liczne w historii konflikty,
które tworzy³y i umacnia³y wiêzi oby-
wateli z pañstwem � podkre�la g³ówny
autor raportu, Tom Smith z Narodowego
Centrum Badania Opinii.

�Polak� � to nie brzmi dumnie?
Na �szarym koñcu� rankingu zna-

laz³y siê kraje Europy � Czechy, Szwaj-
caria, Francja, zachodnie Niemcy, pi¹ta
od koñca Polska, S³owacja, Szwecja
oraz � na ostatnim miejscu � wschodnia
czê�æ Niemiec. W ostatniej dziesi¹tce,
jako jedyny kraj spoza Europy, jest tak¿e
Tajwan.

Przyczyna tak s³abego wyniku le¿y
byæ mo¿e w wiêkszej podatno�ci tych
narodów na globalizacjê, szczególnie
w�ród m³odych ludzi � interpretuje te
wyniki Smith. Jego zdaniem, wielu
m³odych Szwedów czy Francuzów
uwa¿a siê w takim samym stopniu za
Europejczyków, jak obywateli swego
kraju. Dla niektórych narodów Europy �
np. w Niemczech � koncepcja silnego
patriotyzmu ma za� bardzo negatywne
skojarzenia � doda³ badacz.

Z raportu wynika, ¿e rosn¹cym w
ostatniej dekadzie poczuciem dumy
narodowej cechuj¹ siê te narody, które
prze¿y³y ataki terrorystyczne na swoich
obywateli, jak USA oraz Australia. �
Do�wiadczenia tego typu zwykle umac-
niaj¹ solidarno�æ w narodzie � podkre�li³
Smith.

Okaza³o siê te¿, ¿e najmniej dumni
ze swego kraju s¹ � we wszystkich
badanych narodach � przedstawiciele
mniejszo�ci narodowych lub etnicznych,
ludzie o wy¿szym wykszta³ceniu oraz
m³odzi doro�li.

(PAP)

Prezydent Lech Kaczyñski, który
rozmawia³ z ukraiñskim prezydentem
Wiktorem Juszczenk¹, zadeklarowa³,
¿e Polska bêdzie rzecznikiem aspi-
racji Ukrainy do integracji z Uni¹
Europejsk¹ i NATO. Od spotkania obu
polityków polski prezydent rozpocz¹³
dwudniow¹ oficjaln¹ wizytê na Ukra-
inie. Podpisano wspóln¹ deklaracjê
w sprawie rozwoju wspó³pracy w
dziedzinie energetyki.

«Wszystko wskazuje na to, ¿e
nasze dotychczasowe, dobre stosunki
miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹ bêd¹ jeszcze
lepsze» - powiedzia³ Lech Kaczyñski.
Jak zaznaczy³, dla Polski Ukraina jest
ju¿ dzi� strategicznym partnerem.
Zdaniem Wiktorem Juszczenki, wizyta
polskiego prezydenta na Ukrainie
rozpoczyna nowy etap w rozwoju kon-
taktów miêdzy obydwoma krajami.

W podpisanej przez prezydentów
deklaracji, Polska i Ukraina zapo-

wiedzia³y wolê dalszego rozwijania
wspó³pracy w sektorze energetycznym.
«W zwi¹zku z prognozowanym wzros-
tem zapotrzebowania na gaz ziemny w
Rzeczypospolitej Polskiej i innych
pañstwach cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej, strony aktywizuj¹ wspólne
dzia³ania skierowane na modernizacjê
ju¿ istniej¹cej infrastruktury przesy³owej
obu krajów i rozpatrz¹ kwestiê organi-
zacji nowych dróg transportu gazu
ziemnego z Azji Centralnej do Europy»
- czytamy w deklaracji.

Ukraiñski prezydent oceni³, ¿e
nale¿y stworzyæ, now¹ koncepcjê
bezpieczeñstwa energetycznego, która
odpowiada³aby interesom polskim,
ukraiñskim i europejskim. «Koncepcjê
bezpieczeñstwa zespo³owego» - doda³.
Zdaniem Juszczenki, projekt Odessa-
Brody, a pó�niej Brody-Gdañsk «mo¿e
byæ najbardziej interesuj¹c¹ czê�ci¹
koncepcji nowego hurtowego rynku

Wizyta prezydenta RP w Kijowie

europejskiego no�ników energii».
«Prezydent Juszczenko poinfor-

mowa³ mnie o nowych planach zwi¹-
zanych z wykorzystaniem na wielk¹
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skalê nowych geograficznie �róde³
energii w Azji Centralnej i o ró¿nych
koncepcjach z tym zwi¹zanych» -
powiedzia³ Lech Kaczyñski.

Polski prezydent pytany o sprawê
ruroci¹gu Odessa-Brody-P³ock po-
wiedzia³, ¿e ta kwestia jest «na szczeblu
rz¹dowym przedmiotem studium wyko-
nalno�ci i termin realizacji tych prac to
trzy miesi¹ce, po czym zapadn¹ ju¿
wi¹¿¹ce decyzje».

Przebywaj¹cy na Ukrainie prezy-
dent Lech Kaczyñski spotka³ siê w �rodê

Melomani, muzykolodzy i mu-
zealnicy zabiegaj¹ o og³oszenie roku
2007 Rokiem Karola Szymanow-
skiego � poinformowano w ponie-
dzia³ek na konferencji prasowej w
muzeum kompozytora, Willi �Atma �w
Zakopanem. Muzeum obchodzi 30-
lecie istnienia.

� Polska Rada Muzyczna z³o¿y³a
wniosek na rêce marsza³ka Sejmu, aby
przysz³y rok by³ rokiem Karola Szy-
manowskiego. Wkrótce zwrócimy siê do
sejmowej komisji kultury o rozpatrzenie
tej propozycji. Jeste�my przekonani, ¿e
parlament og³osi rok Karola Szyma-
nowskiego � powiedzia³a na konferencji
dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego, Adrianna
Poniecka-Piekutowska, która jest jed-
nocze�nie cz³onkiem zarz¹du Polskiej
Rady Muzycznej.

Polsk¹ Radê Muzyczn¹ tworz¹

instytucje artystyczne, stowarzyszenia i
fundacje muzyczne.

� Chcieliby�my, aby przysz³y rok
zosta³ og³oszony rokiem Karola Szy-
manowskiego, poniewa¿ w 2007 roku
przypada 125. rocznica urodzin kom-
pozytora i 70. rocznica �mierci � doda³a
dyrektor Muzeum Narodowego w Kra-
kowie, Zofia Go³ubiew.

Muzykolog i biograf Karola Szy-
manowskiego, dr Teresa Chyliñska
poinformowa³a, ¿e rodzina kompozytora
postanowi³a przekazaæ muzeum drug¹
partiê dzie³ sztuki, które za ¿ycia artysty
znajdowa³y siê w �Atmie�.

� Rodzina pragnie przekazaæ
drug¹ transzê darów, w której znaj-
dowa³yby siê dwa kolejne portrety
Szymanowskiego rysowane przez
Witkacego oraz oryginalne elementy
gabinetu i sypialni Szymanowskiego,
znane nam z dawnych fotografii.

Melomani zabiegaj¹ o Rok Szymanowskiego
Chodzi o drzeworyt �G³owa górala
�autorstwa W³adys³awa Skoczylasa,
obraz �G³owa Chrystusa �wed³ug
Leonarda, sztych �Bachanalia �Andre
Modegna i �Maski �Pruszyñskiego �
powiedzia³a dr Chyliñska.

Dyrektor Zofia Go³ubiew zapo-
wiedzia³a ca³kowit¹ modernizacjê
ekspozycji w �Atmie�, m.in. z wyko-
rzystaniem technik multimedialnych. �
Mo¿e uda siê unowocze�niæ ekspozycjê
przed obchodami, nie trac¹c nic z ducha
tej drewnianej cha³upy, w³a�ciwie willi,
jak¹ jest �Atma � � podkre�li³a Go³ubiew.

Muzeum Karola Szymanowskiego
w Willi �Atma� w Zakopanem obchodzi
30-lecie dzia³alno�ci. To jedyne w
Polsce muzeum biograficzne Szy-
manowskiego otwarto 6 marca 1976 r.
Od pocz¹tku istnienia jest ono fili¹
Muzeum Narodowego w Krakowie. W
ci¹gu ostatnich 30 lat �Atmê� zwiedzi³o
ponad 383 tys. go�ci, nie licz¹c �wia-
towej s³awy artystów, którzy kon-
certowali i  wci¹¿ koncertuj¹ w
niewielkiej góralskiej willi nad potokiem
M³yniska.

Od 1977 r. dzia³a w �Atmie� To-
warzystwo Muzyczne im. Karola Szy-
manowskiego, organizuj¹ce tam kon-
certy, festiwale i inne imprezy po-
pularyzuj¹ce dorobek kompozytora.

Karol Szymanowski (1882-1937),
wybitny polski kompozytor pierwszej
po³owy XX w., jest twórc¹ czterech
symfonii, dwóch koncertów skrzyp-
cowych, dwóch oper, baletu i wielu
innych mniejszych utworów. Szyma-
nowski od wczesnej m³odo�ci bywa³ w
Zakopanem, pod koniec ¿ycia za-
mieszka³ tam na sta³e. W �Atmie �mie-
szka³ od 1930 do 1936 r..

(PAP)

z by³¹ premier Juli¹ Tymoszenko.
Rozmowa obojga porusza³a sprawy
bezpieczeñstwa energetycznego oraz
sytuacji zwi¹zanej z marcowymi wybo-
rami parlamentarnymi na Ukrainie.

By³a ukraiñska premier powiedzia³a
po spotkaniu, ¿e rozmowy dotyczy³y
spraw bezpieczeñstwa energetycznego
oraz ukraiñskich marcowych wyborów.
Ponadto, jak zaznaczy³a, polski prezy-
dent interesowa³ siê tematyk¹ zwi¹zan¹
z bezpieczeñstwem energetycznym.
«Ukraina potrzebuje poparcia Europy w

Karol Szymanowski (w �rodku)

rozmowach gazowych z Rosj¹» - pod-
kre�li³a Tymoszenko.

Z powodu z³ych warunków atmos-
ferycznych zosta³a odwo³ana obej-
muj¹ca Charków czê�æ wizyty prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego na Ukrainie.
Prezydent RP mia³ po po³udniu wzi¹æ
udzia³ w Charkowie w uroczysto�ciach
na cmentarzu upamiêtniaj¹cym ofiary
zbrodni katyñskiej.

Serwis POLSKA-POLACY
¯ród³o: Portal Onet.pl (Polska)

2006-03-01
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Zmar³ Stanis³aw Lem

27 marca 2006 roku, w Krakowie w
wieku 84 lat zmar³ Stanis³aw Lem,
najbardziej znany polski pisarz gatunku
science-fiction, futurolog i filozof. Jego
ksi¹¿ki t³umaczono na przesz³o 40
jêzyków.

Urodzi³ siê 12 wrze�nia 1921 roku
we Lwowie. Studiowa³ na Lwowskim
Uniwersytecie Medycznym oraz, po
wojnie, na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Studia skoñczy³, ale lekarzem nigdy nie
zosta³.

