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Tradycja przy polskim stole
 Wielkanoc

Gdzie� g³êboko w tradycje polskie i w barbarzyñskie,
ale weso³e bytowanie szlacheckie siêga³y coroczne
obchody �wi¹t w naszym domu. Skromniejsze i banal-
niejsze by³y �wiêta Bo¿ego Narodzenia, domowe,
serdeczne �wiêta. Nieprawdopodobne natomiast dzisiaj
wydaj¹ siê obchody wielkanocne, z ca³otygodniowym przy-
gotowywaniem �wiêconego. Mia³o to formy tradycjonalne,
od których odst¹piæ by³o niepodobna. I jak w Ko�ciele
katolickim Wielki Tydzieñ jest zwi¹zany ze specjalnymi -

poetyckimi dla mnie - obrzêdami, tak i Wielki Tydzieñ mojej
matki by³ wype³niony �ci�le okre�lonymi zabiegami, które
zmierza³y do tego, aby jedzenie �wi¹teczne wypad³o
mo¿liwie okazale i imponuj¹co. Przepisy babek i prababek
wychodzi³y wówczas z ukrycia - i dzieñ za dniem rozwija³
siê pod³ug raz na zawsze ustalonego planu, aby w Wielk¹
Niedzielê rozkwitn¹æ przepysznym sto³em wielkanocnym,
ustawionym w jednym z pokojów. Porz¹dek by³ nastêpuj¹cy:
Wielki Poniedzia³ek po�wiêcano czynno�ciom wstêpnym,
jak to t³uczenie cukru na m¹czkê, t³uczenie korzeni, karda-
monu, muszkatelu, go�dzików, przebieranie rodzynek,
parzenie migda³ów, przesiewanie m¹ki; we wtorek pieczono
dro¿d¿owe mazurki i pomniejsze ciasta; �roda by³a dniem
mazurków trwalszych i szycia form papierowych na ciasta;

czwartek - tortów i zwyk³ych mazurków; nadchodzi³ wreszcie
pi¹tek - wielki dzieñ pieczenia bab; w sobotê pieczono
miêsiwa, farbowano jaja i wreszcie ubierano stó³, posy³aj¹c
chleb, sól,   jaja i trochê ciast do �wiêcenia. Matka moja
s³ynna by³a ze swoich mazurków, zw³aszcza cukierkowych,
bez m¹ki; zna³a przepisów  na nie oko³o czterdziestu. Nic to
jednak by³o w porównaniu do trudno�ci, jakie musiano
przezwyciê¿yæ przy pieczeniu bab. Dzieñ ich wyrobu by³ dniem
ciê¿kiej pracy, ¿ó³tka do nich u¿yte liczy³o siê na kopy, ubija³o

siê je czy tar³o w donicach parê godzin,
po czym przychodzi³ moment, kiedy
ciasto ros³o i kiedy ka¿dy wiêkszy ha³as
móg³ sprawiæ jego oklapniêcie - naj-
gorsz¹ katastrofê, jaka siê mog³a w
okresie wielkanocnym zdarzyæ. Z forma-
mi na baby te¿ by³ k³opot wielki, gdy¿
nasze ukraiñskie baby mia³y inny kszta³t
ni¿ tutejsze, pogardzane �koroniarskie�
czy te¿ �warszawskie� babki. By³y to
twory znacznej wysoko�ci i równej,
cylindrycznej powierzchowno�ci. Wre-
szcie mama w porozumieniu z nad-
wornym blacharzem fabrycznym zrobi³a
wynalazek blaszanych form na baby,
le¿¹cych, zaopatrzonych w drzwiczki
bezpieczeñstwa, które otwiera³y siê
automatycznie, kiedy wyro�niête ciasto
wype³nia³o ca³e wnêtrze.

Gdy wreszcie baby upiek³y siê - a
siedzia³y w piecu ze dwie godziny, przy
czym przez ca³y czas trzeba by³o chodziæ
na palcach i mówiæ szeptem, na-
stêpowa³ dramatyczny moment wy-
jmowania z pieca. Wtedy trzeba by³o
wytê¿yæ ca³¹ uwagê na to, aby siê
jeszcze gor¹ce ciasto nie wykrzywi³o, jak
na s³ynnym rysunku Andriollego. W tym
celu wprost z form baby przek³ada³o siê
na poduszki i dziewczêta kuchenne
ko³ysa³y je na poduszkach, jak usy-
piaj¹ce dzieci, dopóki ciasto nie ostyg-
³o. Niezapomniany by³ to widok, kiedy
grono kobiet z powa¿nymi minami
ko³ysa³o owe baby w obrzêdowy spo-
sób, jak gdyby od tego zale¿a³y losy

�wiata (...).
Wieczorem w Wielk¹ Sobotê jecha³o siê na rezurekcjê

do Iliniec. Procesja Wielkanocna w ciep³ym, wieczornym
ukraiñskim mroku, kiedy ksi¹dz z monstrancj¹ przechodzi³
naoko³o ³adnego ilinieckiego ko�cio³a, sprawia³a wra¿enie,
jak gdyby ksi¹dz b³ogos³awi³ temu jedzeniu - którego ob-
rzêdowo�æ tak oburzy³a g³odnego suchotnika Stanis³awa
Brzozowskiego (kolegê mojego brata z gimnazjum w
Niemirowie), ale i nie tylko temu jedzeniu. B³ogos³awi³ i temu
ko�cio³owi, pomnikowi naszej kultury, i temu domowi, gdzie
siê nie tylko jad³o, ale czyta³o i my�la³o, i temu ca³emu krajowi,
z którym zwi¹za³o nas tyle pr¹dów talentu i umiejêtno�ci.

Z ,,Ksi¹¿ki moich wspomnieñ�
 Jaros³awa Iwaszkiewicza

Historia i obyczaje
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Wielkanoc jest najstarszym �wiêtem chrze�cijañskim,
a od siedemnastu wieków obchodzonym w pierwsz¹
niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca.

Mie�ci siê w przedziale czasowym pomiêdzy 22 marca i
25 kwietnia ale nie ma sta³ej daty, dlatego okre�lane jest
jako �wiêto ruchome.

Jak w wiêkszo�ci �wi¹t, tak i w tym przeplataj¹ siê w¹tki
i symbole ró¿nych epok i kultur, pogañskie, antyczne i
chrze�cijañskie.

Widaæ to ju¿ w samej nazwie �wi¹t, ró¿nej w ró¿nych
kulturach.

Wielka Noc, Wielki Dzieñ, Zmartwychwstanie, Pascha
czy Easter?

Dlaczego Wielka Noc?
Nazwê tego �wiêta, najbardziej typow¹ dla ludów

s³owiañskich, przyjêli�my od Czechów wraz z chrze�ci-
jañstwem, a nawi¹zuje ona do cudu zmartwychwstania, który
nast¹pi³ noc¹.

Zapisy w Nowym Testamencie �wiadcz¹, ¿e gdy Maria
Magdalena przyby³a do grobu Jezusa, �wiat jeszcze
pogr¹¿ony by³ w ciemno�ciach, a kamieñ zas³aniaj¹cy
wej�cie do grobu ju¿ by³ odsuniêty.

Mo¿na by te¿ domniemywaæ, ¿e u¿yto przeno�ni,
porównuj¹c ¿ycie Chrystusa do �wiat³a o�wiecaj¹cego
ludzko�æ, a �mieræ do nocy, która je zgasi³a.

W niektórych jêzykach s³owiañskich �wiêto okre�la siê
jako Wielki Dzieñ, w i innych przyjêto nazwê Zmart-
wychwstanie.

Na �wiecie znane jest te¿ jako Pascha, od hebrajskiego
Pesach, wiosennego �wiêta Prza�ników upamiêtniaj¹cego
wyj�cie ¯ydów z Egiptu, obchodzonego w pe³niê ksiê¿yca, w
czasie którego na ofiarê przeznaczano jednoroczne baranki.

Jako Hebrajczyk, obchodzi³ to �wiêto Chrystus, na nie
wraz z uczniami przyby³ do Jerozolimy i �wiêto Pesach sta³o
siê t³em mêki, �mierci i zmartwychwstania Jezusa.

Czas w którym zdarzenia mia³y miejsce, zespoli³ siê z
czasem równonocy wiosennej i pierwszej wiosennej pe³ni
ksiê¿yca.

We wszystkich cywilizacjach �wiêta wi¹za³y siê cyklem
ksiê¿ycowym, na nim opiera³ siê kalendarz lunarny i podzia³
roku na miesi¹ce, zaczynaj¹ce siê od nowiu. Kult ksiê¿yca
nale¿y do najstarszych na �wiecie, rytua³y z nim zwi¹zane
wplata³y siê w kanwê kolejnych wierzeñ i religii a jego fazy
wytycza³y wiêkszo�æ wydarzeñ.

Nadej�cie wiosny, zwyciêsko obejmuj¹cej panowanie
nad ziemi¹, �wiêtowane by³o od wieków we wszystkich
kulturach jako najwa¿niejszy okres dla rolnictwa, od którego
zale¿a³ ca³oroczny byt.

W uroczysto�ciach zwi¹zanych z nimi wystêpowa³o wiele
magicznych rytua³ów maj¹cych zapewniæ urodzaj i powo-
dzenie w ca³ym nowym roku.

Odradzanie siê przyrody przypisywano si³om nadprzy-
rodzonym maj¹cym w³adzê nad ¿yciem i �mierci¹. W
wiêkszo�ci obrzêdów w¹tki ¿ycia i �mierci s¹ nieod³¹cznie
zespolone, a w obchodach �wi¹t wiosennych przewijaj¹ siê
elementy silnie rozpowszechnionego kultu zmar³ych, w
którym szacunek dla �mierci i zmar³ych miesza³ siê z lêkiem,
i w którym zawiera siê wiara w nie�miertelno�æ duszy i
zmartwychwstanie cia³a.

�wiêta zmar³ych obchodzono kilkakrotnie w ci¹gu roku.
S³owianie obchodzili je podczas letniego i zimowego
przesilenia oraz w czasie równonocny wiosennej i jesiennej.

Czas �wi¹t Wielkanocnych upamiêtniaj¹cych zmart-
wychwstanie Chrystusa przypada na czas �wi¹t wiosennych
i jednego ze �wi¹t zmar³ych.

Idea zmartwychwstania i ¿ycia wiecznego to sta³y motyw
wystêpuj¹cy w wierzeniach wszystkich kultur, niezale¿nie od
epoki i miejsca na Ziemi. Trudno jednoznacznie stwierdziæ,
czy jego pra�ród³em by³a wiedza, czy chêæ zapanowania nad
lêkiem przed nieuniknion¹ �mierci¹, dyktowana instynktem
samozachowawczym. Ale jest wszechobecnym w¹tkiem,
który spotkaæ mo¿na w wierzeniach egipskich (Ozyrys,
balsamowanie zw³ok), perskich i babiloñskich, islamskich i
w judaizmie (s¹d ostateczny), w mitologii staroirañskiej
(Zaratusztra), greckiej (Adonis, Attis), hinduizmie (Rama,
Kriszna), a w wiêkszo�ci ³¹czony jest z przesileniem
wiosennym.

Równonoc wiosenna od czasów pogañskich by³a
symbolem zwyciêstwa ¿ycia nad �mierci¹, dobra nad z³em,
w chrze�cijañstwie ma podobny wymiar zwyciêstwa
Chrystusa nad szatanem, zmartwychwstania i ¿ycia
wiecznego nad �mierci¹.

