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Jadwiga - królowa
polska

«I nie dziw: wiedzieli bowiem, ¿e tak by³a
wychowana i ukszta³cona, ¿e w niej cnota urodê,
skromno�æ powaby, piêkno�æ przymioty serca,
czysto�æ dziewicz¹ s³awê, a ³agodno�æ i s³odycz
obyczajów ród zacny przewy¿sza. Widzieli j¹
rzadkimi nad podziw wdziêkami od przyrody
ozdobion¹, æwiczon¹ w naukach, uk³adn¹ w
obej�ciu, zachowuj¹c¹ stateczno�æ i powagê nie
tylko urodzeniu swemu, ale i kobiecie w³a�ciw¹, a
przy tym umiarkowanie, skromno�æ osobliwsz¹ i
wstydliwo�æ. Nieba u¿yczy³y jej w darze tak cudn¹
i wdziêczn¹ postaæ, jakiej ¿adne nie wyda³y wieki,
a w niej zamieszka³a skromno�æ, jedyna i
najzacniejsza kobiet ozdoba. Zdawa³o siê, ¿e w
kolebce wraz z mlekiem macierzyñskim wpojone
jej by³y wszystkie cnoty. Zaledwie bowiem wysz³a
z lat dziecinnych taki ju¿ okazywa³a rozs¹dek i
dojrza³o�æ, ¿e cokolwiek mówi³a albo czyni³a,
wydawa³o jakby sêdziwego wieku powagê.»

Z Kroniki Królestwa Polskiego Jana D³ugosza

• Jadwiga - królowa polska
• Maria Sk³odowska-Curie
• Helena Modrzejewska
• Zag³ada Huty Pieniackiej
• Uczczono pamiêæ ofiar Huty Pieniackiej

• Jerzy Buzek o 10-leciu przyst¹pienia Polski do NATO
• Nowy ordynariusz diecezji charkowsko-zaporowskiej
• Dzieñ Kobiet by³ okazj¹ do spotkania
• �piewamy razem: Sz³a dzieweczka
• Kuchnia  polska: Pikantne cebule
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Jadwiga - królowa polska

Urodzi³a siê 7 listopada 1867
roku w Warszawie. W 1883 roku,
zda³a maturê uzyskuj¹c z³oty medal.
Przez siedem lat by³a prywatn¹ nau-
czycielk¹. Za zarobione w tym czasie
pieni¹dze pomaga³a siostrze Bro-
nis³awie w studiach medycznych w
Pary¿u. Za jej namow¹ zdecydowa³a
siê wyjechaæ na studia do Francji,
poniewa¿ kobiety nie mia³y prawa
wstêpu do szkó³ wy¿szych w Ce-
sarstwie Rosyjskim. W Pary¿u
uczêszcza³a na wyk³ady z mate-
matyki i z fizyki w Sorbonie. ¯y³a
wówczas w bardzo trudnych warun-
kach finansowych, maj¹c jedynie
40 rubli na miesi¹c.

Na wiosnê 1894 r. zdaje licencjat
z matematyki i rozpoczyna samo-
dzielne badania nad magnetyzmem
metali. Praca ta wymaga³a du¿ej ilo�ci
minera³ów. Jednak okoliczno�ci jej
sprzyjaj¹. Ze swoich problemów
Maria Sk³odowska zwierza siê
swojemu znajomemu ze Fryburga
profesorowi Kowalskiemu. Przy-
pomina on sobie, i¿ zna m³odego
francuskiego uczonego, który dyspo-
nuje w³a�nie takim laboratorium, jakie
jest potrzebne Marii Sk³odowskiej.
Tym m³odym naukowcem jest Piotr
Curie.

Ich pierwsze spotkanie schodzi
wkrótce na tematy naukowe. Piotr
Curie wprowadza m³od¹ studentkê w
zagadnienia magnetyzmu kryszta³ów.
Ona zadaj¹c oryginalne i �mia³e
pytania, wprawia jego w podziw.
Mijaj¹ miesi¹ce. Serdeczna przyja�ñ
miêdzy nimi ro�nie.

W lipcu tego¿ roku wyjecha³a
do Polski nie maj¹c pewno�ci
czyjeszcze wróci za granicê. W Kra-
kowie czyni³a bezskuteczne starania