Debiutem literackim Lema by³y
opowiadania i wiersze o tematyce
okupacyjnej drukowane w 1946 na
³amach «Odry», «Ku�nicy», «¯o³nierza
Polskiego» i «Tygodnika Powszech-
nego». Jako autor fantastyki debiutowa³
opublikowanymi w «Tygodniku Po-
wszechnym» opowiadaniami «Obcy» i
«Dzieje jednego odkrycia». W tym
samym roku ukaza³a siê drukowana w
odcinkach w «Nowym �wiecie Przygód»
nowela «Cz³owiek z Marsa». W latach
1946-1948 Lem wspó³pracowa³ z «Ty-

godnikiem Powszechnym», gdzie publi-
kowa³ wiersze i opowiadania. Jego
pierwsz¹ napisan¹ ksi¹¿k¹ by³ «Szpital
Przemienienia», który zacz¹³ pisaæ w
1948 roku, jednak¿e doczeka³ siê on
wydania dopiero w 1955, za� pierwsz¹
opublikowan¹ ksi¹¿k¹ Lema byli «Ast-
ronauci» (1951). Jego pierwsze utwory,
których ostatnio autor raczej siê wstydzi³
(zakaza³ wznawiania), podporz¹d-
kowane by³y w wiêkszo�ci propa-
gandowemu dydaktyzmowi socjalis-
tycznemu.

Jego ksi¹¿ki zosta³y przet³umaczo-
ne na 41 jêzyków, a najczê�ciej prze-
k³adanym dzie³em Lema jest powie�æ
«Solaris».

Wiêkszo�æ z najbardziej znanych
utworów Lema («Dzienniki Gwiaz-
dowe», «Solaris», «Powrót z gwiazd»,
«Summa Technologiae», «Niezwy-
ciê¿ony», «Cyberiada», «Opowie�ci o
pilocie Pirxie», «G³os Pana», «Eden» i
inne) powsta³a pod koniec lat 50. i w
latach 60. XX wieku. Najczê�ciej spoty-
kane w twórczo�ci Lema z tego okresu
tematy to niemo¿no�æ porozumienia
miêdzy lud�mi a naprawdê obcymi
cywilizacjami oraz stechnicyzowana
przysz³o�æ ludzko�ci. Drugi z tematów
obejmuje te¿ idealne, utopijne spo-
³eczeñstwa i problem ludzkiej egzy-
stencji w �wiecie, gdzie niewiele pozo-
staje do zrobienia ze wzglêdu na rozwój
technologiczny. Jego obce spo³eczno�ci
to miêdzy innymi roje mechanicznych
much (w «Niezwyciê¿onym») i Ocean (w
«Solaris»). Problem spo³eczeñstw
utopijnych pojawia³ siê w «Pokoju na
Ziemi», «Wizji lokalnej» i, w mniejszym
stopniu, w «Cyberiadzie».

Napisa³ te¿ ksi¹¿kê autobiogra-
ficzn¹ - «Wysoki Zamek», opisuj¹c¹
lwowskie dzieciñstwo i m³odo�æ.

W roku 1957 zosta³ laureatem
Nagrody Literackiej miasta Krakowa,

za� w roku 1965 otrzyma³ Nagrodê
Ministra Kultury i Sztuki II stopnia. W
1973 otrzyma³ nagrodê Ministra Spraw
Zagranicznych za popularyzacjê pols-
kiej kultury za granic¹. W 1972 zosta³
cz³onkiem Komisji Polskiej Akademii
Nauk «Polska 2000». W 1973 otrzyma³
nagrodê literack¹ Ministra Kultury i
Sztuki, za� w 1976 Nagrodê Pañstwow¹
I stopnia w dziedzinie literatury. W 1981
uhonorowany zosta³ doktoratem honoris
causa Politechniki Wroc³awskiej. W
latach 1983-1988 przebywa³ w Wiedniu,
gdzie otrzyma³ austriack¹ nagrodê
pañstwow¹ w dziedzinie kultury euro-
pejskiej za rok 1985, za� pó�niej (w
1991) austriack¹ nagrodê pañstwow¹
im. Franza Kafki w dziedzinie literatury.
W 1994 zosta³ przyjêty w poczet cz³on-
ków Polskiej Akademii Umiejêtno�ci. W
1996 odznaczony zosta³ orderem Or³a
Bia³ego. W 1997 otrzyma³ honorowe
obywatelstwo Krakowa, za� rok pó�niej
uhonorowany zosta³ doktoratami hono-
ris causa: Uniwersytetu Opolskiego,
Lwowskiego Pañstwowego Uniwer-
sytetu Medycznego, Uniwersytetu
Jagielloñskiego.

Lem zosta³ w 1973 honorowym
cz³onkiem Science Fiction Writers of
America (Stowarzyszenia Amerykañs-
kich Pisarzy Science Fiction). Honorowe
cz³onkostwo zosta³o mu jednak odebra-
ne w 1976 po jego komentarzach na
temat amerykañskiej pulpowej literatury
science fiction. SFWA zaproponowa³o
mu pó�niej zwyk³e cz³onkostwo, którego
nie przyj¹³.

By³ rozwa¿any jako kandydat do
Nagrody Nobla, jednak nigdy jej nie
otrzyma³. Jak w 1983 roku pisa³ krytyk
Philadelphia Inquirer «Je¿eli Lem nie
otrzyma Nagrody Nobla przed koñcem
wieku, to tylko dlatego, ¿e kto� powie-
dzia³ komisji, i¿ jest on pisarzem science
fiction».

W dniu 14 marca 2006  Minister
kultury i dziedzictwa narodowego
Kazimierz Micha³ Ujazdowski dokona³
oficjalnej inauguracji Roku Jerzego
Giedroycia.

Podczas uroczysto�ci, która odby³a
siê w Sali Koncertowej Zamku Królews-
kiego w Warszawie, zosta³ przedsta-
wiony Komitet Honorowy obchodów - na
którego czele stan¹³ prof. W³adys³aw
Bartoszewski - oraz zarys przedsiêwziêæ
planowanych w Roku Giedroycia.

Inauguracja Roku Jerzego Giedroycia
«Jestem wdziêczny Jerzemu Gied-

royciowi, ¿e mog³em publikowaæ pod
jego opiek¹. Za to samo s¹ mu wdziê-
czne dziesi¹tki innych osób» - powie-
dzia³ prof. W³adys³aw Bartoszewski.

«Jerzy Giedroyc g³osi³ czêsto tre�ci
�przeciw� modzie i tendencjom. Po-
trzeba by³o czasu, aby zrozumieæ i
przekonaæ siê, ¿e on wybiega³ w przy-
sz³o�æ dalej ni¿ inni - to jest miara
nieprzeciêtno�ci tego cz³owieka» -
powiedzia³ PAP we wtorek prof. Barto-

szewski. Podkre�li³ te¿, ¿e Giedroyc
«wiele wymaga³ od innych, ale te¿ wiele
wymaga³ od siebie».

G³ówne obchody 100. rocznicy
urodzin Jerzego Giedroycia odbêd¹ siê
w dniach 26-27 lipca we Francji, w
Polsce, na Ukrainie i w Rosji oraz na
Bia³orusi. Na zakoñczenie Roku Je-
rzego Giedroycia odbêdzie siê w war-
szawskiej Fabryce Trzciny spotkanie
wspó³pracowników i przyjació³ redaktora
naczelnego «Kultury».
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Andrzej Wajda, zaliczany � nie tylko w Polsce � do
najwybitniejszych re¿yserów, wspó³twórca polskiej szko³y
filmowej, koñczy w poniedzia³ek 80 lat.

Francuski dziennik �France Soir� pisa³ w 1981 roku o
�Cz³owieku z ¿elaza� Wajdy: �To, ¿e zdoby³ Z³ot¹ Palmê, nie
jest ¿adn¹ niespodziank¹. Zdoby³ jednomy�lne uznanie z kilku
powodów. Pierwszym jest jego perfekcja. Nastêpnym
wirtuozeria polskiego re¿ysera w przekszta³caniu najbardziej
pal¹cej aktualno�ci w arcydzie³o filmowe. Fakt, ¿e kino polskie
mog³o na festiwalu w Cannes wydaæ swój krzyk, jest byæ mo¿e
gwarancj¹ wolno�ci�.

Andrzej Wajda urodzi³ siê 6 marca 1926 r. w Suwa³kach.
Jego ojciec, Jakub, oficer Wojska Polskiego, zgin¹³ w Katyniu.
Chcia³, by syn s³u¿y³ w armii. W 1939 r. przysz³y re¿yser
pojecha³ wiêc do Lwowa, by wst¹piæ do Korpusu Kadetów. Nie
dosta³ siê tam jednak i wiêksz¹ czê�æ wojny spêdzi³ w Radomiu.

W roku 1946 rozpocz¹³ studia malarskie na Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie. Po trzech latach zrezygnowa³
jednak z malarstwa i wybra³ film � w 1949 r. podj¹³ studia w
³ódzkiej Wy¿szej Szkole Filmowej. Jako re¿yser debiutowa³ w
1955 r. obrazem �Pokolenie�.

Miêdzynarodowy sukces przyniós³ Wajdzie ju¿ drugi
samodzielnie zrealizowany film � �Kana³� (1956), opowie�æ o
powstañcach warszawskich. W 1957 r. re¿yser odebra³ za ten
film Srebrn¹ Palmê na festiwalu filmowym w Cannes.
Szwajcarski dziennik �Tribune de Geneve� napisa³ wówczas:
�Niektóre sekwencje filmu Wajdy s¹ tak wzruszaj¹ce, jak krótkie
napisy, które pisz¹ skazani na �mieræ na �cianach swego
wiêzienia (...) Nie znajdzie siê chyba nikt, kto by nie uzna³
donios³o�ci tego filmu. Wajda jest artyst¹ spraw wa¿nych,
artyst¹ jutra�.

Kolejnym sukcesem by³ �Popió³ i diament� (1958) z
niezapomnian¹ kreacj¹ Zbigniewa Cybulskiego, wyró¿niony
na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji nagrod¹
FIPRESCI. W kolejnych latach w dorobku artystycznym Wajdy
znalaz³y siê m.in. �Popio³y� (1965) wed³ug prozy Stefana
¯eromskiego oraz �Wszystko na sprzeda¿� (1969), opowie�æ
osnuta wokó³ ¿ycia i �mierci Zbigniewa Cybulskiego.

W roku 1969 roku re¿yser zrealizowa³ �Polowanie na
muchy�, a w 1970 oparty na prozie Tadeusza Borowskiego
�Krajobraz po bitwie�. W 1970 r. powsta³a tak¿e �Brzezina�,
adaptacja prozy Jaros³awa Iwaszkiewicza. W 1973 r. re¿yser
przeniós³ na ekran dramat Stanis³awa Wyspiañskiego
�Wesele�, a dwa lata pó�niej �Ziemiê obiecan¹� Reymonta,
któr¹ krytycy uznali za najlepszy film Wajdy � obraz ten otrzyma³
nominacjê do Oscara.

W 1977 Wajda wyre¿yserowa³ �Cz³owieka z marmuru�,
na podstawie scenariusza Aleksandra �cibora-Rylskiego.
Opowie�æ o Mateuszu Birkucie, przodowniku pracy, przy-
ci¹gnê³a t³umy widzów. Jednocze�nie cenzura otrzyma³a nakaz
usuwania z mediów pozytywnych opinii o �Cz³owieku z
marmuru�, z czasem w mediach nie wolno by³o umieszczaæ
ju¿ ¿adnych informacji na jego temat.