W �wiecie antycznym na czas równonocy przypada³a
�mieræ Adonisa, kochanka Afrodyty, który zgin¹³ rozszarpany
przez dzika. Zrozpaczona bogini wyb³aga³a u Zeusa by móg³
wiosn¹ powracaæ na ziemiê. Ku czci Adonisa obchodzono
tygodniowe �wiêto Adonie, a jego obchody, roz³o¿one w
dniach na czas �mierci, op³akiwania i zmartwychwstania,
zdaj¹ siê pierwowzorem obchodów �wi¹t Wielkanocnych.
Jednym z symboli Adonii by³y «ogródki Adonisa», naczynia w
których wysiewano ro�liny o szybkiej wegetacji, z nich
wywodzi siê wielkanocny zwyczaj wysiewania owsa czy
rze¿uchy, w które wstawia siê paschalnego baranka, symbol
po�wiêcenia Chrystusa.

W innych jêzykach �wiêto nazwano Ostern, lub Easter
(skojarzenie od wschód, w sensie wschodu �wiat³a po
mrokach nocy), choæ etymologiê tej ostatniej nazwy przypisuje

Wielkanoc � �wiêto Zmartwychwstania
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siê równie¿ imieniu Eostre (Ostara), celtyckiej i staro-
germañskiej bogini wiosny, �witu i p³odno�ci, w³adaj¹cej
jednocze�nie �wiatem zmar³ych. Ostara wystêpowa³a w
wierzeniach s³owiañskich jako Pergrubia. �wiêto ku jej czci
przypada³o równie¿ w okresie Equinoxu (równonocy
wiosennej), zwierzêciem jej po�wiêconym by³ zaj¹c, symbol
p³odno�ci a darem ofiarnym jajko, symbol odrodzenia ¿ycia.

Legenda opowiada, ¿e Ostara znalaz³a w �niegu
rannego ptaka. Aby pomóc mu przetrwaæ zimê, zmieni³a go
w zaj¹ca. Transformacja nie w pe³ni siê uda³a, zaj¹cowi
pozosta³a têsknota za lataniem i zdolno�æ znoszenia jajek,
ale zdo³a³ prze¿yæ zimê i z wdziêczno�ci za ocalone ¿ycie
ozdobi³ zniesione jajka, maluj¹c je na kolorowo i z³o¿y³ bogini
w ofierze.

Bogini odwzajemni³a siê obdarowuj¹c go niezwyk³¹
szybko�ci¹ by nie têskni³ za skrzyd³ami, a zdolno�æ znoszenia
jajek ograniczy³a. Od tej pory zaj¹c znosi jajka tylko raz do
roku, w wigiliê pierwszej pe³ni ksiê¿yca po wiosennym
przesileniu, ale za to kolorowe.

W dniach �wiêta Ostary pomalowane kolorowym
barwnikiem jajka ofiarowywano sobie z ¿yczeniami
pomy�lno�ci.

Jajko by³o te¿ darem ofiarnym dla zmar³ych, a zwyczaje
ich barwienia wywodz¹ siê ze staro¿ytno�ci.

�wiêta Wielkanocne przejmuj¹c tak wiele z dawnych

wierzeñ i zwyczajów nie bez podstaw nazywane s¹ �wiêtami
wiosennymi. Zmieni³o siê jednak ich znaczenie.

Wiosenne �wiêta od zawsze kojarzy³y siê z nowym ¿yciem
i przesi¹kniête kultem p³odno�ci w obrz¹dkach zawiera³y jego
elementy. Wyra¿a³y rado�æ ¿ycia doczesnego, jego ¿y-
wio³owo�æ i biologiczny wymiar.

Wielkanoc tradycjom �wi¹t wiosennych, obecnym w
kulturach wszystkich ludów rolniczych, nada³a nowy,
ascetyczny wymiar, pozbawiaj¹c je pod³o¿a erotycznego,
kieruj¹c w stronê duchow¹, przejmuj¹c czê�æ obrzêdów ze
�wi¹t zmar³ych, wplataj¹c w nie w¹tki chrze�cijañskie i
wzbogacaj¹c nowymi zwyczajami, kszta³towanymi przez
kolejne wieki.

�wiêto poprzedzane wyd³u¿aj¹cym siê okresem
wyrzeczeñ, rozci¹gniête w czasie, przesycone zadum¹ nad
warto�ci¹ ¿ycia i jego celem, przybra³o formê pokutn¹, jakby
ludzka rado�æ stanowi³a zagro¿enie dla dobra i ¿ycia
wiecznego. Z czasem w efekcie samowolnej pobo¿no�ci
fanatyków ukszta³towa³a siê niemal pogarda dla (boskiego
przecie¿) daru ¿ycia, okre�lanego «marno�ci¹ nad marno-
�ciami» a trend do cierpiêtnictwa jako jedynej drogi
zbawienia przes³oni³ optymizm zwyciêstwa nad �mierci¹.

Dzi� obyczaje z³agodnia³y, ale warto pamiêtaæ, ¿e
Wielkanoc to �wiêto rado�ci.

www.wielkanoc.swieta.biz

Wiadomo�ci z Polski

USA s¹ na dobrej drodze do podpisania do koñca tego
roku umów o ruchu bezwizowym z dziewiêcioma nowymi
krajami - og³osi³ Richard Barth, asystent sekretarza
bezpieczeñstwa krajowego USA, w waszyngtoñskiej fundacji
Heritage na konferencji po�wiêconej ruchowi bezwizowemu
- informuje «Gazeta Wyborcza». A to oznacza, ¿e w 2009 r.
bez wiz do USA je�dziæ bêd¹ obywatele Czech, S³owacji,
Wêgier, Litwy, £otwy, Estonii, Malty,
Cypru oraz Grecji.

To ogromna niespodzianka. Gdy
ponad pó³ roku temu Amerykanie
przyjêli nowe prawo, by w³¹czyæ kraje
naszego regionu do ruchu bez-
wizowego, dominowa³y g³osy rozcza-

rowania. Do 2007 r. o zniesienie
wiz do USA ubiegaæ siê mog³y tylko

kraje, gdzie odsetek odmów wydania
wiz osobom, które konsulowie USA
podejrzewaj¹, ¿e zostan¹ w Stanach
nielegalnie, nie przekracza³ 3%. Nowe przepisy podnios³y
ten próg do 10%, ale wiele krajów Europy �rodkowej, w tym
Polska, uwa¿a³o, ¿e to niewystarczaj¹ce.

Tymczasem okaza³o siê, ¿e wiêkszo�ci naszych
s¹siadów uda³o siê zdecydowanie zmniejszyæ procent
odmów wiz. S³owacy miêdzy 2006 a 2007 r. ograniczyli go z
16 do 12%, £otysze - z 22 do 12%, a Litwini z 28 do nieca³ych
13%.

Dane z 2008 r. zostan¹ og³oszone jesieni¹. Jest prawie
pewne, ¿e wszystkie te kraje osi¹gn¹ wymagany próg 10% i
USA znios¹ im wizy.

Bez wiz do USA pojad¹ Czesi i Litwini,
ale nie Polacy?

W Polsce procent odmów wiz przez konsulaty USA
spada, ale wolno - miêdzy 2006 a 2007 r. z 26 do 25%, w tym
roku wyniesie zapewne oko³o 22%. Gdyby�cie mieli 12 albo
13%, mo¿e by�my jako� was do programu wcisnêli - mówi
«Gazecie Wyborczej» anonimowo amerykañski urzêdnik.
Przy ponad 20% nie ma szans - dodaje.

Polacy mog¹ jednak liczyæ na zniesienie wiz w nastêp-
nych latach. Zale¿y to jednak od tego, czy
postaraj¹ siê i Polacy, i Amerykanie.

80% odmów w Polsce to wnioski z
trzech regionów, z których od pokoleñ
tradycyjnie je�dzi siê do Chicago do pracy -
z Podhala, Rzeszowszczyzny i Podlasia.

Czechy, Estonia i Grecja ju¿ rozpoczê³y
negocjacje z Waszyngtonem w sprawie
zniesienia wiz. Dotycz¹ one m.in. wpro-
wadzenia biometrycznych czytników oraz
prawa do obecno�ci uzbrojonych oficerów
policji na pok³adach samolotów lec¹cych

do USA.
Niespodziewanie kilka dni temu zablokowaniem tych

umów zagrozi³a Komisja Europejska. Komisarz UE Franco
Frattini o�wiadczy³, ¿e sprawy wizowe to kompetencje
Brukseli, a kraje negocjuj¹ce z USA «³ami¹ solidarno�æ
unijn¹».

Amerykanie odpowiadaj¹, ¿e negocjacje w sprawie
zniesienia wiz zawsze odbywa³y siê dwustronnie. Bruksela
grozi jednak, ¿e porozumienia Czech czy Wêgier odda do
s¹du i je uniewa¿ni - pisze «Gazeta Wyborcza».

(PAP)
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T³umy krakowian wziê³y udzia³ w Krakowie w «Wieczorze
poezji mi³osnej» z okazji ukazania siê tomu Wis³awy
Szymborskiej «Mi³o�æ szczê�liwa i inne wiersze». Ku rado�ci
czytelników noblistka u�wietni³a wieczór odczytaniem ³asnego
niepublikowanego jeszcze wiersza «Portret z pamiêci».

Prócz noblistki w spotkaniu wziêli udzia³ poeci: Marcin
Baran, pisz¹cy pod inicja³ami «MLB» Mi³osz Biedrzycki,
Magdalena Bielska, Ryszard Krynicki, Bronis³aw Maj,
Leszek A. Moczulski, Agnieszka Wolny-Hamka³o i Adam
Zagajewski. Ewa Lipska i Marcin �wietlicki musieli odwo³aæ
zapowiadany wcze�niej udzia³.

Zaprosili�my nie tylko poetów wydaj¹cych ksi¹¿ki w
Wydawnictwie a5. Starali�my siê zaprosiæ tutaj poetów
ró¿nych pokoleñ, którzy pisz¹ w ró¿nych poetykach, a o
których wiemy, ¿e pisz¹ wiersze mi³osne, bo pomy�leli�my
sobie, ¿e mo¿e byæ ciekawe, jak wspó³cze�ni poeci pisz¹
o mi³o�ci - wyja�ni³ gospodarz wieczoru Ryszard Krynicki,
za³o¿yciel Wydawnictwa a5, które wyda³o ostatni tom poezji
Szymborskiej.

Poeci czytali swoje wiersze i poezje innych autorów,
w�ród tych ostatnich najczê�ciej pojawia³y siê utwory
Wis³awy Szymborskiej.

Noblistka odczyta³a wiersz «Wszelki wypadek» z
ostatniego swego tomiku «Mi³o�æ szczê�liwa i inne wiersze»
oraz niepublikowany jeszcze «Portret z pamiêci». Z twórczo�ci
ulubionych autorów wybra³a na ten wieczór jeden z wierszy
Stanis³awa Barañczaka do ¿ony.

Zainteresowanie czytelników by³o tak du¿e, ¿e dwie
obszerne sale Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej
Manggha z trudem pomie�ci³y przyby³ych. Z tego powodu
nie wszyscy mi³o�nicy poezji mogli �ledziæ wieczór poetycki
na ¿ywo, czê�æ z konieczno�ci ogl¹da³a spotkanie poetów
na podgl¹dzie telewizyjnym, umieszczonym w s¹siedniej
sali.

Czasami tak siê zdarza, ¿e jest za ma³o miejsca, nawet
na wieczorach poezji - cieszy³ siê Ryszard Krynicki. Z
absolutn¹ powag¹ doda³, ¿e data wieczoru poetyckiego,
zorganizowanego w Walentynki, jest absolutnie przy-
padkowa, bo akurat w tym dniu by³a wolna sala.