Jadwiga Andegaweñska
(I374-I399) - córka Ludwika Wê-
gierskiego. W 1384 r. mo¿no-
w³adcy polscy za¿¹dali jej przy-
bycia do Polski z Wêgier i w tym
roku zosta³a koronowana. Pa-
nowie ma³opolscy d¹¿yl i  do
zerwania narzeczeñstwa Jadwigi
z Wilhelmem Habsburgiem, gdy¿
my�leli o zwi¹zku dynastycznym
z Litw¹ w celu umocnienia obu
krajów zagro¿onych sta³¹ eks-
pansj¹ Krzy¿aków. Na podstawie
umowy zawartej w Krewiê w 1385
r., wielki ksi¹¿ê litewski W³a-
dys³aw Jagie³³o przyj¹³ wraz z
braæmi i ca³¹ Litw¹ chrze�cijañ-
stwo w obrz¹dku ³aciñskim i
po�lubi³ Jadwigê. W miarê do-
rastania królowa dzieli³a z mê¿em
ciê¿ar sprawowania w³adzy w
pañstwie. Otacza³a siê wybitnymi
politykami i dba³a o polsk¹ racjê
stanu, zw³aszcza wtedy, gdy Ja-
gie³³o zwraca³ siê ku sprawom
ojczystej Litwy. Uczestniczy³a w
rozmowach z Krzy¿akami, do-
magaj¹c siê zwrotu zabranych
bezprawnie ziem piastowskich.
W trosce o chrystianizacjê Litwy
ufundowa³a przy uniwersytecie w
Pradze dom dla studentów -
przede wszystkim Litwinów, któ-
rzy w przysz³o�ci po�wiêciæ siê
mieli dzia³alno�ci kap³añskiej w
swej ojczy�nie.

Jadwiga zas³u¿y³a siê ogrom-
nie kulturze polskiej. W krêgu
królowej przebywali uczeni: Sta-
nis³aw ze Skarbimierza � prawnik
i przysz³y rektor Akademii Kra-
kowskiej, Jan Radlica � biskup
krakowski, a zarazem znakomity
medyk o s³awie miêdzynarodowej,
i inni. Dziêki niej mog³a wznowiæ
dzia³alno�æ krakowska uczelnia, na
której potrzeby monarchini za-
pisa³a w testamencie wszystkie
swoje klejnoty. Za jej te¿ spraw¹
t³umaczono na jêzyk polski dzie³a
o tre�ci religijnej, co da³o pocz¹tek
rodzimemu pi�miennictwu. Wtedy
powsta³ trójjêzyczny Psa³terz flo-

riañski, zawieraj¹cy obok ³aciñs-
kich i niemieckich tak¿e polskie
teksty psalmów.

W³adczyni utrzymywa³a w³as-
ny dwór i przyjmowa³a na nim
dostojnych go�ci, wydaj¹c wy-
kwintne uczty przy d�wiêkach
muzyki. Lubi³a je�dziæ konno i
bra³a udzia³ w polowaniach. Gdy
jednak nadchodzi³ czas wielkiego
postu czy adwentu, tryb ¿ycia
Jadwigi i jej otoczenia ulega³
zmianie. Królowa bowiem odzna-
cza³a siê g³êboka pobo¿no�ci¹ i
wiele czasu po�wiêca³a na mo-
dlitwy i nabo¿eñstwa.

Zachowa³a siê w pamiêci
wspó³czesnych jako opiekunka
ubogich, chorych i potrzebu-
j¹cych. Dla bezdomnych, ¿ebra-
ków, chorych i kalek zak³ada³a
szpitale, czyli wed³ug dzisiejszych
pojêæ domy opieki spo³ecznej,
gdzie mogli oni znale�æ ciep³¹
strawê i k¹t do spania. ¯ywo
reagowa³a te¿ na krzywdy wy-
rz¹dzone poddanym, zw³aszcza
tym najs³abiej chronionym pra-
wem, staraj¹c siê oddaæ im spra-
wiedliwo�æ.

Po d³ugich oczekiwaniach na
potomstwo królowa powi³a wre-
szcie córkê � El¿bietê Bonitacjê.
Dziewczynka ¿y³a jednak zaledwie
trzy tygodnie, a niebawem zmar³a
tak¿e Jadwiga. �mieræ monarchini
by³a prawdziwym wstrz¹sem dla
pañstwa. W kalendarzu katedry
krakowskiej pod dat¹ 17 lipca
1399 r. zapisano: «Zmar³a dzi� w
po³udnie Najja�niejsza Pani Jad-
wiga Królowa Polski i dziedziczka
Wêgier, niestrudzona krzewicielka
czci Bo¿ej, opiekunka Ko�cio³a,
s³u¿ebnica sprawiedliwo�ci, towa-
rzyszka wszelkich cnót, pokorna i
dobrotliwa matka sierot, a wed³ug
tego. co szeroko wiadomo, nie
widziano ówcze�nie na ca³ym
�wiecie podobnego jej cz³owieka
królewskiego rodu».

Jan Pawe³ II w 1979 r. uzna³
j¹ za b³ogos³awion¹.
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o asystenturê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Prowadzi³a
jednak o¿ywion¹ korespondencjê z Piotrem Curie, który
namawia³ j¹ do dalszych studiów we Francji. Zakochany
francuski naukowiec decyduje siê porzuciæ swoj¹ karierê
naukow¹, by móc zamieszkaæ razem z Mari¹. Gotowy jest
porzuciæ naukê i uczyæ w Warszawie jêzyka francuskiego.
Ten dowód mi³o�ci Piotra, ³amie ostatnie jej skrupu³y i Maria
Sk³odowska decyduje siê powró-
ciæ do Francji.