Pisarz Wiktor Woroszylski w 1977 r. na ³amach
miesiêcznika �Wiê�� tak wspomina³ pojawienie siê �Cz³owieka
z marmuru� na ekranach: �Najpierw przez kilka dni usi³owa³em
dostaæ siê na który� z seansów w kinie Wars (...); w pi¹tek
wieczór kto� zatelefonowa³ podniecony, ¿e podobno od jutra
film wchodzi na ekrany jeszcze w trzech salach; o �wicie

dzwonek do drzwi � to s¹siadka: przed kas¹ Wis³y - mówi -
jacy� mili m³odzieñcy zapisuj¹ na listê, niech siê pañstwo
pospiesz¹�.

W 1978 Wajda wyre¿yserowa³ obraz �Bez znieczulenia�
z niezapomnian¹ rol¹ Zbigniewa Zapasiewicza. W 1979 r.
adaptacja prozy Iwaszkiewicza, �Panny z Wilka�, przynios³a
mu nastêpn¹ nominacjê do Oscara. W 1981 r. Wajda nakrêci³
�Cz³owieka z ¿elaza� � kontynuacjê �Cz³owieka z marmuru�,
opisuj¹c¹ historiê strajków robotników Wybrze¿a. Film ten
zdoby³ pierwsz¹ w historii polskiego kina Z³ot¹ Palmê w Cannes
oraz kolejn¹ nominacjê do Oscara.

Re¿yser czêsto przypomina³, w jakich okoliczno�ciach
zrodzi³ siê pomys³ na �Cz³owieka z ¿elaza� (1981). � W Stoczni
imienia Lenina w Gdañsku trwa³y ju¿ od jakiego� czasu
rozmowy robotników z rz¹dem, ale do Warszawy dociera³y
pocz¹tkowo tylko strzêpy informacji � wspomina³ Wajda. �
Stowarzyszenie Filmowców, którego by³em prezesem,
wywalczy³o w tym czasie prawo notowania wa¿nych wydarzeñ
historycznych dla celów archiwalnych i grupa filmowców by³a
ju¿ w stoczni. Robotnicza stra¿ przy bramie rozpozna³a mnie
od razu, a w drodze na salê obrad jeden ze stoczniowców
powiedzia³: �Niech pan zrobi film o nas. Jaki? �Cz³owiek z
¿elaza�!� � odpowiedzia³ mi bez namys³u. Nigdy nie robi³em
filmu na zamówienie, ale tego wezwania nie mog³em
zignorowaæ.

Kolejne filmy Wajdy to m.in. nakrêcony we Francji
�Danton� (1983), na podstawie �Sprawy Dantona� Stanis³awy
Przybyszewskiej, w którym g³ówne role zagrali Gerard
Depardieu i Wojciech Pszoniak. W 1998 r. artysta przeniós³

80. urodziny Wajdy

Wiadomo�ci  kino
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na ekran �Pana Tadeusza� Adama Mickiewicza, a w 2002 �
�Zemstê� Aleksandra Fredry.

Daniel Olbrychski, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i
Wojciech Pszoniak � wszyscy nale¿eli do elitarnego �klubu�
ulubionych aktorów Wajdy. Kiedy w 2000 r. re¿yser ten otrzyma³
od Amerykañskiej Akademii Filmowej Oscara za ca³okszta³t
twórczo�ci, Janda zaznaczy³a: � Wajda zawdziêcza Oscara
wy³¹cznie sobie. Oczywi�cie, mo¿emy siê wszyscy pod to
pod³¹czyæ, ale bêdzie to nadu¿ycie.

Olbrychski, nazywany ulubionym aktorem Wajdy, zosta³
przez niego odkryty, kiedy studiowa³ na drugim roku w
warszawskiej Szkole Teatralnej. Aktor wyst¹pi³ w 11 filmach
Wajdy, zwykle w rolach g³ównych. Debiutowa³ jako Rafa³ w
�Popio³ach� (1965), a najwybitniejsz¹ kreacjê, Borowieckiego,
stworzy³ w nominowanej do Oscara �Ziemi obiecanej� (1974).
Olbrychski uwa¿a, ¿e gra u Wajdy zast¹pi³a mu przerwane
studia aktorskie. � To by³o co� lepszego ni¿ szko³a;
praktykowanie u mistrza i zarazem robienie sztuki � oceni³.

Jako re¿yser teatralny Wajda debiutowa³ w 1959 r. sztuk¹
�Kapelusz pe³en deszczu� Michaela Vincente�a Gazzo, któr¹
wystawi³ na scenie Teatru Dramatycznego w Gdyni. W 1963 r.
rozpocz¹³ wieloletni¹ wspó³pracê ze Starym Teatrem w
Krakowie, realizuj¹c na jego deskach �Wesele� Wyspiañskiego.

Wysoko docenione przez krytykê zosta³y teatralne
realizacje Wajdy z lat 70., m.in. �Nastasja Filipowna� na
podstawie �Idioty� Dostojewskiego, wystawiona w 1977 w
krakowskim Starym Teatrze. Na ³amach pisma �Kultura�
oceniono wówczas: �Gdyby re¿yseria Wajdy ograniczaæ siê
mia³a w �Nastazji� tylko do wyboru obsady tych dwóch ról �
ju¿ by³aby to re¿yseria wielka.� Na deskach tego samego teatru
wystawi³ w 1978 r. �Z biegiem lat, z biegiem dni�, widowisko o
Krakowie okresu M³odej Polski.

W swoich realizacjach Wajda nie stroni³ od �mia³ych
eksperymentów, �Antygonê� Sofoklesa wyre¿yserowa³ na
przyk³ad w realiach stanu wojennego, a w �Hamlecie� z 1989 r.
tytu³ow¹ rolê powierzy³ kobiecie, Teresie Budzisz-Krzy-
¿anowskiej (obie te sztuki wystawi³ w krakowskim Teatrze
Starym).

Wspó³pracowa³ czêsto ze scenami zagranicznymi. W
1989 r. w japoñskim Teatrze Benisan w Tokio wystawi³ spektakl
�Nastasja� na motywach �Idioty� Dostojewskiego � z udzia³em
aktorów japoñskich, a w 2004 r. �Biesy� wed³ug powie�ci tego
samego pisarza na deskach moskiewskiego teatru �So-
wriemiennik�.

(PAP)

Kadr z �Cz³owieka  z  marmuru� (fot. ONM-PAT)

Kilkuminutow¹ owacj¹ na stoj¹co zakoñczy³a siê
prapremiera filmu �Karol � papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem� w Auli
Paw³a VI w Waty-
kanie. Film w re¿y-
serii Giacomo
Battiato, z Piotrem
Adamczykiem w roli
g³ównej, obejrza³,
razem z ponad 6 tys.
widzów, Benedykt
XVI.

Film otwieraj¹
sceny z ostatnich
chwil ¿ycia Jana Paw-
³a II oraz obraz ludzi modl¹cych siê na placu �w. Piotra.
W nastêpnych sekwencjach rozpoczyna siê chro-
nologiczna opowie�æ o kolejnych latach pontyfikatu, po-
cz¹wszy od jego inauguracji 22 pa�dziernika 1978 r.

W pierwszej czê�ci g³ównym w¹tkiem jest zamach na
Jana Paw³a II na Placu �w. Piotra. Bardzo szczegó³owo
przedstawiono w¹tek zawi¹zywania spisku na ¿ycie papie¿a,
którego inicjatorzy pochodz¹ z KGB. Godzina po godzinie,
a po strza³ach na placu �w. Piotra minuta po minucie re¿yser
zrekonstruowa³ wydarzenia 13 maja 1981 r.

Pielgrzymkê do Polski w 1979 r. widz ogl¹da na
ekranach monitorów, poznaj¹c techniki manipulacji w
telewizji, która na ¿¹danie w³adz nie pokazywa³a t³umów
na papieskich mszach.

Znacz¹c¹ czê�æ filmowej opowie�ci stanowi¹ obrazy
z podró¿y po �wiecie: do Ameryki £aciñskiej i Afryki, a
tak¿e m.in. do Indii, do leprozorium prowadzonego przez
Matkê Teresê z Kalkuty.

Jan Pawe³ II zosta³ przedstawiony jako niestrudzony
obroñca praw cz³owieka, przeciwnik wojny i przemocy,
ale równie¿ jako osoba o wielkiej wra¿liwo�ci i
niezwyk³ym poczuciu humoru oraz otwarto�ci.

Z wielk¹ precyzj¹ film przedstawia kolejne etapy
choroby Parkinsona, stopniowo pozbawiaj¹cej papie¿a
sprawno�ci fizycznej i mo¿liwo�ci mówienia. Film
koñcz¹ sceny z lutego i marca zesz³ego roku, gdy papie¿
przeszed³ w szpitalu zabieg tracheotomii, lecz mimo to
za wszelk¹ cenê chcia³ mówiæ i uczy³ siê artykulacji
ponad swoje si³y.

Szloch w watykañskiej auli towarzyszy³ kilku-
nastominutowym scenom opowiadaj¹cym o ostatnich
chwilach ¿ycia Jana Paw³a II. Koñcz¹ je s³owa Jana
Paw³a II z testamentu: �Dziêkujê i proszê wszystkich o
przebaczenie�. Ostatnie minuty filmu, przedstawiaj¹ce
archiwalne zdjêcia z pogrzebu papie¿a, 6 tys. widzów
ogl¹da³o stoj¹c.

Owacja dla filmu
o pontyfikacie JPII

W postaæ Jana Paw³a II
wcieli³ siê Piotr Adamczyk

(fot. ONM/PAT)

(PAP)
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 Badania DNA Polaków nie ujawni³y ¿adnych ró¿nic
genetycznych miêdzy ludno�ci¹ ch³opsk¹ i szlacheck¹

Zbigniew Wojtasiñski
Grecy s¹ bardziej spokrewnieni z Etiopczykami i innymi

mieszkañcami Sahary ni¿ z W³ochami, S³owianami czy nawet
Turkami. Wêgrzy maj¹ najwy¿szy w�ród ludno�ci niesemickiej
udzia³ haplotypów, czyli charakterystycznych dla danej populacji
wariantów genów, typowych dla ¯ydów. Z kolei Polacy to
genetyczny tygiel Europy. - W waszym DNA jest nie tylko historia
Polski, ale ca³ej Europy, poczynaj¹c od pierwszych na tych
terenach osadników, którzy 35 tys. lat temu wyemigrowali z Azji
Mniejszej i �rodkowej na
pó³noc - powiedzia³ w roz-
mowie z «Wprost» dr Spen-
cer Wells, genetyk. Ame-
rykañski uczony jest sze-
fem ogólno�wiatowego Pro-
jektu Genograficznego,
który ma doprowadziæ do
opracowania genealogicz-
nej mapy Europy, w której
Polacy odgrywaj¹ kluczow¹
rolê. Od 100 tys. osób na
ca³ym �wiecie zostan¹ po-
brane próbki DNA, aby
wyja�niæ genetyczne pokre-
wieñstwo i migracje ludno-
�ci na wszystkich konty-
nentach.