W drugiej czê�ci wieczoru poeci ust¹pili miejsca na
scenie muzyce. Poezjê mi³osn¹ poezjê �piewa³a Dorota
Mi�kiewicz z towarzyszeniem pianisty Wojciecha Majews-
kiego.

Wieczór poezji mi³osnej z udzia³em
W. Szymborskiej

(PAP)

Jako jeden z takich konkretów wymieni³ podpisanie
polsko- ukraiñskiej umowy o ma³ym ruchu granicznym.

«Nast¹pi to ju¿ niebawem, podczas wizyty premiera
Donalda Tuska na Ukrainie» - po-
wiedzia³ marsza³ek, rozpoczynaj¹c
trzydniow¹ wizytê w Kijowie.

Zawarcia umowy oczekuj¹ przede
wszystkim Ukraiñcy, mieszkaj¹cy w
50-kilometrowym pasie przy granicy z
Polsk¹. Porozumienie da im mo-
¿liwo�æ podró¿owania do Polski bez
wiz, na podstawie specjalnych zezwo-
leñ. Roz³aduje tak¿e sytuacjê na
granicy, blokowanej co jaki� czas
przez mieszkañców pogranicza w
prote�cie przeciwko wprowadzeniu przez Warszawê tzw.
schengeñskich, p³atnych wiz.

Odnosz¹c siê do wydarzeñ w blokowanym od ponad
miesi¹ca ukraiñskim parlamencie, Komorowski wyrazi³
nadziejê, ¿e konflikt miêdzy prozachodni¹ koalicj¹ a
popieraj¹c¹ zbli¿enie z Rosj¹ opozycj¹ szybko siê zakoñczy.

«Polska trzyma kciuki za Ukrainê. Chcemy, ¿eby
parlament Ukrainy pokona³ ten kryzys» - powiedzia³.

Po spotkaniu z przewodnicz¹cym Rady Najwy¿szej
Arsenijem Jaceniukiem marsza³ek Sejmu oceni³, ¿e
sytuacja w ukraiñskim parlamencie, sk³óconym z powodu
odmiennego stanowiska opozycji i koalicji wobec NATO,
nie jest najgorsza.

«Wynoszê przekonanie, ¿e wyborów przedterminowych
nikt siê tu nie spodziewa i nikt chyba ich nie chce» - podkre�li³.

T³umacz¹c obserwowany od pew-
nego czasu spadek aktywno�ci po-
litycznej na linii Warszawa-Kijów Komo-
rowski przyzna³, ¿e jest to wina nieco
odmiennych kalendarzy politycznych w
obu pañstwach.

«Uniemo¿liwia to wspó³pracê w
wymiarze faktycznym. Tak jest np. z
polsko-ukraiñskim zgromadzeniem par-
lamentarnym, które nie mo¿e siê zebraæ,
bo po stronie ukraiñskiej nie wybrano
dotychczas wspó³przewodnicz¹cego» -

zaznaczy³.
W trakcie �rodowych rozmów Komorowskiego z Jace-

niukiem ustalono, ¿e je�li deputowani ukraiñscy nie bêd¹ w
stanie wybraæ na wspó³przewodnicz¹cego polsko-ukra-
iñskiego zgromadzenia zastêpcê szefa swojego parlamentu,
to strona polska zgodzi siê, aby wyznaczono kogo� innego.
«By zgromadzenie sta³o siê jednym z elementów budowy
skutecznej, dobrej wspó³pracy obu parlamentów» - powiedzia³
marsza³ek Sejmu.

«Czas przej�æ do dzia³añ bardziej konkretnych, a nie tylko
idei» - podsumowa³ Komorowski.

Jaros³aw Junko (PAP)

Marsza³ek Komorowski o wspó³pracy
z Ukrain¹: czas na konkrety
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Donald Tusk nie móg³ przybyæ na uroczysto�æ wrêczenia
nagrody. W jego imieniu wyró¿nienie odebra³ szef kancelarii
premiera Tomasz Arabski, który odczyta³ list od premiera

rz¹du.
Przyznawane od 19 lat wyró¿nienie ma na celu

uhonorowanie osób, instytucji, zjawisk czy przedmiotów,
które wywar³y w minionych 12 miesi¹cach dominuj¹cy wp³yw
na ¿ycie Polaków. Uroczysta gala odby³a siê w Warszawie w
siedzibie Gie³dy Papierów Warto�ciowych.

W tym roku z okazji jubileuszu gazety wydawanej od
1988 roku, przyznano równie¿ specjalne wyró¿nienie - Krzes³o
Tysi¹ca Wydañ. Uhonorowano nim polsk¹ gospodarkê oraz
jej najwybitniejszych przedstawicieli zrzeszonych w Radzie
Przedsiêbiorczo�ci. Nagrodê w postaci grafiki prof. Rafa³a
Strenta przekazano tak¿e na rêce prezesa warszawskiej
Gie³dy Papierów Warto�ciowych Ludwika Sobolewskiego,
która, jak podkre�la³ Jonas, jest �symbolem polskiej
gospodarki�.

Donald Tusk laureatem Krzes³a Roku 2007
Premier Donald Tusk zosta³ laureatem Krzes³a Roku 2007 � nagrody przyznawanej przez anglojêzyczny
tygodnik �The Warsaw Voice�. Jak uzasadnia³ redaktor naczelny tygodnika Andrzej Jonas, szef rz¹du
zosta³ uhonorowany za sposób, w jaki odniós³ zwyciêstwo w wyborach parlamentarnych.

Polska gospodarka otrzyma³a równie¿ ubieg³oroczne
Krzes³o Roku. Pierwsze Krzes³o Roku otrzyma³ w 1989 roku
Lech Wa³êsa. Pó�niej laureatami Krzes³a byli przede
wszystkim znani politycy, m.in. Leszek Balcerowicz, Hanna
Suchocka, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Tadeusz Mazowiecki,
Bronis³aw Geremek i Jerzy Buzek, ale tak¿e osoby spoza
�wiata polityki, jak skoczek narciarski Adam Ma³ysz czy
pianista Rafa³ Blechacz. W 1993 roku laureatem zosta³a
Gie³da Papierów Warto�ciowych, a w 1996 samochód
osobowy � ulubiony przedmiot Polaków. (js)

Krzes³o Roku �The Warsaw Voice�
otrzymali dotychczas:

1989 � Lech Wa³êsa
1990 � Leszek Balcerowicz
1991 � Jan Krzysztof Bielecki
1992 � Hanna Suchocka
1993 � Gie³da Papierów Warto�ciowych w Warszawie
1994 � Hanna Gronkiewicz-Waltz
1995 � Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych S¹du Najwy¿szego
1996 � Samochod osobowy
1997 � Tadeusz Mazowiecki i Roman Kluska � Krzes³o
Dziesiêciolecia
1998 � Jerzy Buzek
1999 � Bronis³aw Geremek
2000 � Aleksander Kwa�niewski
2001 � Adam Ma³ysz
2002 � Danuta Hubner
2003 � Jerzy Hausner
2004 � Marek Belka
2005 � Rafa³ Blechacz
2006 � Gospodarka polska

Leokadia Kopeæ jest fi l igranow¹, u�miechniêt¹
szatynk¹. W tygodniu od rana do wieczora pracuje w
Londynie, tak samo jak dziesi¹tki tysiêcy Polaków. Ale w
weekend, zamiast siê wyspaæ, wk³ada policyjny mundur.
Przypina do pasa kajdanki, gaz i pa³kê, i wychodzi z brytyjskimi
kolegami na ulice Streatham. To po³udniowe przedmie�cia
Londynu, du¿e skupisko Polaków. W pobli¿u jest ciesz¹ce
siê nie najlepsz¹ s³aw¹ Brixton.

Je�li wszystko pójdzie dobrze, Leokadia ju¿ nied³ugo
bêdzie kim�, kogo brytyjski Scotland Yard poszukuje dzi�
najbardziej - brytyjsk¹ policjantk¹ mówi¹c¹ po polsku.

«Dzi� mamy bardzo niewielu polskojêzycznych poli-
cjantów, a liczba Polaków, którzy przyje¿d¿aj¹, ca³y czas
ro�nie» - mówi komendant posterunku w Streatham
Jonathan Tottman.

Polka nie jest jeszcze policjantk¹, choæ ma odznakê i
mundur. Jest wolontariuszk¹ po szkoleniu policyjnym. Za darmo
przepracowuje w roku 200 godzin s³u¿by. To doskona³y punkt w
¿yciorysie, ale te¿ trampolina do regularnej s³u¿by - pisze dziennik.

Brytyjska policja szuka Polakow (do pracy)
Na pocz¹tek brytyjski policjant dostaje 28 tys. funtów

rocznie. Po specjalizacjach i kursach - znacznie wiêcej.
Emigrant pracuj¹cy za p³acê minimaln¹ zarobi najwy¿ej
po³owê tej sumy.

Polacy reaguj¹ na swego rodaka w mundurze ró¿nie.
«Jeden, jak powiedzia³am po polsku, ¿eby pokaza³ do-
kumenty, by³ w szoku» - opowiada Special Constable Kopec.
«Jedni widz¹, ¿e mog¹ mniej krêciæ, inni s¹ wdziêczni, ¿e
mog¹ siê dogadaæ z policjantem» - dodaje.

Takich osób jak Leokadia jest na razie zaledwie kilka w
ca³ej policji, choæ kilkunastu Polaków s³u¿y w oddzia³ach
wspomagaj¹cych policjê. S¹ umundurowani, ale nie mog¹
np. dokonywaæ aresztowañ.

Scotland Yard szuka polskojêzycznych funkcjonariuszy, bo
liczba incydentów z Polakami w roli g³ównej ro�nie. Nie ma co
prawda statystyk narodowo�ciowych, ale policjanci przyznaj¹
nieoficjalnie, ¿e polsk¹ specjalno�ci¹ s¹ bójki w pubach, rozrabianie
po pijanemu i przemoc domowa - wylicza «Gazeta Wyborcza».

(PAP)
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Karta Polaka

«Obecnie nie mo¿na okre�liæ, ilu ostatecznie osobom
zostanie przyznana i wydana Karta Polaka. W ustawie
bud¿etowej na 2008 r. zaplanowano rezerwê celow¹ w
wysoko�ci 4,5 mln z³, w której przewidziano m.in. �rodki na
opracowanie i druk tych dokumentów» - poda³o Centrum
Informacyjne Rz¹du.

Wed³ug szacunków z 2007 r., gdy za poprzedniej kadencji
parlamentu uchwalano ustawê, w pierwszym roku o Kartê
mo¿e ubiegaæ siê kilkaset tysiêcy osób, docelowo - znacznie
ponad milion.

Karta Polaka wprowadza u³atwienia i przywileje dla
Polaków, zamieszka³ych na Wschodzie, gdy¿ nie jest tam
uznawane podwójne obywatelstwo. Umo¿liwia m.in.
refundacjê wizy Schengen, dostêp do polskich szkó³ i uczelni,
ulgi na przejazdy polsk¹ komunikacj¹ publiczn¹ oraz
u³atwienia w uzyskiwaniu stypendiów, a tak¿e podejmowanie
pracy i prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka bêdzie wydawana przez konsula, ma byæ
wa¿na przez 10 lat od momentu jej przyznania i mo¿e byæ
przed³u¿ana na wniosek zainteresowanego. Karty bêd¹
drukowane w Warszawie i przesy³ane do konsulatów.