W koñcu lipca 1895 roku
m³odezi udaj¹ siê w �po�lubn¹
w³óczêgê� po Francji. Ta rowe-
rowa wycieczka na zawsze pozo-
stanie najpiêkniejszym wspomnie-
niem w ¿yciu Marii. W pa�dzier-
niku m³ode ma³¿eñstwo wynajê³o
skromne trzypokojowe mieszkanie
przy ulicy Glaciere w Pary¿u i za-
czêli prowadziæ wspólne badania
w laboratorium w Szkole Fizyki i
Chemii.

Po og³oszeniu przez Henryka
Becquerela - 28 pa�dziernika
1896 r. - odkrycia promieniowania
uranu oboje podjêli badania, czy
podobnej w³asno�ci nie wykazuj¹
inne minera³y. Okazuje siê, ¿e
niektóre materia³y, zawieraj¹ce
uran lub tor, wywieraj¹ dziwne
promienie. Maria Sk³odowska-
Curie proponuje, by nazwaæ to
zjawisko �radioaktywno�ci¹�, a
pierwiastki jak tor czy uran,
posiadaj¹ce zdolno�ci promieniotwórcze � radioaktywnymi.
Analiza chemiczna gotuje obojgu naukowcom now¹
niespodziankê. Wszelkie do�wiadczenia dowodz¹, i¿ w
pechbledzie istnieje nie jeden, a dwa pierwiastki.

W lipcu 1898 r. Maria i Piotr Curie donosz¹ �wiatu o
wykryciu jednego z nich. Na cze�æ ojczyzny Marii nazwali
go �polonem�. Kilka miesiêcy pó�niej, potwierdzaj¹ siê ich
przypuszczenia, ¿e w pechbledzie znajduje siê drugi
pierwiastek. Nazywaj¹ go �radem�. W swoich pamiêt-
nikach Maria Curie stwierdza, i¿ �promieniotwórczo�æ radu
musi byæ ogromna�. Oboje staj¹ przed nowym zadaniem,
otrzymaniem radu w czystej postaci.

W 1899 Maria i Piotr Curie og³osili komunikat o
odkryciu elektryczno�ci indukowanej, któr¹ wywo³uje rad.
Rz¹d austriacki na wniosek Wiedeñskiej Akademii
Umiejêtno�ci umo¿liwi³ im nabycie kilku ton pech blendy
smolistej z odpadków kopalni w czeskim Jachimowie.

Po d³ugich poszukiwaniach, Piotr Curie znajduje

zapuszczony budynek dawnego prosektorium Wydzia³u
Medycznego przy ulicy Lhomond, gdzie obydwoje mogliby
przerabiaæ pozosta³o�ci z czeskiej kopalni, w poszukiwaniu
radu. W swoich wspomnieniach Maria Sk³odowska-Curie
nazywa ten okres  najwspanialszym w ich ¿yciu�. �Pomimo
trudnych warunków pracy czuli�my siê szczê�liwi. Dni nasze
up³ywa³y w laboratorium. (...) Kiedy by³o nam zimno,

rozgrzewa³a nas fili¿anka gor¹cej
herbaty, wypijanej ko³o piecyka.
¯yli�my w zaabsorbowaniu jednym
w swoim rodzaju, jak we �nie� �
czytamy we wspomnieniach.

Wreszcie w 1902 roku, po
czterdziestu piêciu miesi¹cach
walki z przeciwno�ciami, Maria
Curie odnosi zwyciêstwo. Udaje
siê jej otrzymaæ 1/10 grama czystej
soli radu. Wprawdzie odrobina
radu, w³o¿ona do szklanej rurki, za
dnia wygl¹da jak szczypta soli, lecz
w ciemno�ciach rad �wieci, tak
silnie, i¿ mo¿na przy nim czytaæ
ksi¹¿kê. Badania ówczesnych
naukowców wykaza³y, ¿e rad
posiada w³a�ciwo�ci lecznicze. W
szczególno�ci mo¿na go stosowaæ
przy leczeniu raka. Ówczesna
medycyna nie zna³a �rodka leczenia
tej choroby, zatem taka wiadomo�æ
wywo³a³a poruszenie we wszy-
stkich krajach �wiata.

Maria Sk³odowska-Curie
wraz z mê¿em podejmuj¹ decyzjê,

¿e wyrzekaj¹ siê wszelkich materialnych korzy�ci z
odkrycia radu, gdy¿ by³oby to sprzeczne �z duchem nauki�,
a przecie¿ rad ma s³u¿yæ ca³ej ludzko�ci.

Rok 1903 przyniós³ obojgu ma³¿onkom szereg
zaszczytów. 25 czerwca Maria otrzymuje tytu³ doktora
nauk fizycznych paryskiej Sorbony za obronê pracy na
temat �badañ nad cia³ami promieniotwórczymi�. W
listopadzie Wielka Brytania ofiarowuje Piotrowi i Marii
Curie, jedno ze swoich najwy¿szych odznaczeñ, z³oty
medal Davy�ego, a 10 grudnia Akademia Nauk w Sztok-
holmie przyznaje nagrodê Nobla z fizyki, w po³owie
Henrykowi Becquerelowi, w po³owie Piotrowi i Marii Curie
za odkrycie promieniotwórczo�ci. W miêdzy czasie, w tej
samej zapuszczonej szopie Maria Curie wydobywa
pierwszy gram radu. Jest on dro¿szy od najdro¿szych
klejnotów. Jego jeden gram jest wart 750 tysiêcy franków.