Polacy ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹ mniej ni¿ inne
spo³eczno�ci, wszyscy ma-
my podobny koktajl genów
- sugeruj¹ próbki DNA,
które pobrano do tej pory w
ró¿nych rejonach Polski.
Zostali�my do�æ równo-
miernie wymieszani z inny-
mi nacjami: mieszaj¹ siê w
nas zarówno geny litews-
kie, ruskie i wêgierskie, jak
te¿ nordyckie, germañskie, ormiañskie i geny ¯ydów aszke-
nazyjskich. - Tym siê jedynie ró¿nimy od innych krajów
europejskich, ¿e we W³oszech, Francji i w Wielkiej Brytanii w
jednym spo³eczeñstwie ¿yj¹ obok siebie grupy wrêcz odmienne
genetycznie - mówi dr Rafa³ P³oski, kierownik pracowni
genetycznej Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej Akademii
Medycznej w Warszawie.

Chorwaci maj¹ znaczny udzia³ haplotypów charak-
terystycznych dla Polaków i Rosjan, ale u mieszkañców
Dalmacji wykryto geny Awarów, koczowniczego ludu pocho-
dzenia a³tajskiego, zamieszkuj¹cego teraz Dagestan. W³ochy
mo¿na podzieliæ na «genetyczne regiony», których dzisiejsi
mieszkañcy s¹ spokrewnieni z ¿yj¹cymi w staro¿ytno�ci na tych
terenach Etruskami, Ligurami z okolic z Genui oraz Grekami z
po³udnia W³och. Grecy ró¿ni¹ siê od mieszkaj¹cych na pó³nocy
ich kraju Macedoñczyków, bo prawdopodobnie pochodz¹ od
niewolników sprowadzanych z Afryki w staro¿ytno�ci.
Potomkami niewolników z Afryki Pó³nocnej s¹ te¿ niektórzy
mieszkañcy Pó³wyspu Iberyjskiego, szczególnie Portugalii,
gdzie sprowadzono ich najwiêcej. Z kolei w pó³nocnej Portugalii
wiêksze s¹ wp³ywy Berberów, rdzennej ludno�ci pó³nocnej
Afryki i Sahary.

Barbarzyñcy Europy
W przekazywanym z pokolenia na pokolenie materiale

genetycznym zapisana jest nie tylko informacja o kolorze oczu,
wzro�cie i rysach twarzy, ale te¿ o dziejach gatunku Homo sapiens
oraz poszczególnych osób, rodzin, grup etnicznych i ca³ych
narodów - powiedzia³ w rozmowie z «Wprost» prof. Bryan Sykes
z Oxford University. Dopiero badania genetyczne ujawni³y, ¿e
wspó³cze�ni Europejczycy, w tym Polacy, wywodz¹ siê z siedmiu
klanów. Naszymi pramatkami jest siedem kobiet, którym prof.
Sykes nada³ imiona: Ursula (¿y³a 45 tys. lat temu), Xenia (25 tys.
lat temu), Helena (20 tys. lat temu), Velda i Tara (17 tys. lat temu),

Katrine (15 tys. lat temu)
oraz Jasmine (8 tys. lat
temu). A¿ sze�æ z siedmiu
tych grup (poza Jasmine)
ma barbarzyñskie pocho-
dzenie. ¯y³y d³ugo przed
przybyciem do Europy pie-
rwszych rolników. Wspó³-
cze�ni mieszkañcy Europy
pochodz¹ od nieokrzesa-
nych ludów koczowniczych,
a nie, jak dotychczas s¹-
dzono, od umiej¹cych up-
rawiaæ zbo¿e i budowaæ
osady rolników. Analiza
DNA 24 szkieletów sprzed
7,5 tys. lat, odkrytych w
Europie �rodkowej, wyka-
za³a, ¿e cywilizowan¹ Euro-
pê budowa³y plemiona zbie-
racko-³owieckie. Nasi przo-
dkowie przejêli technikê
agrarn¹ od bardziej roz-
winiêtych technicznie i kul-
turowo przybyszów.

Sk¹d siê wywodz¹ Po-
lacy? Archeolodzy twierdz¹,
¿e pojawili siê na terenach
miêdzy Odr¹ a Wis³¹ naj-
wcze�niej w V lub VI wieku.

Ale czy pochodzimy od Wandalów, którzy w 455 r. z³upili Rzym, a
potem w Afryce Pó³nocnej utworzyli w³asne pañstwo, jak w XIV
wieku sugerowa³ kronikarz Dzierzwa? Na razie nie potwierdzi³
siê rozpowszechniany w XVII wieku przez szlachtê mit, ¿e ich
przodkami byli przebywaj¹cy na terenach Ukrainy i Polski
Sarmaci. Badania DNA nie ujawni³y ¿adnych ró¿nic genetycznych
miêdzy ludno�ci¹ ch³opsk¹ i szlacheck¹.

Potomkowie D¿yngis-chana
Polacy wykazuj¹ du¿e podobieñstwo genetyczne do swoich

wschodnich i zachodnich oraz pó³nocnych s¹siadów. W X wieku
Mieszko I sprowadzi³ do Polski ze Skandynawii Waregów (s¹
nawet hipotezy, ¿e sam by³ Waregiem). W XII wieku na �l¹sku
zaczêli siê osiedlaæ osadnicy z po³udniowych Niemiec - Frankonii
i Wirtembergii. W tym czasie pojawili siê Mongo³owie, którzy
równie¿ zmieszali siê z ludno�ci¹ polsk¹. Dr Wellsw DNA
niektórych naszych rodaków zidentyfikowa³ geny typowe dla
mieszkañców Mongolii. Prawdopodobnie pochodz¹ z czasów
najazdów Mongo³ów w XII wieku. Mo¿na nawet podejrzewaæ, ¿e
niektórzy Polacy s¹ potomkami D¿yngis-chana! Patriarcha wszech
czasów, jak nazywano tego w³adcê, pozostawi³ po sobie
najwiêksz¹ liczbê potomków na �wiecie. Uczeni obliczyli, ¿e ¿yje
dzi� co najmniej 16 mln mê¿czyzn spokrewnionych z D¿yngis-

Sk¹d pochodz¹ Polacy
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chanem w linii prostej. Ponad 25 proc. z nich to Hazarzy
zamieszkuj¹cy �rodkowy Afganistan.

Unia polsko-litewska przyczyni³a siê do wymieszania
Polaków, Litwinów i £otyszów. Radziwi³³owie skrzy¿owali siê z
najlepszymi rodami Korony. Micha³ Korybut Wi�niowiecki by³
potomkiem magnata Jeremiego Wi�niowieckiego wywodz¹cego
siê z prawos³awnej rodziny ruskiej. Na pocz¹tku XIX wieku z
Ravensburgaw Wirtembergii przybyli do Polski przodkowie prof.
Andrzeja Bliklego (firmê A. Blikle za³o¿y³ ich syn - Antoni
Kazimierz). Najd³u¿ej postêpowa³a w Polsce asymilacja ¯ydów.
Przyk³adem jest rodzina S³onimskich, jedna z najstarszych
zasymilowanych rodzin ¿ydowskich.

Fin i Polak dwa bratanki
Przodkowie Lecha Wa³êsy, jak wynika z rodzinnych

przekazów, wywodz¹ siê z rzymskiej arystokracji z III wieku n.e.
- Nasze drzewo genealogiczne wskazuje, ¿e czê�æ rodziny
przenios³a siê do Francji, sk¹d w XVIII wieku mój praprapradziad
przyby³ do Polski - mówi by³y prezydent RP. Badania DNA
wykonane na zlecenie tygodnika «Wprost» wykaza³y, ¿e genotyp
Lecha Wa³êsy jest typowy dla wymieszanych genowo miesz-
kañców Polski. Specjali�ci Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej
Akademii Medycznej w Warszawie wykryli w nim warianty
genetyczne wystêpuj¹ce w Polsce i wschodnich Niemczech, na
Litwie i £otwie, a tak¿e w Portugalii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji.
Podobnie wypad³y badania DNA Marka Króla, redaktora
naczelnego tygodnika «Wprost». Ma on geny typowe dla
mieszkañców �rodkowej Polski, choæ w jego DNA mo¿na te¿
znale�æ warianty genów ludno�ci Skandynawii, Estonii, Litwy, a
tak¿e Rumunii, Bu³garii i okolic Moskwy.

Polacy wykazuj¹ du¿e pokrewieñstwo z ludno�ci¹ pocho-
dzenia ugrofiñskiego - Wêgrami, Estoñczykami i Finami - mimo
zupe³nie odmiennego jêzyka. Byæ mo¿e Ba³towie i S³owianie mieli
wspólnych przodków. Jeste�my te¿ bardziej podobni do Rosjan
ni¿ do Niemców. Najczêstszy w Europie �rodkowej haplotyp XI
choromosomu Y wystêpuje u 44 proc. Ukrañców, 44 proc. Rosjan
i 41 proc. Wêgrów. Z Niemcami bardziej ni¿ Polacy wymieszani
s¹ jedynie Czesi. Polacy wiêksze pokrewieñstwo wykazuj¹ do
Niemców ze wschodu, Niemcy z zachodu s¹ za� bardziej podobni
do mieszkañców innych krajów Europy Zachodniej, szczególnie
Francji, Belgii, Holandii, Danii i Anglii.

Geny królowej Wiktorii
W genealogii DNA wykorzystuje siê materia³ genetyczny

znajduj¹cy siê w mêskim chromosomie Y, przekazywanym z ojca
na syna, oraz pochodz¹ce od matki tzw. mitochondrialne DNA.
Te dwa fragmenty DNA ulegaj¹ z pokolenia na pokolenie
nielicznym mutacjom i pozwalaj¹ ustaliæ przodków w linii rodowej
ojca lub matki. - Margines b³êdu jest niewielki, nie przekracza 5-
10 proc. - mówi dr Rafa³ P³oski. Trzeba jedynie pamiêtaæ, ¿e
siêgaj¹c 25 generacji wstecz, mamy a¿ 30 mln przodków, którzy
mogli pochodziæ niemal z ka¿dego regionu �wiata - zarówno z
Europy, jak i z Azji, Bliskiego Wschodu czy Ameryki Pó³nocnej.
Badanie DNA Zbigniewa Rewery z Sandomierza ujawni³o, ¿e ma
on chromosom Y unikatowy w Europie, ale wystêpuj¹cy u ponad
po³owy mê¿czyzn z po³udniowej czê�ci Pó³wyspu Indyjskiego.
Bennett Greenspan, za³o¿yciel firmy Family Tree DNA, dowiedzia³
siê, ¿e jego przodkowie pochodz¹ z Polski. Badania Oprah
Winfrey wykaza³y, ¿e dziennikarka dziedziczy geny Zulusów. Z
kolei Spike Lee dowiedzia³ siê, ¿e jego rodzina wywodzi siê z
Nigerii i Kamerunu.