Dokument ma byæ z tworzywa sztucznego, wielko�ci karty
kredytowej, z zabezpieczeniami przed podrobieniem i

fa³szerstwem. Bêdzie zawieraæ m.in. dane osobowe, zdjêcie
i podpis posiadacza, termin wa¿no�ci oraz sze�ciocyfrowy
numer. Za produkcjê i personalizacjê Karty Polaka bêdzie
odpowiedzialne Centrum Personalizacji Dokumentów
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Koszt wyprodukowania jednej karty szacowano na 10 z³.
Przy za³o¿eniu, ¿e refundacji podlega³yby rocznie wizy dla

100 tys. osób - oko³o 24 mln z³. Dofinansowanie kosztów
przejazdów (wprowadzenie 37-proc. zni¿ki dla posiadaczy
Karty Polaka) to koszt 2 mln 664 tys. rocznie. Ogó³em
wszystkie koszty wprowadzenia Karty szacowano na 60-80
mln z³ rocznie.

Osoby ubiegaj¹ce siê o Kartê Polaka musz¹ wykazaæ
swój zwi¹zek z polsko�ci¹ - w tym przynajmniej biern¹
znajomo�æ jêzyka polskiego, wykazaæ, ¿e jedno z rodziców
lub dziadków, b¹d� dwoje pradziadków by³o narodowo�ci
polskiej; b¹d� przedstawiæ za�wiadczenie organizacji
polonijnej o dzia³alno�ci na rzecz kultury i jêzyka polskiego.

Dane osób, które otrzymaj¹ Kartê, umieszczone bêd¹ w
centralnym rejestrze prowadzonym przez Radê do Spraw
Polaków na Wschodzie.

(PAP), Warszawa, 4 marca 2008 r.

Rz¹d okre�li³, jak bêdzie wygl¹daæ Karta Polaka

Karta Polaka wesz³a w ¿ycie
W dniu 28 marca br., w zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie ustawy o Karcie Polaka, Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie zorganizowa³a konferencjê prasow¹ dla dziennikarzy polskich mediów z Bia³orusi,
Litwy, £otwy, Mo³dawii, Rosji i Ukrainy w Warszawie.

Konferencja sk³ada³a siê z dwu czê�ci. Pierwsza, o
charakterze informacyjnym, odby³a siê w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych z udzia³em Jana Borkowskiego,
wiceministra spraw zagranicznych i Wojciecha Tyciñskiego,
naczelnika Wydzia³u Polonii Departamentu Konsularnego
i Polonii MSZ. Druga, w formie debaty pt. «Karta Polaka -
nadzieje, obawy a rzeczywisto�æ» mia³a miejsce w redakcji
dziennika «Rzeczpospolita». Wziêli w niej udzia³ m.in.
Wojciech Tyciñski, naczelnik Wydzia³u Polonii, Micha³
Dworczyk, by³y doradca premiera ds. Polaków i Polonii,
wspó³autor ustawy, prof. Bohdan Cywiñski, publicysta,
historyk idei, badacz literatury oraz Andrzej Czuma, prawnik,
historyk, pose³ na Sejm RP.

Uchwalona rok temu Ustawa o Karcie Polaka wchodzi
w ¿ycie. Dla Polaków na Wschodzie to wielki dzieñ. Karta
Polaka potwierdzi ich polsko�æ i pozwoli czê�ciej odwiedzaæ
ojczyznê. Polacy na Bia³orusi, Litwie, £otwie, Ukrainie, w
Armenii, Azerbejd¿anie, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji,
Mo³dawii, Turkmenistanie, Uzbekistanie i w Rosji przez wiele
lat czekali na przyjêcie przez Sejm tego dokumentu. W
sierpniu ubieg³ego roku Polacy ze Zwi¹zku Polaków na
Bia³orusi, Zwi¹zku Polaków na Litwie i Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie przyjechali nawet walczyæ o ni¹ do
Warszawy. Z polskimi flagami wkroczyli wtedy do gmachu
Senatu. Odnie�li sukces. Parlament przyj¹³ tak d³ugo
oczekiwany dokumentþ
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Karta Polaka jest wielko�ci polskiego dowodu
osobistego. Na jednej stronie znajduje siê wyja�nienie, ¿e
Karta jest «dokumentem potwierdzaj¹cym przynale¿no�æ do
Narodu Polskiego», a na drugiej, ¿e «nie oznacza nabycia
polskiego obywatelstwa (...) nie jest dokumentem upraw-
niaj¹cym do przekraczania granicy ani do osiedlenia siê» w
Polsce.

Wiceminister Jan Borkowski przedstawi³ ca³y ci¹g
procedur, które s¹ niezbêdne do otrzymania Karty Polska.

- Przede wszystkim Polak ubiegaj¹cy siê o tê Kartê
nie mo¿e byæ obywatelem Polski. Musi te¿ spe³niaæ kilka
innych kryteriów: wykazaæ zwi¹zek z polsko�ci¹ poprzez
znajomo�æ jêzyka polskiego, co ujawni siê podczas
rozmowy z konsulem oraz udowodniæ, ¿e kultywuje polskie
tradycje. Ubiegaj¹ca siê o Kartê osoba powinna tak¿e
otrzymaæ od konsula podpis potwierdzaj¹cy przynale¿no�æ
do narodu polskiego, a tak¿e z³o¿yæ za�wiadczenie z
organizacji polonijnej albo dokumenty potwierdzaj¹ce
polskie pochodzenie - powiedzia³ wiceminister.

Wojciech Tyciñski, naczelnik Wydzia³u Polonii Depar-
tamentu Konsularnego i Polonii MSZ doda³, ¿e za�wiadczenia
potwierdzaj¹ce aktywne zaanga¿owanie w dzia³alno�æ na
rzecz jêzyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszo�ci
narodowej bêd¹ wydawane przez organizacje polskie lub
polonijne do tego uprawnione (wykaz uprawnionych
organizacji znajduje siê w obwieszczeniu Prezesa Rady
Ministrów). W�ród tych organizacji s¹ m.in. Zwi¹zek Polaków
na Bia³orusi (z w³adzami wybranymi 12-13 marca 2005r.,
prezes ZPB And¿elika Borys), Federacja Organizacji Polskich
na Ukrainie, Zwi¹zek Polaków na Litwie, Zwi¹zek Polaków w
Estonii «Polonia», Zwi¹zek Polaków na £otwie itd.

- W najbli¿szych dniach, w pierwszej kolejno�ci, bêd¹
sk³adane deklaracje przez Kombatantów i Sybiraków, którzy
swoim ¿yciem �wiadczyli o tym, ¿e s¹ czê�ci¹ narodu
polskiego. Dla tych osób Karta jest symbolem wiêzi z Polsk¹.
W nastêpnej kolejno�ci nasze konsulaty bêd¹ chcia³y
dotrzeæ do wszystkich osób, które pracuj¹ na rzecz Polaków
i Polonii w piêtnastu krajach by³ego ZSRR - zaznaczy³
wiceminister Borkowski.

O Kartê Polaka bêdzie mo¿na wyst¹piæ w ka¿dej

polskiej placówce konsularnej. Po przyjêciu wniosku o
przyznanie Karty Polaka bêd¹ analizowane dokumenty
potwierdzaj¹ce polskie pochodzenie danej osoby, potem
czeka j¹ rozmowa z konsulem, po której zapada ostateczna
decyzja. Wniosek trafia do Warszawy, gdzie Karty bêd¹
drukowane i przesy³ane poczt¹ dyplomatyczn¹ do poszcze-

gólnych placówek. Mniej wiêcej po miesi¹cu od z³o¿enia
wniosku mo¿na bêdzie otrzymaæ Kartê w konsulacie. Dane
osób, które otrzymaj¹ Kartê, bêd¹ umieszczone w centralnym
rejestrze prowadzonym przez Radê do Spraw Polaków na
Wschodzie.

Zdaniem wiceministra Borkowskiego od odmownej
decyzji konsula w sprawie Karty Polaka bêdzie mo¿na siê
odwo³aæ do Rady do Spraw Polaków na Wschodzie, która
bêdzie rozpatrywa³a wszystkie odwo³ania. Cz³onkowie Rady
zostali powo³ani na 5-letni¹ kadencjê. Tworzy j¹ sze�æ osób:
Robert Baran, Micha³ Fr¹czkiewicz, Artur Koz³owski,
Ma³gorzata Krasuska, Marzena Krulak i Anna Luboiñska-
Rutkiewicz.

- Posiadacze Karty Polaka bêd¹ otrzymywali wizê
krajow¹ z wa¿no�ci¹ 365 dni. Bêdzie ona uprawnia³a do
pobytu wy³¹cznie na terytorium Polski. Je�li posiadacz wizy
krajowej zostanie zatrzymany w którymkolwiek kraju
Schengen, zostanie deportowany i otrzyma, co najmniej
trzyletni zakaz wjazdu na terytorium wszystkich krajów
Schengen, ³¹cznie z Polsk¹ - podkre�li³ wiceminister Jan
Borkowski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby zapewniæ
sprawn¹ obs³ugê wydawania Kart Polaka przeszkoli³o i
wys³a³o na Wschód dodatkowo 31 konsulów.

- Kart¹ bêdzie siê zajmowa³o ponad 80 konsulów.
Wszyscy zostali przeszkoleni, ale nie wszyscy jeszcze s¹
na placówkach, gdy¿ nie dostali na czas wiz. S¹ to czynniki
nie do koñca zale¿ne od nas. Przecie¿ konsulowie
wyje¿d¿aj¹ na cztery lata i trudno oczekiwaæ, ¿e cz³owiek
dostanie wizê i tego samego dnia siê spakuje i wyjedzie -
t³umaczy³ Wojciech Tyciñski.

Natomiast Micha³ Dworczyk, doradca by³ego premiera
Jaros³awa Kaczyñskiego, obawia siê gigantycznych kolejek
przed konsulatami.

- 31 nowych konsulów z pewno�ci¹ nie wystarczy. Gdy
przygotowywali�my ustawê, liczyli�my, ¿e takie organizacje
jak Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» czy Fundacja
Pomoc Polakom na Wschodzie otworz¹ swoje biura w
ró¿nych miastach by³ych republik Zwi¹zku Radzieckiego i
pomog¹ w zbieraniu wniosków. Ale nowy rz¹d z tego nie
skorzysta³ - zaznaczy³ Micha³ Dworczyk.

Zdaniem Wojciecha Tyciñskiego nikt nie jest w stanie
przewidzieæ, ile osób bêdzie sk³ada³o wnioski o przyznanie Karty.

- My tego nie wiemy. To jest tego typu sytuacja, ¿e
dzia³amy za granic¹, wiadomo, ¿e uprawnienia, jakie daje
Karta mog¹ byæ atrakcyjne dla wielu osób - podkre�li³
Tyciñski, dodaj¹c, ¿e ta procedura jest nowym elementem w
pracy konsulatów.
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Resort na razie nie ma planów uruchamiania dodat-
kowych punktów, które zajmowa³yby siê tylko t¹ spraw¹.
Uruchomienie nowego konsulatu to - jak podkre�li³ Tyciñski
- bardzo du¿y wydatek. Wed³ug niego, najwiêksze zainte-
resowanie Kart¹ bêdzie w pierwszych, dwóch, byæ mo¿e
trzech latach, wiêc tworzenie nowej placówki by³oby
nieekonomiczne.