Od kilku lat, jej m¹¿ Piotr Curie stara³ siê bezskutecznie
o katedrê fizyki na Sorbonie. Dopiero nagroda Nobla

Maria Sk³odowska-Curie
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zmusza Uniwersytet Paryski do ofiarowania mu od
listopada 1905 r. z pensj¹ 10 tysiêcy franków, katedry oraz
laboratorium. Zarz¹dzaj¹c¹ zostaje Maria Curie.

I wtedy, kiedy ich przysz³o�æ staje siê jasna i bez
troski, 19  wietnia 1906 r. ginie na ulicy pod ko³ami wozu
ciê¿arowego jej m¹¿ Piotr. O tym jak bardzo kocha³ swoj¹
¿onê niech �wiadczy fakt, i¿ ju¿ w pierwszym roku ich
po¿ycia gorliwie uczy³ siê jêzyka polskiego. Kiedy Maria
przed urodzeniem dziecka przebywa³a z ojcem nad
morzem, pisze do niej po polsku, wiedz¹c, ¿e sprawi jej
tym najwiêksz¹ rado�æ.

Maria odmawia przyjêcia z r¹k rz¹du francuskiego pensji
dla niej i ich córek Ireny i Ewy, uznaj¹c, i¿ jest jeszcze do�æ
m³oda, aby utrzymaæ siebie i dzieci. Co prawda w historii
Uniwersytetu Paryskiego nie by³o wtedy przyk³adu, aby
kobieta otrzyma³a katedrê
profesorsk¹, ale dla Marii
Sk³odowskiej-Curie Sorbona
³amie swoje tradycje i powierza
jej prowadzenie rozpoczêtego
przez zmar³ego tragicznie mê¿a
kursu fizyki. Z tego powodu
jej pierwszy wyk³ad 5 listopada
1906 r. wzbudzi³ wielkie za-
interesowanie publiczno�ci
oraz dziennikarzy.

W 1908 roku, w dwa
lata po �mierci mê¿a, Maria
Sk³odowska-Curie wydaje
wszystkie jego dzie³a. W dwa
lata pó�niej, ju¿ jako profesor
zwyczajny Sorbony, og³asza
pracê �O radioaktywno�ci�. Rzecz charakterystyczna, na
karcie tytu³owej tego dzie³a znajduje siê jedynie zdjêcie
Piotra Curie. Umieszczenie swojej fotografii Maria Curie
uzna³a za zbêdne.

W tym samym roku Instytut Pasteura wespó³ z uni-
wersytetem rozpocz¹³ budowê Instytutu Radowego. Na
jego budowê przeznaczono 400 tysiêcy franków w z³ocie.
Tak wiêc powoli zi�ci³o siê marzenie jej oraz Piotra. Jego
budowê zakoñczono w 1913 roku.

W grudniu 1911 roku otrzymuje po raz drugi nagrodê
Nobla z dziedziny chemii za wyodrêbnienie w stanie
czystym preparatów radu oraz radu w stanie metalicznym.
Nikt wiêcej na ca³ym �wiecie do dzisiaj nie dost¹pi³
podobnego zaszczytu.

Ju¿ w 1911 r. Towarzystwo Naukowe w Warszawie
mianuje j¹ swoim honorowym cz³onkiem. W kilka miesiêcy
pó�niej powstaje projekt stworzenia w Warszawie
laboratorium dla badania zjawisk radioaktywnych i
powo³anie Marii Curie na jej dyrektora. Nie chc¹c porzuciæ
dzie³a mê¿a, jakim by³a budowa Instytutu Radowego w
Pary¿u, odmawia.

 W 1913 roku jedzie do Warszawy na otwarcie
pawilonu radowego. Wyg³osi³a tam wówczas inaugura-

cyjny wyk³ad, pierwszy raz wyk³adaj¹c po polsku.
Podczas I wojny �wiatowej z w³asnej inicjatywy

zdobywa 20 samochodów i organizuje ruchome pogotowie
z aparatami Roentgena. W starym samochodzie dociera
do najbardziej zagro¿onych pozycji pod Verdun. Wkrótce
jej pogotowie zna ca³y front, a francuscy ¿o³nierze nazywaj¹
je pieszczotliwie �les petites Curies�. Oprócz pogotowia
Maria Curie zak³ada 220 stacji radiologicznych i kszta³ci
kadry do ich obs³ugi. Koniec wojny przynosi je podwójn¹
rado�æ: zwyciêstwo Francji i niepodleg³o�æ Polski.