Genealogia genetyczna stanie siê wkrótce tak powszechna
jak sporz¹dzanie metryki urodzeñ. Odnalezienie korzeni sprzed
stu lat dotychczasowymi metodami trwa co najmniej pó³ roku,
badanie genetyczne mo¿na przeprowadziæ w ci¹gu dwóch
tygodni. Najstarsze dokumenty pozwalaj¹ siê cofn¹æ do XVI lub
XV wieku, a im dalej, tym wiêcej jest w nich nie�cis³o�ci. Wiadomo
na przyk³ad, ¿e aby uzyskaæ prawo do spadku, fa³szowano

herbarze. Badania DNA mog¹ byæ bardziej wiarygodne ni¿
niektóre dokumenty historyczne. Czy prawowitym nastêpc¹ tronu
jest faktycznie królowa Wiktoria, w³adczyni XIX-wiecznego
imperium brytyjskiego, panuj¹ca w Anglii przez 64 lata? W
wydanej przed kilkoma laty g³o�nej ksi¹¿ce «Queen Victoria `s
Gene» (Geny królowej Wiktorii) swoje podejrzenie co do tego
wyrazili Malcolm Potts z uniwersytetu w Berkeley i William Potts
z uniwersytetu w Lancaster. Podejrzenia wywo³a³a hemofilia,
choroba królów, jak nazywano j¹ przed laty, objawiaj¹ca siê ma³¹
krzepliwo�ci¹ krwi. Badacze twierdz¹, ¿e to dziedziczne
schorzenie by³o przekazywane z pokolenia na pokolenie w³a�nie
od czasów królowej Wiktorii. Ale nie chorowa³ z tego powodu ani
jej m¹¿ - król Albert, ani jej przodkowie. Nosicielem genu
wywo³uj¹cego hemofiliê by³a dopiero królowa Wiktoria. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e dosz³o do przypadkowej mutacji genu, ale zdarza
siê to u jednej osoby na 50 tys. Bardziej prawdopodobne jest, jak
twierdz¹ specjali�ci, ¿e królowa Wiktoria nie jest córk¹ Edwarda,
ksiêcia Kentu, tym bardziej ¿e d³ugo nie móg³ siê on doczekaæ
nastêpcy tronu. To dlatego postanowi³ siê o¿eniæ ze znacznie
m³odsz¹ od siebie kobiet¹. Pozostaje pytanie, czy podo³a³
obowi¹zkowi sp³odzenia potomstwa?

Jedna wielka rodzina
Do pokrewieñstwa ze mn¹ przyznaje siê wiele osób o

nazwisku Ko�ciuszko z ca³ego �wiata. Warto wiêc to pokre-
wieñstwo sprawdziæ - mówi Jan Ko�ciuszko, w³a�ciciel sieci
restauracji Ch³opskie Jad³o. Podobne badania chce prze-
prowadziæ Jan P¹gowski, prezes Warszawskiego Towarzystwa
Genealogiczego, którego przodkowie, wed³ug dokumentów,
wywodz¹ siê od Karola Wielkiego. Wiele wspó³cze�nie ¿yj¹cych
osób to potomkowie znanych w przesz³o�ci w³adców. W pó³nocno-
zachodniej Irlandii co pi¹ty mê¿czyzna jest potomkiem
�redniowiecznego w³adcy z V wieku o imieniu Niall Noigiallach.
Jego królewski chromosom rozproszy³ siê po ca³ym �wiecie -
wystêpuje m.in. u 16,7 proc. mê¿czyzn w zachodniej i �rodkowej
Szkocji oraz u 2 proc. pochodz¹cych z Europy nowojorczyków.

Z rodu króla Nialla pochodz¹ ludzie o nazwiskach O �Neill,
Gallagher, Boyle, O �Donnell, Connor, O �Reilly, Cambell,
Donnelly, McGover, McLoughlin, O �Rourke i Quinn. W Wielkiej
Brytanii ustalono, ¿e mê¿czy�ni o nazwisku Attenborough,
Widdowson i Grewcock maj¹ jednakowy chromosom Y. Ka¿dy
z tych rodów ma wspólnego mêskiego przodka sprzed oko³o
dwudziestu pokoleñ, kiedy te nazwiska odnotowano w
dokumentach po raz pierwszy. Policja brytyjska chce wy-
korzystaæ ten fakt do poszukiwania przestêpców. Wykryty na
miejscu przestêpstwa fragment naskórka, �liny lub w³osa mo¿e
pomóc ustaliæ nazwisko sprawcy, zanim jeszcze rozpocznie siê
�ledztwo.

Koniec ras
Badania genetyczne mog¹ pomóc przezwyciê¿yæ uprze-

dzenia rasowe. Badania Sergio Peny z Universidade Federal de
Minas Gerais w Brazylii przekonuj¹, ¿e cechy zewnêtrzne, takie
jak kolor skóry i w³osów, nie s¹ wiarygodnym wska�nikiem
pochodzenia etnicznego. Uczony wykaza³ to na przyk³adzie jednej
z najbardziej wymieszanych populacji, jak¹ s¹ Brazylijczycy. Mimo
wyra�nych ró¿nic fizycznych u wielu z nich test nie ujawni³
znacz¹cych ró¿nic genetycznych. Nawet osoby o wyra�nych
cechach rasy bia³ej mia³y 28 proc. genów pochodzenia
afrykañskiego i 33 proc. genów odziedziczonych po Indianach. Z
kolei osoby zaliczane do rasy czarnej mia³y a¿ 48 proc. genów
pozaafrykañskich! To kolejny dowód, ¿e rasa jest jedynie tworem
spo³ecznym, a nie biologicznym. Potomkowie Adama i Ewy s¹
tak wymieszani, ¿e badaniami genetycznymi mo¿na prze�ledziæ
losy poszczególnych rodzin, klanów, narodów i ca³ej ludzko�ci,
ale nie ras.

Wspó³praca: Monika Florek-Moskal
Tygodnik «Wprost», Nr 1212 (05 marca 2006)
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Anna German nie �piewa ju¿ dla
nas od dawna, lecz jej liryczny sopran
i nastrojowe piosenki wci¹¿ pozostaj¹
w naszej pamiêci. To prawdziwa gratka
dla wszystkich mi³o�ników fenomenu
Anny German.

Anna German urodzi³a siê 14
lutego 1936 w dalekim Urgenczu, który
le¿y w Uzbekistanie. Dziesieæ lat
pó�niej wyemigrowa³a z babci¹ i matk¹
do Polski. Po podstawówce studiowa³a
na Uniwersytecie Wroc³awskim geolo-
giê, któr¹ ukoñczy³a z pierwsz¹ lokat¹.
Od dzieciñstwa zajmowa³a siê �pie-
waniem i muzyk¹. Od teatru «Kalam-
bur» zacze³a siê jej prawdziwa kariera
�piewaczki, gdzie udowodni³a swój
ogromny talent. Anna wzie³a udzia³ w
najpopularniejszych festiwalach pols-
kich jak Sopot i Opole i zafascynowa³a
publiczno�æ piêknym, silnym i wib-
ruj¹cym g³osem.

Najpopularniejsze przeboje cha-
rakterystyczne dla interpretacji Anny
German jak Zakwitnê ró¿¹, Cz³owieczy
los, Bal u Posejdona i Tañcz¹ce Eury-
dyki otrzyma³y pierwsze nagrody wsród
publiczno�ci i jury. Ale nie tylko! Anna
�piewa³a swoje dalsze przeboje po
rosyjsku, angielsku, w³osku, nie-
miecku, hiszpañsku, w�ród nich «La
mamma» Charlesa Aznawoura i «Ave
Maria» Charlesa Gounoda.

Nagra³a w sumie 12 p³yt, kon-
certowa³a w kraju i za granic¹: we
W³oszech, USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR,
NRD, CSRS, Kanadzie, Australii.

Wykszta³ci³a sobie swój w³asny,
bardzo oryginalny i liryczny styl �pie-
wania. W dawnym Zwi¹zku Radziec-
kim i te¿ w innych rejonach sowieckich
by³a uwielbiana a jej ogromna tam
popularno�æ przetrwa³a a¿ do dzisiaj.
Nagra³a tam osiem p³yt d³ugograj¹cyh
ze szlagierami skomponowanymi przez
rosyjskich kompozytorów: «Nadiezda»,
«Iz-za ostrowa na striezen» i «Odin
wychozu na dorogu».Bardzo trudno
by³o dostaæ bilet na jej koncerty, bo
wszystkie wykupywane by³y w za-
wrotnym tempie.

Niepowtarzalny g³os Anny i jej
ciekawe interpretacje zafascynowa³y
W³ochów, dla których �piewa³a trady-

cyjne piosenki neapolitañskie z w³os-
kim dobrym akcentem. Piosenka «Gi»,
któr¹ �piewa³a jako jedyna cudzo-
ziemka na festiwalu w Neapolu, przy-

nios³a jej sukces te¿ na zachodzie.
Niestety jej kariera zosta³a tragicznie
przerwana na dwa lata w wyniku
wypadku samochodowego pod Bolo-
ni¹. Po d³ugiej rehabilitacji we W³o-
szech i potem w Polsce wróci³a do
swojej publiczno�ci i do jej fanów.
Zacze³a równie¿ komponowaæ w³asne
piosenki, które sta³y siê przebojami:
«Cz³owieczy los», «Feralna dziew-
czyna» i wiele innych ... Niektóre
piosenki dedykowa³a swojemu synowi
Zbyszkowi «Melodia dla synka» i
matce «Dziêkujê ci mamo», «La
mamma». Mo¿emy j¹ te¿ podziwiaæ w
ariach Domenico Scarlattiego w
operze «Tetide in Sciro», które okaza³y
siê wielkim sukcesem. Anna nie tylko
�piewa³a. Wystêpowa³a te¿ w kilku
filmach m. in. Andrzeja Wajdy «Kra-
jobraz po bitwie».

Napisa³a równie¿ ksi¹¿kê «Wróæ
do Sorrento?...» gdzie z humorem
wspomina pobyt w W³oszech.
W 1972 r. zawar³a zwi¹zek ma³¿enski
z jej d³ugoletnia mi³o�ci¹ Zbigniewem
i trzy lata pó�niej urodzi³ im siê syn:
Zbigniew-Ivarr. Niestety szczê�cie
Anny nie trwa³o d³ugo. Ju¿ powa¿nie
chora pojecha³a na ostatni koncert do
Australii. W ostatnich latach ¿ycia
komponowa³a psalmy ko�cielne.
W 1982 r. Anna, w wieku 46 lat
odesz³a od nas na zawsze, lecz po-
zostanie w pamiêci jako wspania³y
cz³owiek i niezwyk³a piosenkarka.

Wiecznie kwiecista ró¿a
70 lat urod¿in Anny German

Àííà Ãåðìàí

14 ôåâðàëÿ 1936 ãîäà â ñî-
âåòñêîì Óðãåí÷å ðîäèëàñü æåí-
ùèíà, êîòîðóþ ïîòîì íàçîâóò
«áåëûì àíãåëîì ïîëüñêîé ïåñ-
íè». Ðîäèëàñü äëÿ ëþáâè: ëþ-
áèòü è áûòü ëþáèìîé. «Îäèí
ðàç â ãîä ñàäû öâåòóò», «Ìû
äîëãîå ýõî äðóã äðóãà», «Íà-
äåæäà» - ýòè íåçàáûâàåìûå
ïåñíè Àííà Ãåðìàí íàâñåãäà
îñòàâèò â èñòîðèè. Â Ñîþçå åå
îáîæàëè: çàïèñûâàëè, ñëóøàëè,
áîãîòâîðèëè. Ìóæ æå íàçûâàë
ïðîñòî: Àíå÷êà.