Wed³ug szacunków, w pierwszym roku o Kartê mo¿e
ubiegaæ siê kilkaset tysiêcy osób, docelowo - znacznie ponad
milion. W bud¿ecie MSZ zarezerwowano na ten cel oko³o 8,5
mln z³otych.

Kwestia nazwisk po polsku

Kwestia pisowni imion i nazwisk po polsku zdo-
minowa³a debatê na konferencji w redakcji «Rzecz-
pospolitej». Dziennikarze w imieniu swoich polskich
�rodowisk ¿¹dali, aby w Karcie Polaka widnia³a polska wersja
ich nazwisk. - To sprawa honoru - mówili.

Pierwotnie zak³adano, ¿e imiê i nazwisko w Karcie
zapisane maj¹ byæ tak samo, jak w paszporcie osoby
ubiegaj¹cej siê o Kartê. W wypadku, np. Polaków na Litwie
prawie wszystkie polskie nazwiska w dokumentach
wydawanych przez w³adze litewskie s¹ zlituanizowane.
Polacy na Litwie od lat domagaj¹ siê od w³adz, aby
nazwiska polskie w dokumentach to¿samo�ci by³y pisane
po polsku.

- Dla Polaków, o których po przesuniêciu granic Polska
zapomnia³a na wiele lat, wymiar moralny jest wa¿niejszy od
praktycznych korzy�ci. Dlatego dane w tym dokumencie
musz¹ byæ wpisane w jêzyku polskim - wyja�nia³ Micha³
Dworczyk, wspó³twórca ustawy o Karcie Polaka.

Kwestia pisowni nazwisk w Karcie Polaka wynika z
interpretacji zapisu w Ustawie o Karcie Polaka, w której mówi
siê, ¿e Kartê nale¿y okazywaæ razem z dokumentem
to¿samo�ci, czyli paszportem.

- Je�li bêdzie ró¿nica miêdzy danymi w Karcie a
danymi w dokumentach to¿samo�ci, to mo¿e zni¿kê na
autobus czy tramwaj kto� uzna, ale przy przyjmowaniu np.
na studia czy do szpitala mog¹ byæ problemy - podkre�li³
Wojciech Tyciñski. Jego zdaniem, Ustawa zosta³a przyjêta w
po�piechu, tu¿ przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi i
bêdzie wymaga³a poprawek.

Dziennikarze ze Wschodu byli zawiedzeni. Edyta
Maksymowicz, dziennikarz TV Polonia na Litwie powiedzia³a:

- Od dzieciñstwa marzy³am mieæ polskie obywatelstwo,
a kiedy dowiedzia³am siê, ¿e mi nie przys³uguje, z
ogromnym utêsknieniem czeka³am na Kartê Polaka, która
mi nic nie daje, bo dla mnie najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest polski
zapis nazwiska.

- W imieniu Polaków na Ukrainie dziêkujê polskim
w³adzom za Kartê Polaka, ale nazwiska musimy mieæ pisane
po polsku. To sprawa naszego honoru. Musi byæ zapis w
jêzyku ojczystym - mówi³a Teresa Dutkiewicz, z Zarz¹du
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i biuro legislacyjne
Rz¹du RP po tych apelach dziennikarzy na konferencji
prasowej wyda³o instrukcjê dotycz¹c¹ podwójnej pisowni
nazwisk w Karcie Polaka. Wiêc teraz w Karcie Polaka jako
pierwsze bêdzie wpisane nazwisko w brzmieniu polskim, a
jako drugie po sko�nej kresce nazwisko zgodnie z zapisem
w paszporcie.

Ogó³em wszystkie koszty wprowadzenia Karty Polaka
oszacowano na 60-80 mln z³otych rocznie. Koszt wypro-
dukowania jednej Karty wynosi oko³o 10 z³otych. Refundacja
kosztów wiz dla np. 100 tysiêcy osób bêdzie kosztowa³a
polski bud¿et oko³o 24 mln z³otych rocznie.

W Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹, 2 maja, zostan¹
wydane pierwsze Karty Polaka.

Iness Todryk
http://zpb.org.pl/

«Nie jest to moment polityczny dla nas, mieszkaj¹cych
w kraju. Karta Polaka to instrument w waszych rêkach, który
po³¹czy was z ojczyzn¹» - powiedzia³ premier w ambasadzie
RP w Kijowie podczas spotkania z polsk¹ spo³eczno�ci¹ na
Ukrainie.

Tusk podkre�li³, ¿e wprowadzenie u³atwieñ w kontaktach
z Polsk¹, które zapewnia Karta, jest krokiem zmieniaj¹cym
dotychczasow¹ politykê pañstwa wobec tych, których «losy,
zmiany granic i historia» oderwa³y od ziemi ojczystej.

Premier poprosi³ jednocze�nie o wyrozumia³o�æ wobec
ewentualnych trudno�ci, które mog¹ zaistnieæ przy
wydawaniu tego dokumentu.

«Proszê o wyrozumia³o�æ, je�li te tryby nie zawsze bêd¹
dzia³a³y jak nale¿y. Skaczemy na g³êbok¹ wodê. Nie wiemy,
ilu ludzi bêdzie stara³o siê o Kartê Polaka, ale zrobimy
wszystko, ¿eby proces ten przebiega³ sprawnie» - wyja�ni³.

Jednym z pierwszych obywateli Ukrainy o polskich
korzeniach, którzy z³o¿yli w pi¹tek wniosek o przyznanie Karty
Polaka by³ Stanis³aw Kostecki, prezes Zwi¹zku Polaków na
Ukrainie.

«Karta Polaka bêdzie dla mnie takim dokumentalnym
potwierdzeniem, ¿e Polska uznaje mnie za Polaka» -
powiedzia³ w rozmowie z PAP.

Poinformowa³, ¿e zainteresowanie Kart¹ w�ród Polaków
na Ukrainie jest ogromne.

«To dla nas wielki dzieñ» - podkre�li³.
Karta Polaka wprowadza przywileje i udogodnienia dla

Polaków zamieszka³ych na Wschodzie, gdzie nie jest
uznawane podwójne obywatelstwo. Wprawdzie dokument
ten nie pozwala na przekraczanie granic Polski bez wizy
Schengen, jednak zwalnia z op³at za jej wydanie. Karta
umo¿liwia równie¿ podejmowanie pracy i prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej w Polsce oraz zapewnia dostêp
do polskich szkó³ i uczelni.

Karta Polaka wydawana bêdzie przez konsula na okres
10 lat z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia. Warunkiem jej otrzymania
jest dowiedzenie swojego zwi¹zku z Polsk¹. Oprócz
posiadania co najmniej biernej znajomo�ci jêzyka polskiego,
zainteresowany musi wykazaæ, ¿e jedno z jego rodziców lub
dziadków, b¹d� te¿ dwoje pradziadków by³o narodowo�ci
polskiej, albo przedstawiæ za�wiadczenie organizacji
polonijnej o dzia³alno�ci na rzecz kultury i jêzyka polskiego.

Wed³ug szacunków, w pierwszym roku o Kartê mo¿e
ubiegaæ siê kilkaset tysiêcy osób, docelowo - znacznie ponad
milion.

(PAP), Kijów, 28 marca 2008 r.

Tusk do Polonii: Karta Polaka po³¹czy was z ojczyzn¹
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Portal na podstawie danych GUS zbada³, jak w ci¹gu
ostatnich 13 lat zmienia³y siê ceny wybranych produktów oraz
�rednie place Polaków. Okazuje siê, ¿e z roku na rok staæ
nas coraz wiêcej. Si³a nabywcza Polaków wzros³a dziêki
wzrostowi pensji i spadkowi cen.

W 1995 r. pralka kosztowa³a 1,34 �redniej pensji. Dzi�
na jej zakup wystarcza ju¿ oko³o 40 proc. miesiêcznej p³acy.
Znacznie ³atwiej tak¿e zaoszczêdziæ na samochód. 13 lat
temu na �redniej klasy auta musieli�my zbieraæ 26,5

Polakom powodzi siê lepiej ni¿ w latach 90.
miesi¹ca, teraz tylko - 8,5.

Podobnie jest z ¿ywno�ci¹. Choæ jej ceny rosn¹, dzi� za
�redni¹ pensjê kupimy znacznie wiêcej chleba, cukru,
owoców, jajek czy drobiu ni¿ 13 lat temu. Dzi� za pensje
mo¿emy kupiæ cztery razy wiêcej kawy ni¿ w 1995 r. Relatywnie
mniej zap³acimy te¿ za alkohol. �rednio zarabiaj¹cego Polaka
staæ obecnie na 147 butelek wódki, a w 1995 r. móg³ sobie
pozwoliæ jedynie na 44 butelki.

(PAP)

W ubieg³ym roku miesiêcznie polskie formy sk³ada³y
Ukraiñcom 3,5 tys. o�wiadczeñ o zamiarze ich zatrudnienia.
W styczniu tego roku takich o�wiadczeñ by³o 7,2 tys. Sta³o
siê tak m.in. dziêki przygotowanym przez resort pracy,
kierowany przez Jolantê Fedak, przepisom wyd³u¿aj¹cym z
trzech do sze�ciu miesiêcy okres zatrudniania cudzoziemców
zza wschodniej granicy bez zezwolenia na pracê.

Rosn¹ce zainteresowanie pracownikami ze Wschodu

Wiêcej Ukraiñców bêdzie pracowaæ w Polsce
jest te¿ skutkiem braku kadr na polskim rynku pracy. Eksperci
apeluj¹ o wprowadzenie dalszych zachêt skierowanych do
naszych s¹siadów, czyli o zatrudnianie Ukraiñców bez
zezwolenia na okres d³u¿szy ni¿ pó³ roku.

Najwiêcej Ukraiñców potrzebuj¹ firmy dzia³aj¹ce w
bran¿y budowlanej i rolniczej. Wiele firm chce te¿ ich zatrudniæ
przy pracach domowych.

(PAP)

W 1947 r. na ziemie zachodnie i pó³nocne w³adze
przymusowo przesiedli³y ponad 140 tys. Ukraiñców.
Wysiedlani mieli na opuszczenie domów dwie-trzy godziny,
mogli zabraæ 25 kg baga¿u. Najwiêcej z nich - kilkana�cie
tysiêcy - mieszka na Warmii i Mazurach.

Do tej pory tylko pojedynczy Ukraiñcy walczyli o
odszkodowanie. Zdaniem dzia³aczy mniejszo�ci ukraiñskiej
brakuje regulacji prawnych, by mogli staraæ siê o rekom-
pensaty. MSWiA nie ma jednak informacji, ile s¹ warte
nieruchomo�ci zostawione przez wysiedleñców.

Ukraiñcy chc¹ odszkodowañ po akcji «Wis³a»
- Przesiedleni maj¹ prawo staraæ siê o zwrot swoich

nieruchomo�ci lub wyp³atê zado�æuczynienia, mówi adw.
Roman Nowosielski z Gdañska, specjalizuj¹cy siê w
sprawach dotycz¹cych odszkodowañ za mienie utracone w
PRL.

Pose³ PO z Warmii i Mazur S³awomir Rybicki twierdzi, ¿e
Sejm bêdzie musia³ siê zaj¹æ roszczeniami Ukraiñców. -
Trzeba bêdzie przygotowaæ ustawowe rozwi¹zania.

(PAP)

Urodzi³ siê w Krakowie w 1923 roku. Ukoñczy³ tamtejsz¹
PWST. W teatrze debiutowa³ jako Charys w «Odysie u
Feaków» w Starym Teatrze. Gra³ w
teatrach krakowskich, katowickich,
warszawskich. Wystêpowa³ m.in. w
«Hamlecie» Szekspira, «Królu Edypie»
Sofoklesa, «Rze�ni» i «Pieszo» Mro¿ka,
«Operetce» Gombrowicza.