Nie opuszcza jej my�l o za³o¿eniu Instytutu Radowego
w Warszawie. Niespodziewana podró¿ do Ameryki
odwleka te plany. Pewnego dnia zjawi³a siê w laboratorium
s³ynna amerykañska dziennikarka Mrs Meloney, która
odkry³a, ¿e s³awna odkrywczyni radu nie osi¹gnê³a ¿adnych

korzy�ci ze swego odkrycia.
�Rad nie powinien nikogo
wzbogacaæ. Rad jest pier-
wiastkiem chemicznym i
nale¿y do wszystkich� �
podkre�li³a jego odkrywczyni.
Dziennikarka zapyta³a j¹, co
chcia³aby mieæ na w³asno�æ.
Maria Curie stwierdzi³a, i¿ je-
dynie 1 gram radu, aby pro-
wadziæ dalej badania nau-
kowe. Jedyny gram radu,
który z takim po�wiêceniem
zdobyty, odda³a wcze�niej dla
celów leczniczych Insty-
tutowi Radowemu.

Min¹³ rok, a w maju 1921
roku Maria Curie uda³a siê do Ameryki, gdzie zosta³a zapro-
szona wraz z córkami, by odebraæ swój upragniony gram
radu. Jej podró¿ po Ameryce to pochód przybieraj¹cy formê
manifestacji politycznej. Na ka¿dym przystanku powiewaj¹
flagi francuskie i polskie. 20 maja 1921 r. prezydent USA
wrêcza Marii Curie podarunek Ameryki � ów gram radu.

Przy pomocy brata dr. Józefa Sk³odowskiego i siost-
ry dr Bronis³awy D³uskiej doprowadza do powstania Towa-
rzystwa Instytutu Radowego i uzyskania placu pod bu-
dowê przy ul. Wawelskiej w Warszawie. W 1925 roku
przyje¿d¿a do stolicy, aby po³o¿yæ kamieñ wêgielny pod
gmach Instytutu.

Mija kilka lat. Gmach jest na ukoñczeniu. Pozostaje
jednak najwa¿niejsza rzecz � zaopatrzenie Instytutu w rad.
Po raz drugi z pomoc¹ przychodzi Mrs. Meloney. Po raz
drugi z pomoc¹ przychodzi Ameryka odparowuj¹c wielkiej
Polce gram radu. Maria Curie odbywa podró¿ do Ameryki,
aby podziêkowaæ Stanom Zjednoczonym w imieniu Polski.

Wreszcie 29 maja 1932 r. wziê³a udzia³ w otwarciu
Instytutu Radowego. By³ to jej ostatni pobyt w Polsce.
Umiera o �wicie 4 lipca 1934 roku w Sancellomoz na skutek
choroby spowodowanej d³ugoletni¹ prac¹ ze zwi¹zkami
promieniotwórczymi.
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Urodzi³a siê w 1840 roku w Kra-
kowie. Wychowana w�ród przyrodnich
braci, i których Józef, Szymon i Feliks
Bendowie zyskali s³awê i popularno�æ
aktorsk¹, od najm³odszych lat marzy³a
o teatrze. Aktorka Józefa Hubertowa,
która j¹ egzaminowa³a, nie wró¿y³a jej
powodzenia na scenie. Talent Mo-
drzejewskiej odkry³ dopiero Gustaw
Zimajer, aktor, re¿yser i przed-
siêbiorca teatralny, który posta-
nowi³ uczyniæ z niej aktorkê
niemieck¹. Za jego spraw¹ 20-
letnia Helena wystêpuje na pro-
wincjonalnych scenach w Boch-
ni, Stanis³awowie i Czerniow-
cach. W 1865 roku Zimajer za-
biera j¹ do Wiednia. W tam-
tejszym Burgtheater mia³a roz-
pocz¹æ karierê aktorki nie-
mieckiej. W tym samym roku
Helena ucieka od Zimajera i z
pomoc¹ braci anga¿uje siê do
teatru krakowskiego. Na kra-
kowskiej scenie pracuje przez
cztery sezony, odnosz¹c coraz
wiêksze sukcesy artystyczne i to-
warzyskie. Wiele uczy siê od
re¿yserów J.T. Jasiñskiego i S.
Ko�miana, a towarzystwo kra-
kowskiej inteligencji i arys-
tokracji wydatnie poszerza jej
horyzonty. Wówczas to powsta-
je legenda o arystokratycznym
pochodzeniu Heleny. Podobno
jej ojcem by³ W³adys³aw Eu-
stachy ksi¹¿ê Sanguszko.

W 1868 roku Helena, matka
dwojga nie�lubnych dzieci, wy-
chodzi za m¹¿ za Karola Ch³a-
powskiego, wielkopolskiego ziemiani-
na, co pozwala jej wej�æ w krêgi
najbardziej ekskluzywnego towarzystwa.
Rok pó�niej bêdzie ju¿ �wieciæ blaskiem
gwiazdy pierwszej wielko�ci na scenie
Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie
spêdzi siedem kolejnych sezonów
osi¹gaj¹c niebotyczne sukcesy artys-
tyczne i finansowe. Wejdzie na sta³e do
sto³ecznej elity. Otworzy w³asny salon
artystyczny, do którego zapraszaæ bêdzie
najwybitniejsze osobisto�ci ¿ycia spo-
³ecznego, naukowego i artystycznego.
Zas³ynie w repertuarze szekspirowskim
oraz w dramatach S³owackiego. Dziêki
bliskiej znajomo�ci z Mari¹ Kalergis,
¿on¹ Siergieja Muchanowa, rosyjskiego
prezesa Warszawskich Teatrów Rz¹do-
wych (Polska by³a pod zaborami), mimo
cenzury i innych przeszkód tworzy
niezwykle ambitny repertuar. W roku
1876, bêd¹c u szczytu s³awy, postanawia