Ìóæ ó÷èë åå õîäèòü

� Ìû ïîçíàêîìèëèñü, êîãäà ÿ ðà-
áîòàë â Ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå
íà êàôåäðå ìåòàëëîâåäåíèÿ. Îä-
íàæäû ïî ðàáîòå ìåíÿ îòïðàâèëè
âî Âðîöëàâ. ß óïðàâèëñÿ ñ ðàáîòîé
áûñòðåå è, òàê êàê îñòàëîñü âðåìÿ,
ðåøèë ïîéòè èñêóïàòüñÿ íà ãîðîäñêîé
ïëÿæ. Êðàñèâàÿ, ñòðîéíàÿ áëîíäèíêà
ñ ãðå÷åñêèìè ÷åðòàìè ÷èòàëà êíèæêó.
ß ïîïðîñèë åå ïðèñìîòðåòü çà âå-
ùàìè, à ïîòîì, êîãäà ïîïëàâàë,
ìû ðàçãîâîðèëèñü.

Çáûøåê âåðèò â ëþáîâü ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà. Ïîòîìó ÷òî òîëüêî íàñòî-
ÿùåå ÷óâñòâî ìîãëî çàñòàâèòü åãî
ì÷àòüñÿ íà êîíöåðò ìàëîèçâåñòíîé
òîãäà ïåâèöû çà 300 êèëîìåòðîâ
îò Âàðøàâû: «ß áûë äàëåê îò èñ-
êóññòâà. Êîãäà ïåðâûé ðàç ïðèøåë íà 
êîíöåðò, ìíå ïðîñòî ïîíðàâèëîñü, êàê
îíà ïîåò. ß ïîíÿë, ÷òî òàêèõ ãîëîñîâ
áîëüøå íåò, õîòÿ ìóçûêó ïî÷òè íå ñëó-
øàë. ß âåäü èíæåíåð».

«ß ñðàçó ïîíÿë, ÷òî îíà ïðè-
íàäëåæèò íå òîëüêî ìíå»

ÎÍÈ ïîçíàêîìèëèñü â 60-ì. Ïî-
æåíèëèñü òîëüêî â 72-ì. Çáûøåê �
íåîáûêíîâåííûé ÷åëîâåê. Îí îñîçíà-
âàë, ÷òî æèçíü ñ ïåâèöåé � íå ñàõàð,
íî ãîâîðèë: «ß ñðàçó ïîíÿë, ÷òî îíà
ïðèíàäëåæèò íå òîëüêî ìíå». Ðîä-
ñòâî äóø � òî, ÷òî ñâÿçàëî ýòèõ äâîèõ
íàâåêè. Ãàñòðîëè, ïîêëîííèêè, ñîòíè
ïèñåì ñ ïðåäëîæåíèåì ðóêè è ñåðä-
öà: «Àíÿ, ìíå òàê íðàâÿòñÿ òâîè
ïåñíè. ß òåáÿ òàê ëþáëþ. Åñëè ñî-
ãëàñíà, âûøëè, ïîæàëóéñòà, ïîëüñêèé
ðàçãîâîðíèê è ïðèåçæàé. Òâîé Ôåäÿ.»
Çáûøåê íå çàìåäëèë ñ îòâåòîì: «Àíÿ,
íó ÷òî òû ñìååøüñÿ, áåðè êíèæêè
è âûñûëàé. Íàäî âåäü ïîìî÷ü ÷å-
ëîâåêó â èçó÷åíèè ïîëüñêîãî ÿçûêà».
Àííà îòøó÷èâàëàñü. Â åå æèçíè áûë
òîëüêî îäèí ìóæ÷èíà. È íà êàæäîì
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êîíöåðòå îíà âñïîìèíàëà ñâîåãî ìóæà. Çáûøåê æå
áîÿëñÿ, ÷òî Àííà åãî ðàçëþáèò. Ñïàñàëî è óòåøàëî ëèøü
îäíî � áîëüøîé ðîñò (186 ñì) õðàíèòåëü ìóçûêàëüíîãî
æåíñêîãî ñåðäöà áûë íà ãîëîâó âûøå âñåõ Àíèíûõ
ïîêëîííèêîâ. Âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ îíè ïðîâîäèëè
âìåñòå. Íà ãàñòðîëè òîæå åçäèëè âìåñòå, êîãäà ïî-
ëó÷àëîñü. Íà êîíöåðòàõ îí äàðèë åé îõàïêàìè êðàñíûå
ðîçû, êîòîðûå îíà î÷åíü ëþáèëà.

Èòàëèÿ. Êàòàñòðîôà

Â 1967 ãîäó â Èòàëèè, ãäå ó Àííû áûë
êîíòðàêò, îíà ïîïàäàåò â ñòðàøíóþ àâòî-
ìîáèëüíóþ êàòàñòðîôó. Íà îäíîì èç ñëîæ-
íûõ ó÷àñòêîâ ãîðíîé äîðîãè âîäèòåëü
çàäðåìàë, è àâòîìîáèëü óëåòåë â êþâåò.
Ó ïåâèöû ñëîæíûå ïåðåëîìû ïîçâî-
íî÷íèêà, îáåèõ íîã, ëåâîé ðóêè, ñîòðÿñåíèå
ìîçãà. 14 äíåé áåç ñîçíàíèÿ, çàòåì òÿæå-
ëûå îïåðàöèè. Âñå åå ïðåêðàñíîå òåëî
çàêîâàíî â ãèïñ. Ìàòü ñ ìóæåì ïðèëåòåëè
â Ìèëàí íà òðåòèé äåíü ïîñëå êàòàñòðîôû.
Êîãäà Àíÿ îòêðûëà ãëàçà, ïåðâîå, ÷òî îíà
óâèäåëà, � ëèöà Èðìû è Çáûøåêà. Îí áûë
ðÿäîì âñå òðóäíûå ãîäû: è êîãäà îíà
íå ìîãëà õîäèòü, è êîãäà íå áûëî ïàìÿòè.
Îí ñäåëàë ñïåöèàëüíîå ïðèñïîñîáëåíèå, ÷òîáû Àííà
ïåðåäâèãàëàñü ïî êâàðòèðå ñ ïîìîùüþ ïàëî÷êè. Êàê
òîëüêî ãèïñ íàêîíåö ñíÿëè, Àíÿ ñõâàòèëàñü� ìûòü ïîë.
Ýòà ìûñëü íå ïîêèäàëà åå íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî
âðåìåíè. Ìóæ ïðèíåñ òàç ñ âîäîé, Àííà íàìî÷èëà òðÿïêó
è îäíîé ðóêîé ñòàëà ïîòèõîíüêó ìûòü.

Î íàñòîÿùåé ëþáâè ïèøóò â êíèæêàõ è ñíèìàþò êèíî.
Îíà ðåäêî âñòðå÷àåòñÿ â æèçíè, íî� Äâà ÷åëîâåêà
íå áûëè ñâÿçàíû îáÿçàòåëüñòâàìè. Îäèí çäîðîâ, äðóãîé
íà äîëãîå âðåìÿ ñòàë êàëåêîé. Êîãäà Àííà íåìíîæêî óæå
ìîãëà õîäèòü, âåðíûé Çáûøåê íà ðóêàõ ïåðåíîñèë
ëþáèìóþ â ìàøèíó è óâîçèë çà ãîðîä íî÷üþ (Àíÿ
ñòåñíÿëàñü ñâîåãî âèäà). Â íî÷íîì ïàðêå ìíîãèå ìåñÿöû
Çáûøåê ó÷èë ñâîþ Àíå÷êó õîäèòü.

Óëûáàòüñÿ, êîãäà ïëîõî

Àííà ñòàðàëàñü íå óíûâàòü. Âåäü ýòî åå äåâèç:
óëûáàòüñÿ, êîãäà ïëîõî. Êîãäà ïåâèöà íåìíîãî îïðà-
âèëàñü, åå ïåðåâåçëè â Ïîëüøó. Çáûøåê ñäåëàë
åé ïðåäëîæåíèå.

Ëèøü ê 1970 ã. Àííà ñ îãðîìíûì òðóäîì íà÷àëà
õîäèòü ïî êâàðòèðå. Ïðåâîçìîãàÿ áîëü, îíà ó÷èëàñü æèòü
çàíîâî. Êîíöåðòíûå ïîåçäêè âîçîáíîâèëèñü âåñíîé 1972
ã. Íèêòî íå âèäåë â êðàñàâèöå ñ ñåðåáðèñòûì ãîëîñîì
èñêàëå÷åííîãî ÷åëîâåêà. Ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ Àííà
íå ëþáèëà ìàøèíû, íî áûëà âûíóæäåíà íà íèõ åçäèòü.
Îíà ñàäèëàñü íà ïåðåäíåå ñèäåíüå è ìíîãî ãîâîðèëà,
÷òîáû âîäèòåëü íå çàñíóë. À åùå îíà ñòàðàëàñü
íå íàäåâàòü îáëåãàþùóþ îäåæäó. Ýòî íàïîìèíàëî ãèïñ.

Ìû æèëè ìîìåíòàìè

ÄÎÌ äëÿ Àííû è Çáûøåêà áûë ïðèñòàíüþ, êóäà
êîðàáëü ïðèáèâàåò ïîñëå ïëàâàíèÿ. Îòíîøåíèÿ áûëè
êðàñèâûå, íî áåç ïàôîñà. Àííà, íåñìîòðÿ íà ñâîþ
íåîáûêíîâåííóþ ïîïóëÿðíîñòü, íèêîãäà íå òðåáîâàëà
øèêàðíûõ àïàðòàìåíòîâ è íå êàïðèçíè÷àëà. Îíà ìîãëà
ïîïðîñèòü, íî îáû÷íî Çáûøåê îáî âñåì äîãàäûâàëñÿ
ñàì. Îíà ëþáèëà åãî íå çà äåíüãè, îí åå íå çà ãîëîñ �
çà äóøó, çà òðåïåòíîñòü íàòóðû. Îíè î÷åíü òîíêî
÷óâñòâîâàëè äðóã äðóãà. Íèêîãäà íå ññîðèëèñü � ïðîñòî
ïîâîäà íå áûëî. «Ìû âèäåëèñü íå êàæäûé äåíü. Êàêèå

ññîðû, êîãäà ìåæäó ãàñòðîëÿìè âîçíèêàëî ëèøü îäíî
æåëàíèå � íàñëàäèòüñÿ ÷åëîâåêîì, ïîêà îíà â î÷å-
ðåäíîé ðàç íå óåõàëà. Ìû òîëüêî è æèëè ýòèìè ìîìåí-
òàìè», � âñïîìèíàåò Çáèãíåâ. Ê òîìó æå Àíÿ áûëà
îñòîðîæíà è íå ïîçâîëÿëà ñåáå ñðûâàòüñÿ íà äîìàøíèõ.
Îíà ïåðå÷èëà ìóæó, òîëüêî êîãäà òîò ïðîñèë åå ïîìåíüøå
ðàáîòàòü è áåðå÷ü ñåáÿ. Â õîçÿéñòâå, êàê è â îòíîøåíèÿõ,

áûëî ïîëíîå ðàâíîïðàâèå. Êîãäà Àííà
îñòàâàëàñü äîìà, ëþáèëà ãîòîâèòü ÷òî-
íèáóäü âêóñíåíüêîå, íàïðèìåð áîðù: «ß
ìàòü, æåíà è âå÷íûé ïîâàð». À âîîáùå îíà
ëþáèëà ïðîñòóþ åäó âðîäå êàðòîøêè
ñ ñåëåäêîé.