W �rodowisku teatralnym by³ nie-
kwestionowanym autorytetem zawodo-
wym i moralnym.

W 1963 roku zosta³ aktorem Teatru
Narodowego. Tu w re¿yserii Kazi-
mierza Dejmka powsta³a w 1967 jego
legendarna ju¿ dzi� kreacja Gustawa-
Konrada w przedstawieniu mickiewiczowskich «Dziadów».
Po zdjêciu spektaklu z afisza i zdymisjonowaniu Dejmka
przez w³adze PRL, Holoubek razem z innymi aktorami opu�ci³
Narodowy.

Zagra³ w ponad 50 filmach. Zadebiutowa³ w 1953 w
«¯o³nierzu zwyciêstwa» w re¿. Wandy Jakubowskiej. Stworzy³

kreacje w obrazach Wojciecha Jerzego Hasa - m.in. «Pêtli»
i «Po¿egnaniach», Tadeusza Konwickiego - «Salcie», «Jak

daleko st¹d, jak blisko» i «Lawie».
Ostatnio zagra³ jedn¹ z g³ównych ról w
filmie S³awomira Kryñskiego «Listy
mi³osne».

W latach 1972-1980 by³ prezesem
Zarz¹du G³ównego SPATiF-u, w 1976 r.
zosta³ pos³em na sejm PRL. Zre-
zygnowa³ z mandatu w 1980 r. W 1989
roku zosta³ wybrany na senatora z listy
Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wa³êsie. By³ wieloletnim wyk³adowc¹
warszawskiej Akademii Teatralnej, od
1996 roku - dyrektorem artystycznym
Teatru Ateneum.(PAP

Na zdjêciu: Na zdjêciu archiwalnym z 03.11.2004:
wybitny aktor filmowy i teatralny Gustaw Holoubek. Gustaw
Holoubek zmar³ w Warszawie w nocy z 5/6 marca 2008
roku. Mia³ 85 lat.

(PAP/Fot.Andrzej Rybczyñski)

Zmar³ Gustaw Holoubek
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W dniu 23 lutego 2008 roku w Obwodowym Muzeum
literackim w Charkowie  Konsul Generalny Rzeczypospolitej w
Charkowie, Grzegorz Seroczyñski, otworzy³ wystawê
zatytu³owan¹ �Joseph Conrad. Miêdzy l¹dem a morzem».

Wystawa zosta³a przygotowana z okazji 150. rocznicy
urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego przez Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Na wniosek
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP rok 2007
ustanowiony przez UNESCO jako Rok obchodów Josepha
Conrada Korzeniowskiego.

W uroczystym otwarciu wystawy wziêli udzia³ m.in.
przedstawiciele w³adz obwodowych oraz miejskich, cz³onkowie
organizacji polonijnych dzia³aj¹cych w  Charkowie.

Joseph Conrad.
Miêdzy l¹dem a morzem

1 lutego 2008 roku w Muzeum Sztuk Piêknych w
Charkowie odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy po�wiê-
conej 150. rocznicy urodzin wybitnego charkowskiego
fotografa polskiego pochodzenia, Alfreda Fedeckiego.
Wystawê przy wspó³udziale i f inansowym wsparciu
Konsulatu Generalnego RP w Charkowie zorganizowa³o
Stowarzyszenie Dom Polski w Charkowie.

W uroczystym otwarciu wystawy wziêli udzia³ m.in.
biskup koadiutor diecezj i  charkowsko-zaporoskiej ,
Marian Buczek, prezes Stowarzyszenia Dom PolskiMicha³
¯ur, przedstawiciele miejscowego �rodowiska polskiego
oraz konsul generalny RP w Charkowie, Grzegorz
Seroczyñski.

�Alfred Fedecki by³ jednym z najznakomitszych foto-
grafików Ukrainy koñca XIX i pocz¹tku XX w. Urodzi³ siê w
1957 roku w ¯ytomierzu w polskiej rodzinie. Swoje
wykszta³cenie fotograficzne zdoby³ w Akademii Sztuki w
Wiedniu. Pierwsze lata zawodowe spêdzi³ w Kijowie, gdzie
zdobywa³ do�wiadczenia artystyczne pod kierunkiem
znakomitego fotografika, W³odzimierza Wysokiego. Przeniós³
siê nastêpnie do Charkowa, gdzie otworzy³ w³asne atelier
fotograficzne.

W swojej samodzielnej pracy artystycznej Fedecki zacz¹³
odchodziæ obowi¹zuj¹cej statycznej �rodzinnej» kompozycji

150.  rocznica urodzin Alfreda Fedeckiego 
zdjêcia w kierunku �malarskiego» portretowania osób.
Nowatorskie, jak na owe czasy, zdjêcia przynios³y arty�cie
du¿¹ popularno�æ oraz liczne nagrody na krajowych i
zagranicznych wystawach. Jego wysokie umiejêtno�ci
doceni³y czo³owe osobisto�ci ¿ycia politycznego i artys-
tycznego. Fotograf wykonywa³ fotoportrety carów - Aleksandra
III i Miko³aja II, darzonego wielkim szacunkiem w Rosji
prawos³awnego duchownego - ojca Jana Kronsztackiego,
wielkiego kompozytora - Piotra Czajkowskiego i in.
Wspó³pracowa³ z wieloma wydawnictwami, a jego prace by³y
zamieszczane w najbardziej poczytnych czasopismach w
Moskwie i Petersburgu.

A.Fedecki interesowa³ siê tak¿e wszelkimi nowo�ciami
technicznymi, które stara³ siê wykorzystywaæ w fotografii.
Zajmowa³ siê tak¿e ró¿nymi eksperymentami, zwi¹zanymi z
próbami zapisywania d�wiêków, zastosowania artystycznego
fotografii rentgenowskiej, próbami kolorowej fotografii oraz
sposobami otrzymania �¿ywej fotografii». Jego zainte-
resowania w tym kierunku zaowocowa³y pierwszym pu-
blicznym pokazem kinematograficznym w Charkowie w dniu
2 grudnia 1896 r.» (M.¯ur, W.Mys³awski, Alfred Fedecki (1857-
1902). Fragmenty biografii, [w:] Diaspora polska w Charkowie
- historia i wspó³czesno�æ, Charków 2004, s. 182).

http://www.charkowkg.polemb.net/

Ïèîíåðà  êèíåìàòîãðàôà  äî  ñèõ ïîð íå  çíàþò â  ëèöî
Õàðüêîâñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå îòêðû-

ëàñü âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
âûäàþùåãîñÿ ôîòîãðàôà, ïåðâîãî êèíåìàòîãðàôèñòà
Ðîññèè, õàðüêîâ÷àíèíà Àëüôðåäà Ôåäåöêîãî.

Îðãàíèçàòîðàìè ýòîé óíèêàëüíîé âûñòàâêè, âêëþ-
÷èâøåé â ñåáÿ áîëåå ñîòíè ôîòîêîïèé è îðèãèíàëüíûõ
ôîòîãðàôèé èç ÷àñòíûõ êîëëåêöèé, ñòàëè Ãåíåðàëüíîå
êîíñóëüñòâî Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà â Õàðüêîâå, Ïîëüñêèé

äîì â Õàðüêîâå è Õàðüêîâñêèé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé.
Ñòîëü çíà÷èòåëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïîëüøè íå
ñëó÷àéíî � Àëüôðåä Êîíñòàíòèíîâè÷ Ôåäåöêèé áûë
ýòíè÷åñêèì ïîëÿêîì, õîòÿ è ðîäèëñÿ â Óêðàèíå, â
Æèòîìèðå.

Ñûí òåàòðàëüíîãî àíòðåïðåíåðà, áóäóùèé «ñâåòî-
ïèñåö» ïîëó÷èë óíèêàëüíîå äëÿ òîãî âðåìåíè ñïå-
öèàëüíîå îáðàçîâàíèå, îêîí÷èâ ôîòîãðàôè÷åñêèé
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èíñòèòóò ïðè Êîðîëåâñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ â Âåíå.
Ïîïðàêòèêîâàâøèñü íåñêîëüêî ëåò â äîëæíîñòè äèðåê-
òîðà ôîòîàòåëüå â Êèåâå, Àëüôðåä Ôåäåöêèé ïåðååõàë â
Õàðüêîâ è íà Åêàòåðèíîñëàâñêîé óëèöå îòêðûë ñâîþ

ïåðâóþ ñîáñòâåííóþ ôîòîãðàôèþ. Ñ ýòîãî âðåìåíè áåðåò
íà÷àëî ýïîõà áóðíîãî ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ôîòî-
èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôà, ñâÿçàííàÿ, áëàãîäàðÿ
Ôåäåöêîìó, ñ íàøèì ãîðîäîì.

Îñíîâîïîëîæíèê õóäîæåñòâåííîãî íà÷àëà â ôîòî-
ãðàôèè, îí áûñòðî ñòàë çíàìåíèò äàëåêî çà ïðåäåëàìè
Õàðüêîâà è äàæå Ðîññèè. Òàëàíò, ïîìíîæåííûé íà
àìáèöèè, äåëàë ñâîå äåëî. Ôåäåöêèé âåçäå è âî âñåì
õîòåë áûòü ïåðâûì è ëó÷øèì. È åìó ýòî óäàâàëîñü. Ñ
ïîìîùüþ ïðèìèòèâíîé, ïî ñîâðåìåííûì ìåðêàì,
àïïàðàòóðû, ìíîãîêðàòíî èì ñîâåðøåíñòâóåìîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, îí ñíèìàë òàê, êàê íèêòî íå ñíèìàë.
Ïîðòðåòû, ïåéçàæè, æàíðîâûå ñíèìêè, çàðóáåæíûå
âûñòàâêè, ìåæäóíàðîäíûå íàãðàäû� Î ñòåïåíè ïðè-
çíàíèÿÔåäåöêîãî, óðîâíå åãî ïðåñòèæà ìîæíî ñóäèòü
õîòÿ áû ïî êðóãó çàêàç÷èêîâ ïîðòðåòîâ. Ó íåãî ñíè-
ìàëèñü êîðîëü Äàíèè è ïðåçèäåíò Ôðàíöèè, ðóññêèå
öàðè Àëåêñàíäð III è Íèêîëàé II, êîìïîçèòîð ×àé-
êîâñêèé, õóäîæíèê Àéâàçîâñêèé, òåàòðàëû Êðàïèâ-
íèöêèé, Ñàäîâñêèé, Çàíüêîâåöêàÿ� È âñå îñòàëèñü
äîâîëüíû!