wyjechaæ do Ameryki. Chce oswoiæ siê z
jêzykiem, aby w przysz³o�ci, w Londynie,
graæ Szekspira po angielsku, w jego
ojczy�nie. Debiutuje na deskach Cali-
fornia Theatre w San Francisco w sierp-
niu 1877 roku, odnosz¹c sukces na
skalê miêdzynarodow¹. Pierwsze kroki
Heleny Modrzejewskiej za oceanem
dok³adnie opisa³ wybitny polski pisarz

Henryk Sienkiewicz, wówczas kores-
pondent �Gazety Polskiej», w swoich �
Listach z Ameryki». Sukces w Kalifornii
przes¹dzi³ o jej dalszej karierze. Gra³a
na wschodnim wybrze¿u, g³ównie w No-
wytn Jorku, Chicago, Bostonie, Filadelfii,
Waszyngtonie i wielu, wielu innych mia-
stach Stanów Zjednoczonych.

Po trzyletnich wystêpach w Ame-
ryce, postanowi³a spróbowaæ si³ w
Londynie. Trzykrotnie, w latach 1880,
1881 i 1885 odbywa³a tournee po
Wielkiej Brytanii. Mimo doskona³ego
przyjêcia nie osiedli³a siê tu na sta³e.
Wróci³a do Ameryki, gdzie odbywa³a
wielkie, bardzo zyskowne tournees z
w³asnym zespo³em, podró¿uj¹c w³as-
nym wagonem kolejowym po ca³ych
Stanach. W 1883 roku otrzyma³a oby-
watelstwo Stanów Zjednoczonych.

Czêsto przyje¿d¿a³a na go�cinne
wystêpy do kraju, gdzie przyjmowano j¹

entuzjastycznie. W Ameryce, w kanionie
Santiago w po³udniowej Kalifornii
zbudowa³a rezydencjê o szekspiro-
wskiej nazwie «Arden». Jej syn Ralph
Modjeski (Helena skróci³a swoje na-
zwisko, trudne do wymówienia w Sta-
nach) zosta³ s³ynnym budowniczym
mostów, wisz¹cych zreszt¹ do dzi� nad
najwiêkszymi rzekami Ameryki. Docze-

ka³a siê trójki wnucz¹t. Najstar-
szemu i najbardziej ukocha-
nemu Feliksowi dedykowa³a
w³asnorêcznie napisan¹ (po
polsku i po angielsku) i zilu-
strowan¹ przez siebie ba�ñ pod
tytu³em � Titi, Nunu i Klembolo,
czyli przygody dwóch liliowych
ch³opczyków i psa o sze�ciu
nogach». Ksi¹¿ka do niedawna
uwa¿ana by³a za zaginion¹.

W roku 1905 z inicjatywy jej
bliskiego i serdecznego przyja-
ciela Ignacego Paderewskie-
go, w Metropolitan Opera Ho-
use w Nowym Jorku amery-
kañscy arty�ci z³o¿yli Helenie
Modrzejewskiej publiczny ho³d.

Helena Modrzejewska
zmar³a w 1909 roku. Zw³oki,
zgodnie z jej ¿yczeniem, prze-
wieziono do Krakowa i pocho-
wano obok grobu matki na
Cmentarzu Rakowickim.

Uroczysto�æ, któr¹ j¹ po-
¿egnano, mia³a charakter ma-
nifestacji narodowej. Helena
Modrzejewska by³a jedn¹ z
najpiêkniejszych kobiet swej
epoki. Niepospolicie inteligent-
na i wra¿liwa, by³a wielostronnie

utalentowana. Gra³a na pianinie i na
gitarze, �piewa³a i tañczy³a, malowa³a,
rysowa³a i haftowa³a, mia³a te¿ nie-
w¹tpliwy talent literacki. Pozostawi³a po
sobie tysi¹ce listów oraz obszern¹
autobiografiê, wydan¹ drukiem w rok
po jej �mierci.

Gra³a g³ównie repertuar szeks-
pirowski i romantyczny. Jej popisowe
role to Ofelia, Julia, Lady Makbet,
Rozalinda, Porcja, Viola, Aniela w
��lubach panieñskich», Amelia w
�Mazepie», Maria Stuart  i  Dama
Kameliowa. Ogó³em zagra³a oko³o
260 ról .  Dba³o�æ o prawdopodo-
bieñstwo psychologiczne kreowanych
postaci i  prawdê szczegó³u ka¿e
zaliczyæ Helenê Modrzejewsk¹ do
twórców nowej realistycznej szko³y
aktorstwa.