Âîðîáûøåê

Â íîÿáðå 1975 ãîäà ïî÷òè â ñîðîê ëåò
Àííà ðîäèëà ñûíà. Íàçâàëè Çáûøåêîì.
Âðà÷è ãîâîðèëè ïåâèöå, ÷òî ðîæàòü íåëüçÿ,
ìîãóò áûòü ïîñëåäñòâèÿ� Íî îíè òàê
æäàëè� Ýòè äâîå çàñëóæèëè ñâîåãî
ïðîäîëæåíèÿ. «Ðåáåíîê � ñîñóä, äàííûé
íàì íà ñîõðàíåíèå», � ãîâîðèëà Àííà. Äâà
ãîäà îíà çàíèìàëàñü òîëüêî ñûíîì, ðà-
äóÿñü áóêâàëüíî êàæäîìó ìîìåíòó åãî
æèçíè: «Âîðîáûøêó 17 äíåé». Ñåé÷àñ ýòîò

ðåáåíîê âûðîñ äî 207 ñàíòèìåòðîâ. Çáûøåê-ìëàäøèé
ó÷èòñÿ â Èñòîðè÷åñêîì èíñòèòóòå íà ôàêóëüòåòå
áèáëèîãðàôèè è äîêóìåíòîâåäåíèÿ. Ëþáèò ïàðîâîçû,
èçó÷àåò èñòîðèþ ïàðîâîçíîãî äåëà. Îí äàæå âîçãëàâëÿåò
Îáùåñòâî ëþáèòåëåé ïàðîâîçîâ. Ó Çáûøåêà õîðîøèé
ãîëîñ, íî îí íèêîãäà íå ïîåò íà ëþäÿõ. Îí óäèâèòåëüíî
ïîõîæ íà ìàìó è î÷åíü ñòåñíèòåëüíûé. Ñâîþ ìàìó Àííó
Ãåðìàí ñûí ïîìíèò ñìóòíî. Â øåñòü ëåò îí çíàë, ÷òî
åå áîëüøå íèêîãäà íå áóäåò ðÿäîì.

Ìîëèòâà

Ïîñëåäíèå ãîäû ïåâèöà ñèëüíî áîëåëà, íî, ñîáèðàÿ
ñèëó è âîëþ â êóëàê, ïðîäîëæàëà ãàñòðîëèðîâàòü. Ìíîãî
åçäèëà ïî Àìåðèêå, õîòÿ î÷åíü íå ëþáèëà ýòó ñòðàíó: «ß
áîþñü, ÷òî óïàäó òàì, è ìåíÿ ðàñòîï÷óò». Â íà÷àëå 80-õ
ó Àííû Ãåðìàí îáíàðóæèëè ðàê. Çíàÿ îá ýòîì, îíà
îòïðàâèëàñü íà ñâîè ïîñëåäíèå ãàñòðîëè � â Àâñò-
ðàëèþ. Âåðíóâøèñü, ëåãëà â áîëüíèöó, ãäå åé ñäåëàëè
òðè îïåðàöèè. Â ïîñëåäíèõ ïèñüìàõ ê ñîâåòñêîé ïîäðóãå
Àííå Êà÷àëèíîé ïåâèöà ðàññêàçûâàëà: «Ó ìåíÿ òàêèå
ãðóñòíûå äåëà, ÷òî íå õî÷åòñÿ îá ýòîì ãîâîðèòü è ïè-
ñàòü� âñå áóäåò � «. Çà äâà ìåñÿöà äî ñìåðòè Àííà
ïèñàëà: «ß ñ÷àñòëèâà. ß ïðèíÿëà êðåùåíèå. ß ïðèíÿëà
âåðó ñâîåé áàáóøêè».

Îíà óìåðëà â àâãóñòå 1982 ãîäà. Íà âàðøàâñêîì
êëàäáèùå åñòü ÷åðíîå íàäãðîáèå, ãäå âûãðàâèðîâàíû
íîòû, ñêðèïè÷íûé êëþ÷ è íàäïèñü: «Ãîñïîäü � îòåö ìîé»
(23-é ïñàëîì Äàâèäà).

Êàæäûé ñâîé êîíöåðò Àííà Ãåðìàí îòêðûâàëà
ìîëèòâîé�

P. S. Îí ïîìíèò âñå åå çàïèñè, äàæå çâó÷àâøèå ëèøü
îäíàæäû. È äî ñèõ ïîð îíà äëÿ íåãî æèâà: «Âîò ýòó ïåñíþ
Àíå÷êà ìíå ïåëà íà êóõíå, à ýòó, êîãäà ãëàäèëà», �
ìóæåñòâåííûé âçãëÿä óõîäèò êóäà-òî â ãëóáèíó. Çáûøåêó
òÿæåëî ñëóøàòü åå ãîëîñ, ÷èòàòü ñòàòüè â ïðîøåäøåì
âðåìåíè. Â äîìå âñåãî íåñêîëüêî åå ôîòîãðàôèé. Áîëü
íå ïðîõîäèò íèêîãäà. Äâà ÷åëîâåêà íå ïðèâûêàëè äðóã
ê äðóãó. Îíè ïðîñòî ëþáèëè. Òèõèå, ñêðîìíûå, î÷åíü
äîâåð÷èâûå. Ëþäè íå îò íàøåé ñóåòû.

Êñåíèÿ ÈËÜÊÈÍÀ
www.aif.ru
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Wiadomo�æ o przyje�dzie do
Charkowa  prezydenta Polski Lecha
Kaczyñskiego dotar³a do Polonii
Charkowskiej na tydzieñ przed tym
wydarzeniem. Pierwszy przyjazd do
naszego miasta tak  dostojnego
go�cia - pierwszej osoby Polski - by³
w 1998 roku z okazji po³o¿enia
pierwszego kamienia, po�wiê-
conego przez Papie¿a Jana Paw³a II,
do budowy w Piatichatkach Polsko-
Ukraiñskiego  Cmentarzu Ofiarom
Totalitaryzmu. Dzisiaj dla polskiego
narodu jest to Golgota Wschodnia.
Tu znajduj¹ siê  prochy 4302
polskich oficerów rozstrzelanych
przez NKWD w czasie II wojny
�wiatowej w 1940 roku zgodnie z
decyzj¹ stalinowskiego komunis-
tycznego re¿imu.

W dniu 5 marca 1940 r. Polit-
biuro KG WKP(b) zaakceptowa³o
rozpatrzenie w trybie  specjalnym(
z zastosowaniem kary �mierci przez
rozstrzelanie) spraw 14700 jeñców
wiêzionych w obozach NKWD oraz
blisko 11000 obywateli polskich
znajduj¹cych siê w obozach Bia³o-

�nie¿yca pokrzy¿owa³a wszystkim
plany. Samolot prezydenta  wy-
lecia³ z Kijowa i zmieni³ kierunek
z Charkowa na Warszawê. Eskorta
samochodów z przedstawicielami
Charkowskiej i Obwodowej  Pañ-
stwowej Administracji, Rady
Miasta i Obwodu Charkowskiego,
Generalnego Konsulatu RP w
Charkowie przyjecha³a na cmen-
tarz w Piatichatkach z lotniska, ale
bez prezydenta.  Tutaj do nich
do³¹czyli przedstawiciele char-
kowskiej spo³eczno�ci, przed-
stawiciele Polonii Wschodniego
regionu Ukrainy. W uroczystej
procesji udali siê do grobów, by w
imieniu prezydenta Polski z³o¿yæ
wieñce z kwiatów.

Trzepota³y ustawione na wy-
sokich masztach flagi ¿ó³to-nie-
bieska  ukraiñska i bia³o-czerwona
polska. Po z³o¿eniu kwiatów na
cmentarzu, wszyscy zostali za-
proszeni do Konsulatu Gene-
ralnego na kolacjê, na której
Konsul Generalny pan Jaros³aw
Ksi¹¿ek obieca³, ¿e prezydent
Polski obowi¹zkowo odwiedzi
Charków w nied³ugim czasie.

Oleg Czernijenko, foto autora

Oczekiwanie Prezydenta Polski
ruskiej i Ukraiñskiej SRR,. Wnio-
sek o rozstrzelanie jeñców z³o¿y³ lu-
dowy komisarz spraw wewnêt-
rznych £awrijentij Beriau.

 W Konsulacie Generalnym
RP w Charkowie i w Charkowskiej
Administracji Pañstwowej ostatnia
niedziela  przygotowañ do wizyty
prezydenta by³a nasycona sk³ada-
niem scenariuszy i protoko³ów,
spisów zaproszonych osób na
spotkanie  wysokiego go�cia z
przedstawicielami w³adz miasta,
obwodu charkowskiego z dzia³a-
czami i Poloni¹ Wschodniego
regionu Ukrainy. W Charkowskim
Stowarzyszeniu Kultury Polskiej
ten tydzieñ min¹³ na wielokrotnych
telefonicznych rozmowach z inny-
mi prezesami organizacji polskich
w sprawie pytania: jaki powinien
byæ prezent dla prezydenta Polski i
jego ma³¿onki od Polaków
Wschodniej Ukrainy.

Jednak tym razem  nie u�mie-
chnê³o siê szczê�cie  do Charkowa.
Nie spotkano siê z prezydentem
Polski . W zaplanowany dzieñ
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W dniach 25-27 marca 2006 roku w Charkowie
przebywa³a grupa 8 polskich parlamentarzystów -
obserwatorów  wyborów na Ukrainie. Byli to: Krzysztof
Liepiec (Kielce), Stanis³aw Piêta (Bielsko-Bia³a), Dariusz
Seliga, Leszek Sa³ek, Jan Tomaka (Rzeszów), Marek
Wojtera (Legnica), Waldemar Szadny (Gorzów�
Wielkopolski) naczelni z Senatorem Ann¹ Kursk¹ z

Gdañska. Grupê wprowadza³a specjalistka do spraw
wspó³pracy miêdzynarodowej Kancelarii Sejmu RP
Monika Krzepkowska.

Delegacja z Polski by³a najliczniejsza. Znajdowali siê
w niej przedstawicieli trzech politycznych partii Polski:
Prawo i Sprawiedliwo�æ, Samoobrona i Platforma
Obywatelska.

W Konsulacie Generalnym RP w Charkowie
delegacja spotka³a siê z Konsulem Generalnym panem
Jaros³awem Ksi¹¿kiem. W sali odby³a siê te¿ konferencja
prasowa, w której uczestniczyli przedstawiciele miejsco-
wych mediów (kilkunastu dziennikarzy z ró¿nych stacji).

Wybory na Ukrainie - wizyta polskich parlamentarzystów

W dniu wyborów (26.03.br.) g³ównym celem by³a
obserwacja pracy kilkunastu losowo wybranych punktów
wyborczych w Charkowie i jego okolicach. Równie¿ tego
dnia odby³y siê krótkie spotkania ze sztabami wy-
borczymi �Naszej Ukrainy�, �BJuTy�, �Partii Regionów�,
�Pory�.  W Piatichatkach pos³owie z³o¿yli wieñce na
Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu, a potem odby³o siê
zwiedzanie Charkowa.