Ïåòð Èëüè÷ ×àéêîâñêèé, óâèäåâ ñâîé ïîðòðåò,
ïðèøåë â âîñòîðã, çàêàçàë òèðàæ, âñåì äàðèë è íåèçìåííî
ïðè ýòîì ðàñõâàëèâàë ìàñòåðñòâî ôîòîãðàôà. Ïî
îáùåïðèíÿòîìó ìíåíèþ, èìåííî ýòîò ïîðòðåò ðàáîòû Ôå-
äåöêîãî ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ïîðòðåòîì ãåíèàëüíîãî

êîìïîçèòîðà. È ýòî íåóäèâèòåëüíî. Áëåñòÿùèé ðåçóëüòàò
ñòàë âîçìîæåí áëàãîäàðÿ òâîð÷åñêîé íàõîäêå ôîòîãðàôà.
Îòêàçàâøèñü îò òðàäèöèîííîãî ïîäõîäà ñ âèçèòîì
îáúåêòà ñúåìêè â àòåëüå, îí ñíÿë ×àéêîâñêîãî íåîæè-
äàííî, ñðàçó æå ïîñëå êîíöåðòà, çàïå÷àòëåâ êîìïîçèòîðà
â ìèíóòû íàèâûñøåãî òâîð÷åñêîãî ïîäúåìà è âäî-
õíîâåíèÿ�

Ôåäåöêèé æèâî èíòåðåñîâàëñÿ ðàçëè÷íûìè òåõíè-
÷åñêèìè èçîáðåòåíèÿìè è ñòàë ïèîíåðîì îòå÷åñò-
âåííîãî êèíåìàòîãðàôà. Êàê èçâåñòíî, ïåðâóþ êèíî-
ñúåìêó â Ðîññèè 14 ìàÿ 1896 ïðîèçâåë ïðèñëàííûé
áðàòüÿìè Ëþìüåð èç Ïàðèæà îïåðàòîð Êàìèëë Ñåðô,
çàïå÷àòëåâøèé òîðæåñòâà â Êðåìëå âî âðåìÿ êîðîíàöèè
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II. Àëüôðåäó Ôåäåöêîìó ïðè-
íàäëåæèò àâòîðñòâî âòîðîé ðîññèéñêîé êèíîñúåìêè,
äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûé ñåàíñ êîòîðîé â
Õàðüêîâå äàòèðóåòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ òîãî æå 1896 ãîäà.
Ñþæåòîì äëÿ âòîðîãî äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà â Ðîññèè
ñòàëà öåðåìîíèÿ åæåãîäíîé ïðîöåññèè ïåðåíåñåíèÿ
÷óäîòâîðíîé èêîíû Îçåðÿíñêîé Áîæüåé Ìàòåðè èç
Êóðÿæñêîãî ìîíàñòûðÿ â Õàðüêîâ. À â æàíðå èãðîâîãî
êèíî Ôåäåöêîìó ïðèíàäëåæèò áåçóñëîâíîå ïåðâåíñòâî.

� Ðàíåå ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïåðâûì èãðîâûì ôèëüìîì
â Ðîññèè áûë «Ñòåíüêà Ðàçèí»1907 ãîäà, � ãîâîðèò
õàðüêîâñêèé êèíîâåä Âëàäèìèð Ìèñëàâñêèé, èññëå-
äîâàòåëü òâîð÷åñòâà Àëüôðåäà Ôåäåöêîãî. � Íî, êàê
îêàçàëîñü, åùå â 1897 ãîäó Ôåäåöêèé ñíÿë ðàçûãðàííóþ
àêòåðîì õàðüêîâñêîãî òåàòðà ñöåíêó, â êîòîðîé àêòåð
ïîêàçûâàë ôîêóñû. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìû ìîæåì ñìåëî
óòâåðæäàòü, ÷òî ïåðâûé èãðîâîé ôèëüì â Ðîññèéñêîé
èìïåðèè áûë ñíÿò Àëüôðåäîì Ôåäåöêèì â Õàðüêîâå�

Ïàðàäîêñàëüíî, íî íà âû ñòàâêå ðàáîò îäíîãî èç
ëó÷øèõ ôîòîõóäîæíèêîâ Ðîññèè ñðåäè ïîðòðåòîâ âû-
äàþùèõñÿ ëþäåé è ïðîñòûõ õàðüêîâ÷àí íå íàøëîñü ìåñòà
ïîðòðåòó èõ àâòîðà. Ëèöî ÷åëîâåêà, çàïå÷àòëåâøåãî

òûñÿ÷è ëèö, äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ íåèçâåñòíûì èñ-
ñëåäîâàòåëÿì. Âïðî÷åì, îíè íå òåðÿþò íàäåæäû íàéòè
ôîòîãðàôèþ ñàìîãî Ôåäåöêîãî. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
ïîðòðåò ýòîãî âûäàþùåãîñÿ õàðüêîâ÷àíèíà óêðàñèò
áóäóùèé ìóçåé ôîòîãðàôèè è êèíîèñêóññòâà â Õàðüêîâå,
î÷åðåäíûì øàãîì ê êîòîðîìó, ïî ñëîâàì èñòîðèêîâ è
ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ, ñòàëà îòêðûâøàÿñÿ âûñòàâêà.

Àëåêñàíäð Äîáðîâîëüñêèé



Polonia Charkowa     Nr 3  (70)       Rok  2008                                                                                                                                    Str. 13

�M³oda kobieta
roku 2008� Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Äíåé ñëàâÿíñêîé ïèñü-

ìåííîñòè è êóëüòóðû Îáùåñòâî ïîëüñêîé êóëüòóðû â
ãîðîäå Õàðüêîâå ñîâìåñòíî ñ êàôåäðîé óêðàèíñêîé è
ìèðîâîé ëèòåðàòóðû óêðàèíñêîãî ôàêóëüòåòà èì. Ã.Ô.
Êâèòêè-Îñíîâüÿíåíêî Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ã.Ñ. Ñêîâîðîäû
âûñòóïèëè èíèöèàòîðàìè ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà «Ñëî-
âî, ëþáîâü ìîÿ!»

Ïîñâÿùåí îí áûë òâîð÷åñòâó âûäàþùåéñÿ ïîëüñêîé
ïîýòåññû Ìàðèè Êîíîïíèöêîé. Ñòóäåíòû-ôèëîëîãè,
ñîáðàâøèåñÿ â àìôèòåàòðîâîé àóäèòîðèè, ñëîâíî
ïåðåíåñëèñü â ìèð å¸ ïîýçèè, äîìèíàíòàìè êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ñòðàäàíèå è áîëü, ëèðèçì è ñåíòèìåíòàëèçì,
âûñîêèé ïàòðèîòèçì è æèçíåóòâåðæäàþùèé ãóìàíèçì.

Ñòóäåíòêà IV êóðñà ïîëüñêîãî îòäåëåíèÿ Íàòàëèÿ
Ëàáâè ðàññêàçàëà î áèîãðàôèè Ìàðèè Êîíîïíèöêîé,
ãåîãðàôè÷åñêèìè ïîëþñàìè êîòîðîé ñòàëè ãîðîäîê
Ñóâàëêè â Ïîëüøå è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé Ëüâîâ â
Óêðàèíå. Òâîð÷åñòâîì ïîýòåññû åùå ïðè åå æèçíè
âîñõèùàëñÿ âûäàþùèéñÿ ïèñàòåëü Èâàí ßêîâëåâè÷
Ôðàíêî. Ñèìâîëè÷åñêèì åñòü òîò ôàêò, ÷òî è âå÷íûé
ïðèþò Ìàðèÿ Êîíîïíèöêàÿ è Èâàí Ôðàíêî íàøëè íà
Ëû÷àêîâñêîì êëàäáèùå âî Ëüâîâå � ìîãèëû èõ ðÿäîì.

Ïîëîíèñòêè II êóðñà Àííà Ðÿçàíöåâà è Èðèíà Âåðå-
èòèíîâà, IV êóðñà � Þëèÿ Áàòèùåâà, Ìàðòà Äîðîäàåâà,
Âèêòîðèÿ Ëåøòà ñ ãëóáîêèì ïðîíèêíîâåíèåì â ôèëî-
ñîôñêóþ ñóùíîñòü ïîýçèè ïðî÷ëè ñòèõè Ì. Êîíîïíèöêîé.
ßðêîñòè è äèíàìè÷íîñòè ïðèäàëè ïðàçäíèêó ïåñíè â
èçûñêàíî-àðòèñòè÷åñêîì èñïîëíåíèè ñòóäåíòêè III êóðñà
ôðàíöóçñêîãî îòäåëåíèÿ Íàäåæäû ßðåì÷óê, ïîëîíèñòîê
IV êóðñà Òàòüÿíû Ñòåïàíåíêî, Âèêòîðèè Øàéíîãè,
Ãàëèíû Ìàçíÿê è ãèòàðèñòêè-àêîìïîíèàòîðà Åêàòåðèíû
Øàíê.

Ñòîèòü îòìåòèòü, ÷òî ñòóäåíòû óêðàèíñêîãî ôàêóëü-
òåòà èì. Ã.Ô. Êâèòêè-Îñíîâüÿíåíêî Õàðüêîâñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ã.Ñ. Ñêî-
âîðîäû íåîäíîêðàòíî óñïåøíî âûñòóïàëè íà ôåñòèâàëå
ïîýçèè Ìàðèè Êîíîïíèöêîé â Ïîëüøå. Âîçìîæíî, è
íûíåøíèé ïðàçäíèê â ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èì.
Ã.Ñ. Ñêîâîðîäû ñòàíåò åù¸ îäíèì æèâîòâîðÿùèì
èñòî÷íèêîì ïîïóëÿðèçàöèè òâîð÷åñòâà óíèêàëüíîé
ïîëüñêîé ïîýòåññû Ìàðèè Êîíîïíèöêîé â Óêðàèíå.

Âàñèëèé Ñàãàí

Ñëîâî, ëþáîâü ìîÿ!

�wi¹teczne odznaczenia
dla kobiet Charkowa

W dniu 8 marca 2008 r. w rezydencji mera Charkowa
zosta³a zorganizowana uroczysto�æ z okazji �wiêta Kobiet.
Mer Charkowa Michai³ Dobkin wyró¿ni³ kobiety, który wnios³y
znacz¹cy wk³ad w rozwój miasta Charkowa w ró¿nych
dziedzinach. W�ród nich znalaz³a siê tak¿e Prezes
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie Pani Józefa
Czernijenko. Jako dzia³acz spo³eczny zosta³a ona odznaczona
za wielki wk³ad w rozwój polskiej kultury i wzmacnianie
dobrych stosunków miêdzy narodami ukraiñskim i polskim.

Po zakoñczeniu wszystkie  odznaczone kobiety mia³y
mo¿liwo�æ pami¹tkowego indywidualnego sfotografowania
siê z merem miasta.

Fina³ festiwalu pod tytu³em �M³oda kobieta roku 2008�
odby³ siê w sali koncertowej Charkowskiego Uniwersytetu
Wojskowego Stra¿y Po¿arnej. Impreza zosta³a zorga-
nizowana 8 marca przez administracjê pañstwow¹ obwodu
charkowskiego z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet.
Kobiety miasta Charkowa i obwodu charkowskiego zosta³y
nominowane w ró¿nych kategoriach.

W�ród m³odych dzia³aczy spo³ecznych przez jury zosta³a
wyró¿niona  Diana Krawczenko, prezes klubu m³odzie¿owego
�Europejski Wektor�, który dzia³a przy Stowarzyszeniu Kultury
Polskiej w Charkowie od 2004 roku. Diana otrzyma³a dyplom
uznania, prezent i kwiaty. Nagrodzeniu laureatów festiwalu
towarzyszy³ wystêp koncertowy m³odych artystów.
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 �piewamy razem

Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michala
Pije ja, pijesz ty - kompanija cala,
A kto nie wypije, tego we dwa kije:
Lupu cupu, lupu cupu, niech po polsku zyje.

Dawniej, panie, choc w zupanie, szlachcic zloto dzwiga;
Dzisiaj kuso, scieto-spieto, a w kieszeni figa.
Kto bez grosza zyje, tego we dwa kije:
Lupu cupu, lupu cupu, niech po polsku zyje,

Indyk z sosem, zraz z bigosem jadly dawne pany;
Dzis slimaki i robaki jedza jak bociany.
Kto zabamy zyje, tego we dwa kije:
Lupu cupu, lupu cupu, niech po polsku zyje.