POLISH CULTURE

Helena Modrzejewska
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Historia

�Teraz wojna - nie ma krewnych�
Mija 65 lat od dnia, gdy w ci¹gu kilku godzin zniknê³a z

powierzchni ziemi polska wie� Huta Pieniacka, wówczas
nale¿¹ca do powiatu brodzkiego województwa tarno-
polskiego na Kresach Rzeczypospolitej. Wtedy mo¿na by³o
uwa¿aæ, ¿e jej po³o¿enie w samym �rodku wielkiego
le�nego kompleksu i z dala od szos i traktów - jak na czas
wojenny - jest korzystne, sprzyja bezpieczeñstwu jej
mieszkañców.

Ta le�na osada, licz¹ca wówczas 172 zagrody, by³a
za³o¿ona prawdopodobnie w XIX wieku, ale miejscowa
legenda g³osi, ¿e w XVII przez króla Jana III Sobieskiego.
Na wielkiej polanie, z której centralnego miejsca,
wyró¿nionego postawion¹ w okresie miêdzywojennym
kaplic¹, rozchodzi³y siê promieni�cie ulice, w 1931 r. ¿y³o
760 mieszkañców. Prócz jednej rodziny ukraiñskiej i kilku
mieszanych byli to wy³¹cznie Polacy. Podczas wojny z
ró¿nych powodów uby³o sta³ych mieszkañców - w 1943 r.
spis wykaza³ 478 osób, ale od koñca 1943 r. do wsi
przybywali uchod�cy z miejscowo�ci zagro¿onych mor-
derczymi napadami ukraiñskich nacjonalistów. W lutym
1944 r. we wsi znajdowa³o siê wiêc ponad 1000 osób.

Powiat brodzki s¹siadowa³ z województwem wo³yñskim,
gdzie przez ca³y 1943 r. by³y dokonywane przez OUN-UPA
zbrodnie ludobójstwa na ludno�ci polskiej, powoduj¹ce
ucieczki Wo³yniaków i szukanie bezpieczniejszych miejsc
pobytu. Dlatego w Hucie zatrzyma³a siê nieznana liczebnie
grupa wo³yñskich uchod�ców oraz zbiegli ze s³u¿by tzw. polscy
policjanci z Wo³ynia, zwerbowani tam przez Niemców w 1943
r. w okresach nasilonych napadów ukraiñskich na polskie
miejscowo�ci. Przybywali tam tak¿e Polacy z okolicy, g³ównie
z miejscowo�ci, gdzie byli mniejszo�ci¹ w stosunku do
Ukraiñców i przez to ich ¿ycie by³o szczególnie zagro¿one.
Ponadto we wsi byli ukrywani ¯ydzi.

Po³o¿enie wsi w lesie sprzyja³o te¿ �wizytom� grup i
oddzia³ów sowieckich partyzantów, co nie uchodzi³o uwagi
bacznie �ledz¹cych wie� ukraiñskich s¹siadów z okolicy.

Zlikwidowaæ Polaków
Decyzja OUN i UPA o depolonizacji wspólnie za-

mieszka³ych przez Polaków i Ukraiñców ziem w celu
wywalczenia i zorganizowania �Ukrainy dla Ukraiñców� od
drugiej po³owy 1943 r. by³a realizowana tak¿e w Ma³opolsce
Wschodniej (województwa: lwowskie, stanis³awowskie,
tarnopolskie), choæ jeszcze nie na tak¹ skalê jak na Wo³yniu.
Postêpuj¹ce poczucie zagro¿enia spowodowa³o, ¿e na
bazie istniej¹cej we wsi placówki konspiracyjnej AK,
podleg³ej inspektoratowi AK Z³oczów (miasto powiatowe),
zorganizowano o�rodek samoobrony polskiej. Dowódc¹
by³ in¿. Kazimierz Wojciechowski.

Nacjonali�ci ukraiñscy z OUN i UPA od d³u¿szego czasu
przymierzali siê do zlikwidowania o�rodka polsko�ci, jakim
by³a Huta. Od grudnia 1943 r. do koñca lutego 1944 r.
trzykrotnie napadali na wie�, ale za ka¿dym razem zdo³a³a
siê obroniæ. W tym czasie w bliskiej okolicy OUN-UPA
dokona³a szeregu morderczych napadów. Najpierw, w
grudniu 1943 r., ginê³y pojedyncze osoby, od pocz¹tku 1944
r. nastêpowa³a stopniowa eskalacja. I tak: 17 stycznia na
przysió³ku Zalesie wsi Czernica, bêd¹cej silnym o�rodkiem
banderowskim, zamordowano 7 osób; 2 lutego - 6 osób
na przysió³ku tej wsi Chudziñskie, 6 lutego w Czernicy
zginê³y 4 osoby; równie¿ w lutym (dok³adna data nieusta-
lona) na przysió³ku Bakaje zosta³o powieszonych 2

Ukraiñców sprzyjaj¹cych Polakom. 13 lutego znaczne si³y UPA
zaatakowa³y polsk¹ wie� Hucisko Brodzkie, morduj¹c - mimo
desperackiej samoobrony miejscowej i pododdzia³u
partyzanckiego AK - 55 osób.