W kawiarence w czasie obiadu dosz³o do spotkania
parlamentarzystów z przedstawicielami Polonii Charkowa.
W ciep³ej atmosferze delegacja z  Sejmu i Senatu
zapozna³a siê z przedstawicielami miejscowej Polonii oraz
z jej dzia³alno�ci¹. Pani Anna Kurska w imieniu Senatu
wrêczy³a prezenty wszystkim obecnym przedstawicielom
Polonii ,a pani Józefa Czernijenko wrêczy³a wszystkim
delegatom gazetê �Polonia Charkowa�, z której mo¿na
dowiedzieæ siê o ¿yciu i dzia³alno�ci Stowarzyszenia
Kultury Polskiej w Charkowie. �Jeste�my bardzo
wdziêczni za mi³e, chocia¿ krótkie spotkanie z Rodakami
z Charkowa. Mamy nadzieje ¿e po 15 latach dzia³alno�ci
Stowarzyszenia wiêz z Polsk¹ bêd¹ lepsze i mocniejsze�
� pozwiedzia³a na po¿egnanie Pani Anna.
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W Polsce huczne �wiêtowanie 8-go marca tr¹ci ju¿
myszk¹. Owszem, mê¿czyzna pracuj¹cy w�ród kobiet
przybiegnie z bombonierk¹, m¹¿ uca³uje ¿onê gorêcej ni¿ co

dzieñ, na ulicach czê�ciej dostrzec mo¿na na pó³ zmarzniête
tulipany...To jednak w niczym nie przypomina Dnia Kobiet
na Ukrainie, gdzie �prazdnowanie� zaczyna siê ju¿ 7-go, a
koñczy wcze�niej  9-go marca, gdzie najbardziej radzi z tego
�wiêta, na ulicach, wydaj¹ siê panowie.

Dzieñ kobiet z polsk¹ komedi¹
Cz³onkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej w

Charkowie w sposób nieco inny zaznaczyli obecno�æ tego
sympatycznego, wiosennego (w tym roku jeszcze
�nie¿nego) dnia. W niedzielne popo³udnie � 12.03, co
potwierdza wcze�niejsze spostrze¿enie, zebra³y siê przede
wszystkim jego cz³onkinie i kilku reprezentantów p³ci
brzydkiej. By³o co� dla cia³a, ale g³ownie dla ducha.
Kobiety zabawiali m. in. Maciej Stuht, Cezary Pazura,
Artur Zmiejewski, W³adys³aw   Kowalski   Du¿y wybór
mêskich typów, du¿a ró¿norodno�æ polskiej komedii, m.in.
�Ch³opaki nie p³acz¹�, �Sami swoi�, �Nigdy w ¿yciu�.

Obecni panowie, choæ by³o ich niewielu - spisali
siê. Podczas, gdy kobiety oddawa³y siê rozkoszy na
weso³o, oni zadbali o stó³, o to, by ¿adna z nas, nawet
przez moment, nie odczuwa³a nienasycenia. Maks (na
fotografii) ujawni³ swoje kelnerskie zdolno�ci. Sasza, i
jeden i drugi (tak¿e na zdjêciu), pokazali, czego mo¿na
spodziewaæ siê od nich jako przysz³ych mê¿ów. Na
pewno szczê�liwe bêd¹ ich wybranki wyrêczane w
kuchni. Dlatego � drogie Panie � �cudze chwalicie swego
nie znacie (...)�. Mo¿e nie warto szukaæ swego szczê�cia
daleko?

Aleksandra Bodenszac

W dniu 24 marca 2006 roku w Domu Polonii odby³o
siê spotkanie m³odzie¿y Stowarzyszenia Kultury Polskiej
w Charkowie z Tomaszem Ku³akowskim, zastêpc¹
prezesa Ko³a Wschodniego Uniwersytetu Jagieloñskiego
w Krakowie, który jest tak¿e  wspó³pracownikiem gazety
�Dziennik Polski�.

Na spotkaniu byli obecni studenci ró¿nych
charkowskich uczelni wy¿szych - cz³onkowie polsko-
ukraiñskiego m³odzie¿owego klubu �Europejski wektor�
na czele z prezydentem klubu Dian¹ Krawczenko.

Przy okr¹g³ym stole przy herbatce, m³odzi ludzie
zapoznali siê. Ka¿dy krótko przedstawi³ swoje zainte-
resowania. Potem �zasypano� go�cia ró¿nymi pytaniami
na temat Polski.

Tomasz powiedzia³ o sobie, o swojej uczelni.
Zaproponowa³, aby m³odzie¿ wziê³a udzia³ w konkursie
w napisaniu referatu o Papie¿u Janie Pawle II. Jako
przysz³ego dziennikarza Tomasza zainteresowa³o pismo
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie. Pyta³ o to
jaki gazeta ma nak³ad, kto jest jej czytelnikiem, jak odbywa
siê kolporta¿, ile kosztuje wydanie jednego numeru, jak¹
kwotê pomocy finansowej dostajemy od Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie. Od redaktora gazety �Polonia
Charkowa� Tomasz otrzyma³ dla promotora swojej pracy

Spotkanie m³odzie¿y w Domu Polonii

dyplomowej komplet wszystkich numerów.
Dla Tomasza przyjazd na wschód Ukrainy by³

udany. M³odzie¿ Stowarzyszenia zaprzyja�ni³a siê z
go�ciem z Polski. Razem zwiedzili miasto, z³o¿yli kwiaty
na Cmentarzu Ofiarom Totalitaryzmu w Piatichatkach,
omówili plany na przysz³o�æ.

S¹dzê, ¿e nasz go�æ by³ zadowolony ze spotkania z
inteligentn¹ i otwart¹ na wspó³prace m³odzie¿¹
Charkowskiego Stowarzyszenia.
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Po piêciu latach korzy-
stania z pomieszczenia na
ul. Krasnoznamionnej w
Charkowie, otrzymanego
od Stowarzyszenia �Wspól-
nota Polska� z Warszawy,
Stowarzyszenie Kultury
Polskiej w Charkowie przy
finansowej pomocy Wspól-
noty Polskiej wykona³o
d³ugooczekiwany remont.

To jest nasz Polonijny
Dom - Centrum Polskiej
Kultury w Charkowie. Ten
dom otwarty jest dla wszy-
stkich chêtnych, którzy chc¹
uczyæ siê jêzyka polskiego,
historii, kultury, tradycji i
obyczajów polskiego naro-
du. Tu mo¿na dowiedzieæ
siê o ¿yciu Polonii z ca³ego �wiata, zapoznaæ siê z
zabytkami ró¿nych miast Polski. W naszym o�rodku
polonijnym ka¿dy cz³owiek czuje siê czê�ci¹ jednej
rodziny polonijnej-serdecznej i przyjaznej.

W dniu 6 marca 2006 roku ksi¹dz Antoni Rudy z
parafii p.w. �wiêtej Rodziny po�wiêci³ Dom Polonii. W
tej uroczysto�ci wziêli udzia³ Konsul Generalny RP w
Charkowie pan Jaros³aw Ksi¹¿ek z ma³¿onk¹ pani¹
El¿biet¹ i cz³onkowie Stowarzyszenia. Wszyscy obecni

Po�wiêcenie naszego Domu Polonii

uczestniczyli w modlitwie z ojcem Antonim. Po jej
zakoñczeniu wszyscy obecni zebrali siê przy okr¹g³ym
stole. W zaprzyja�nionej atmosferze Konsul Generalny
pan Jaros³aw Ksi¹¿ek wrêczy³ na rêce pani prezes prezent
dla Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie czte-
rotomowe wydanie albumowe �CH£OPI� W³adys³awa
Stanis³awa Reumonta, pierwszego Noblisty Niepodleg³ej
Polski 1924 r. Pan Aleksander Gedrojc przekaza³ na rêce
pani Józefy piêæ tomów �Zeszytów historii� Jerzego

Gedrojca � ten rok zosta³
og³oszony przez Sejm RP-
Rokiem Gedrojca.

W mi³ych i ciep³ych
rozmowach sporo cieka-
wych rzeczy dowiedzieli
siê go�cie pan Jaros³aw
Ksi¹¿ek z pani¹ El¿biet¹ i
ojciec Antoni Rudy o ¿yciu
Polonii charkowskiej od
cz³onków Stowarzyszenia.
Przy jednym stole zebrali
siê i profesorowie i lekarze,
in¿ynierowie i wyk³adowcy
Uniwersytetów, dyplomaci
i duchowni, emeryci i m³o-
dzi - tu by³a na prawdê
jedna polska rodzina.

Diana Krawczenko
Zdjêcie Oleg Czernijenko
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 Kuchnia  polska

Zamiast rozstrzygaæ konflikt, co jest bli¿sze
polskiej tradycji wielkanocnej - ¿urek czy bia³y barszcz
- proponujemy w³asny, alternatywny zestaw zup.
Wszystkie bia³e, a wiêc w klimat wielkanocnego sto³u
wpisuj¹ siê znakomicie.

Zupa koperkowa (dla 4 osób)

200 g cielêciny z ko�ci¹, 1/2 pêczka w³oszczyzny,
1,5 l wody, 2 pêczki koperku, sól, szczypta cukru, sok
z 1/2 cytryny, 1/2 szklanki �mietany

Z miêsa, w³oszczyzny i wody gotujemy rosó³,
przecedzamy. Do roso³u dodajemy drobno posiekany koperek, zagotowujemy, a nastêpnie doprawiamy sol¹, cukrem
i sokiem cytrynowym. Na koniec dodajemy �mietanê i mieszamy. Zupê podajemy z ry¿em lub groszkiem ptysiowym.

¯urek ma³opolski (dla 8-10 osób)

2,5 l wywaru z miêsa i w³oszczyzny lub wody, ewentualnie 2-3 kostki roso³owe, 500 ml zakwasu na ¿ur, 500 g
bia³ej kie³basy, 500 g bia³ego sera, 10 jajek, sól, pieprz, 1 z¹bek czosnku, 1 szklanka �mietany

Do przecedzonego wywaru (je¿eli zamiast wywaru u¿ywamy wody, to dodajemy kostki roso³owe) wlewamy
zakwas, a nastêpnie dodajemy pokrojon¹ w kostkê kie³basê i ewentualnie miêso oraz w³oszczyznê z wywaru.
Wk³adamy tak¿e pokrojony bia³y ser i æwiartki jajek ugotowanych na twardo. Dosmaczamy sol¹ i pieprzem, dodajemy
zmia¿d¿ony czosnek. Zupê zagotowujemy i zaprawiamy �mietan¹.

Krem z selerów (dla 4-6 osób)

250 g cielêciny z ko�ci¹, 1/2 pêczka w³oszczyzny, 1,5 l wody, 2 selery (oko³o 1 kg), 1 ³y¿eczka soku z cytryny,
1 ³y¿ka mas³a, sól, szczypta cukru, 2 ¿ó³tka, 1 szklanka �mietany

Z miêsa i w³oszczyzny gotujemy wywar. Ugotowane miêso obieramy z ko�ci i razem z 1 szklank¹ wywaru
miksujemy, a nastêpnie przecieramy przez sito. Selery obieramy, myjemy, �cieramy na grubej tarce, skrapiamy
sokiem z cytryny i dusimy z mas³em, dodaj¹c 1/4 szklanki czystego roso³u, do miêkko�ci. Nastêpnie je
przecieramy przez sito i razem z miêsem dodajemy do przecedzonego roso³u. Doprawiamy sol¹ i szczypt¹
cukru, zaprawiamy ¿ó³tkami rozk³óconymi ze �mietan¹, podgrzewamy. Podajemy z grzankami z bu³ki paryskiej
lub z groszkiem ptysiowym.

Wykonanie i stylizacja potraw: Magdalena Duklas

Wielkanocne zupy,
czyli bia³a gwardia