Pili nasi pradziadowie, nie byli pijacy:
Byli mezni, pracowici - badzmy i my tacy.
A kto nie wypije, tego we dwa kije:
Lupu cupu, lupu cupu, niech po polsku zyje

Agnieszka Osiecka

¯ycie kochanie trwa tyle co taniec 
fandango, bolero, be-bop 
manna, hosanna, ró¿aniec i szaniec 
i jazda i basta i stop. 

Bal to najd³u¿szy na jaki nas prosz¹, 
nie graj¹ na bis, chocia¿ ¿al, 
zanim wiec serca upad³o�æ og³osz¹ 
na bal, marsz na bal 

Szalejcie aorty, ja idê na korty 
Roboto ty w rêkach siê pal 
Miasta nieczu³e mijajcie jak porty 
Bo ¿ycie, bo ¿ycie to bal 

Bufet jak bufet jest zaopatrzony 
Zale¿y, czy tu, czy gdzie� tam 
Tañcz póki ¿yjesz i �miej siê do ¿ony 
I pij... zdrowie dam! 

Niech ¿yje bal! 
Bo to ¿ycie to bal jest nad bale! 
Niech ¿yje bal! 
Drugi raz nie zaprosz¹ nas wcale! 
Orkiestra gra! 
Jeszcze tañcz¹ i drzwi s¹ otwarte! 
Dzieñ warty dnia! 
A to ¿ycie zachodu jest warte! 

Ch³opo-robotnik jak boa grzechotnik 
z niebytu wynurza siê fal, 
wiedzie swa mamê i tatê, i ¿onkê, 
i rusza, wyrusza na bal. 

Sucha kostucha - ta Miss Wykidaj³o 
wy³¹czy nam pr¹d w �rodku dnia. 
Pchajmy wiec taczki ob³êdu, jak Byron, 
bo raz mamy bal! 

Niech ¿yje bal...

Niech ¿yje bal

Pije Kuba do Jakuba

Kiedy patrzê hen za siebie, 
W tamte lata co minê³y 
Czasem my�lê, co przegra³em, 
Ile diabli wziêli? 
Co straci³em z w³asnej woli, 
Ile przeciw sobie? 
Co wyliczê, to wyliczê, 
Ale zawsze wtedy powiem..., 
¯e najbardziej mi ¿al... 

Ref.: Kolorowych jarmarków, 
Blaszanych zegarków, 
Pierzastych kogucików, 
Baloników na druciku. 
Motyli drewnianych, 
Koników bujanych, 
Cukrowej waty 
I z piernika chaty. 

Gdy w dzieciñstwa wracam strony, 
Dobre chwile przypominam, 
Mego miasta s³yszê dzwony, 
Czy kto� czas zatrzyma³? 
I gdy pytam cicho siebie; 
Czego ¿al dzi� Tobie? 
Co wyliczê, to wyliczê, 
Ale zawsze wtedy powiem..., 
¯e najbardziej mi ¿al... 

Ref.: Kolorowych jarmarków, 
Blaszanych zegarków, 
Pierzastych kogucików, 
Baloników na druciku. 
Motyli drewnianych, 
Koników bujanych, 
Cukrowej waty 
I z piernika chaty.(x2) 

Maryla  Rodowicz

Kolorowe jarmarki
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Chlub¹ ��wiêconego», a zarazem i kuchni polskiej
by³y jednak przede wszystkim �wi¹teczne ciasta, w�ród
których miejsce najwa¿niejsze zajmowa³y (i zajmuj¹
dotychczas) baby wielkanocne i mazurki.

O babach wielkanocnych, zwanych niegdy� babimi
ko³aczami, napisano w Encyklopedii staropolskiej
Zygmunta Glogera, ¿e jest to �...znane ciasto z pszennej
m¹ki, wypiekane zwykle do �wiêconego na Wielkanoc...»
Baby zaprawiano szafranem, wypiekano w formach
miedzianych i glinianych, albo w rondlach i formach
papierowych. Te ostatnie zwane babami podolskimi
miewaj¹ do dwóch stóp wysoko�ci. Co do gatunku
ciasta to znane by³y powszechnie: babki parzone,
petynetowe, migda³owe, z razowego chleba i trój-
kolorowe (z ciasta bia³ego, ró¿owego i ciemnego).

Z tych to w³a�nie bab pieczonych wed³ug skompli-
kowanych receptur, nierzadko z kopy (60-ciu) ¿ó³tek,
najbielszej m¹ki, wyborowego mas³a, z dodatkiem
wonnych korzeni, s³ynê³o staropolskie �wiêcone.

Tak¿e pieczenie bab by³o ca³ym, wielkim obrzêdem
domowym, bo gdy ros³y w cieple, otulone w puchowe
piernaty nie wolno by³o otwieraæ drzwi ani okien, aby nie
�zaziêbiæ» ciasta. Nie dozwolone by³y przeci¹gi i
trzaskanie drzwiami. Chodzono na palcach i mówiono
szeptem, bo ka¿dy gwa³towny ruch, a nawet ha³as móg³
sprawiæ, ¿e ciasto opadnie. Podobne ceremonie
towarzyszy³y wk³adaniu i wyjmowaniu z pieca gotowych
ju¿ bab. Gospodynie prze¿ywa³y przy tym wielkie emocje,
bo baba z zakalcem, przypalona lub zbyt blada,
niekszta³tna, zbytnio lub zbyt ma³o wyro�niêta kom-
promitowa³a pani¹ domu.

Gotowe baby uk³adano delikatnie na poduszkach i póki
nie ostyg³y nie pozwalano zbli¿aæ siê do nich, aby nie
uszkodziæ ciasta. Na ostatku baby piêknie lukrowano.
By³y nie tylko znakomite, ale dziêki swym kszta³tom i
grubym czapom z bia³ego i ró¿owego lukru wspaniale
zdobi³y wielkanocne sto³y. Zarówno te kosztowne i bardzo
pracoch³onne przepisy, jak i ca³y ceremonia³ niezbêdny
przy pieczeniu bab nie mog¹ mieæ zastosowania w
dzisiejszych czasach.

Mo¿e jednak warto zainteresowaæ siê kilkoma,
zamieszczonymi poni¿ej, niebanalnymi przepisami na baby
wielkanocne. Raz w roku, na Wielkanoc, mo¿na
przygotowaæ wed³ug nich ciasta doskona³ej klasy.

Ciasta wielkanocne

Baba puchowa
Sk³adniki:

1/2 kg m¹ki, 10 ¿ó³tek, 15 dag cukru pudru, 7 dag dro¿d¿y,
1 ³y¿eczka cukru (do zaczynu), 3/4 szklanki mleka, szczypta
sól, ma³y kieliszek rumu, 20 dag rodzynków, mas³o do formy.

Po³owê m¹ki (25 dag) sparzyæ wrz¹cym mlekiem i
dok³adnie rozetrzeæ, aby nie by³o grudek, przykryæ, ostudziæ.
Dodaæ roztarte z cukrem dro¿d¿e, pozostawiæ do wyro�niêcia.
Z ¿ó³tek i cukru pudru ubiæ sprê¿yn¹ pulchny krem, dodaæ do
zaczynu, dosypaæ resztê m¹ki i doskonale wyrobiæ ciasto, a¿
odstawaæ bêdzie od r¹k. Wówczas dodaæ letnie, stopione
mas³o, rum i szczyptê soli. Znowu dok³adnie wszystko wyrobiæ
i dodaæ przebrane, umyte i os¹czone rodzynki. Prze³o¿yæ do
wysmarowanych mas³em foremek, nape³niaj¹c je do po³owy
wysoko�ci. Gdy ciasto rosn¹c wype³ni formy po brzegi, upiec
w dobrze nagrzanym piekarniku (50-60 minut), sprawdzaj¹c
patyczkiem. Upieczone, wyjête z formy, gor¹ce babki oprószyæ
obficie cukrem pudrem.

Przygotowanie:

Na podstawie B. Ordowska, E. Piskorz-Branekowa, M. �lusarska
„Kalendarz polski�. Historia i obyczaje� Stowarzyszenie �Wspólnota
Polska�, Warszawa, 1997

 Kuchnia  polska
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Baba mu�linow¹
24 ¿ó³tka, 30 dag cukru, 25 dag m¹ki, 6 dag dro¿d¿y, 1/

2 szklanki letniego mleka, 1 ³y¿ka m¹ki, 1 ³y¿eczka cukru
(do zaczynu), 1 ³y¿ka roztartej na proszek wanilii, 10 dag
mas³a oraz mas³o do wysmarowania formy.

¯ó³tka wbiæ do emaliowanego garnka, dodaæ cukier i ubijaæ
na parze (wstawiaj¹c garnek do wiêkszego naczynia z
gor¹c¹ wod¹) na bia³y gêsty krem. Dro¿d¿e rozetrzeæ z m¹k¹
i cukrem, zalaæ letnim mlekiem, pozostawiæ w cieple do
wyro�niêcia. Podro�niête po³¹czyæ z ubitymi ¿ó³tkami, dodaæ
waniliê i - stopniowo - lekko ogrzan¹ m¹kê. Ciasto ubijaæ
30 minut, dodaæ letnie roztopione mas³o i znowu ubijaæ
przez 30 minut. Przygotowane w ten sposób ciasto
pozostawiæ w cieple do wyro�niêcia. Gdy podwoi sw¹
objêto�æ prze³o¿yæ do wysmarowanej mas³em formy,
wype³niaj¹c j¹ do po³owy wysoko�ci. Gdy rosn¹c wype³ni
formê po brzegi, bardzo ostro¿nie, unikaj¹c wstrz¹sów
wstawiæ do nagrzanego piekarnika. Piec w �rednio gor¹cym
piekarniku 60-70 minut, sprawdzaj¹c patyczkiem. Kiedy
wk³uty do ciasta patyczek jest suchy i czysty - baba jest
upieczona. Gotow¹ babê oprószyæ obficie cukrem pudrem
lub - ostudzon¹ - polukrowaæ.

1 kg m¹ki, 10 dag dro¿d¿y, 2 ca³e jaja, 3 ¿ó³tka, 20 dag
mas³a, 30 dag cukru, 1 szklanka mleka, 10 dag rodzynków,
skórka pomarañczowa lub cytrynowa, cukier waniliowy,
szczypta soli, t ³uszcz do wysmarowania formy.

Dro¿d¿e rozetrzeæ z ³y¿k¹ cukru, rozprowadziæ letnim mlekiem,
pozostawiæ do wyro�niêcia. M¹kê przesiaæ przez sito, dodaæ
podro�niête dro¿d¿e, roztopione letnie mas³o, jaja i ¿ó³tka,
cukier, zapachy, sól, resztê mleka. Dok³adnie wyrobiæ ciasto
³y¿k¹ drewnian¹, a¿ zacznie odstawaæ od miski i ³y¿ki. Wówczas
dodaæ przebrane rodzynki, op³ukane, os¹czone i lekko
oprószone m¹k¹, otart¹ skórkê pomarañczow¹ lub cytrynow¹.
Ciasto w³o¿yæ do wysmarowanych t³uszczem foremek,
pozostawiæ w cieple do wyro�niêcia. Gdy wype³ni formy po
brzegi, wstawiæ do nagrzanego piekarnika i upiec (ok. 50
minut). Gotowe i jeszcze gor¹ce, wyjête z foremek babki
obsypaæ przez sitko cukrem pudrem lub wystudzone

polukrowaæ.

£atwa baba dro¿d¿owa
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