 Po³o¿enie ludno�ci polskiej stawa³o siê coraz ciê¿sze,
poniewa¿, jak stwierdza³ we wnioskach �Meldunek tygodniowy
z 5-11 marca 1944 Wydzia³u Informacji i Prasy Okrêgowej
Delegatury Rz¹du we Lwowie�: �Ukraiñcy dzia³aj¹ na wiele
r¹k. Nigdy nie rozwinêliby tej akcji, któr¹ prowadz¹ [wobec
Polaków], bez pomocy policji ukraiñskiej. Ona to stanowi
³¹czno�æ miêdzy bandami, ona konwojuje broñ i ona �ledzi za
broni¹ u Polaków. (�) Ukraiñcom przyby³ oprócz policji nowy
gro�ny instrument niszczenia Polaków w postaci spro-
wadzonych na ten teren batalionów SS dywizji Galicja. Oddzia³y
tej dywizji stacjonuj¹ce obecnie w kilku powiatach pó³nocnych
(brodzkim, z³oczowskim, sokalskim i kamioneckim) id¹
zupe³nie na rêkê Ukraiñskiej Powstañczej Armii�.

Wymieniona w meldunku �SS dywizja Galicja� to utworzona
przez Niemców w kwietniu 1943 r. kolaboracyjna formacja
z³o¿ona z Ukraiñców. Jej oficjalna nazwa brzmia³a: XIV SS-
Schützendivision-Galizien, a w skrócie by³a nazywana dywizj¹
SS-Galizien lub z ukraiñska SS-Ha³yczyn¹. Do jej zadañ
nale¿a³o têpienie dywersyjnych oddzia³ów sowieckich. W
rzeczywisto�ci czê�æ tej dywizji zamiast walczyæ z Sowietami,
têpi³a Polaków, nie ograniczaj¹c siê do rewizji, ale uczestnicz¹c
wraz z nacjonalistami ukraiñskimi w zbrodniczych napadach.
W lutym 1944 r. dooko³a Huty krêci³y siê sowieckie grupy
dywersyjne, a ich obecno�æ zosta³a wykorzystana przez
Ukraiñców do niszczenia Polaków. W s¹siednim polskim
Majdanie Pieniackim zjawi³ siê sowiecki oddzia³, obstawi³ wie�
i rabowa³ ¿ywno�æ, o tej �wizycie� Ukraiñcy powiadomili
Niemców. W rezultacie policja niemiecka aresztowa³a 136
ludzi, których odstawi³a do Brodów. Ich los by³by tragiczny, gdyby
nie interwencja nadle�niczego Niemca, który �tak wyja�ni³�
sprawê, ¿e prócz siedmiu osób wys³anych na roboty do Rzeszy,
wszystkich zwolniono do domów.

W drugiej po³owie lutego 1944 r. dywersanci sowieccy
�zabawili� w Hucie Pieniackiej i podobnie jak w Majdanie
dokonywali rekwizycji ¿ywno�ci, o czym równie¿ Niemcy zostali
powiadomieni przez Ukraiñców. Po odej�ciu Sowietów z Huty,
na drugi dzieñ, tj. 23 lutego, do wsi zbli¿y³ siê oddzia³ SS-
Galizien. Dosz³o do strzelaniny z obu stron, poniewa¿
samoobrona nie chcia³a wpu�ciæ oddzia³u do wsi, w
przekonaniu, ¿e jest to oddzia³ UPA. Obrona by³a tak skuteczna,
¿e zginê³o 2-3 ludzi.

O tym incydencie doniesiono w³adzom niemieckim, które
zdecydowa³y siê wys³aæ do Huty ekspedycjê karn¹. O
planowanej akcji zosta³y poinformowane - niewykluczone, ¿e
za wiedz¹ i zgod¹ w³adz niemieckich - �czynniki decyzyjne�
UPA, poniewa¿ na wyznaczony termin zosta³y �ci¹gniête:
oddzia³ UPA z Wo³ynia oraz sotnia UPA �Siromanciw� Dmytra
Karpenki �Jastruba�, do nich w³¹czono jeszcze miejscowych
cz³onków OUN lub tzw. Samooboronnych Kuszczowych
Widdi³ów (ch³opów ukraiñskich z tzw. samoobrony).

O przygotowaniach jednostki Dywizji SS-Galizien do akcji
na Hutê dowiedzia³ siê wywiad AK ze Z³oczowa i 27 lutego
1944 r. (w niedzielê) ostrzeg³ samoobronê. Tej wiadomo�ci
towarzyszy³y ró¿ne sprzeczne komentarze, a najwa¿niejszy, ¿e
nic siê nie stanie, je�li we wsi nie bêdzie uzbrojonych
mê¿czyzn. Tote¿ m³odzi ludzie z broni¹ skryli siê w lesie, we
wsi pozosta³a maleñka grupka samoobrony - odgrywaj¹c rolê
symboliczn¹ w maj¹cej nast¹piæ sytuacji.

Zag³ada Huty Pieniackiej
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Spaleni ¿ywcem
28 lutego 1944 r. oko³o godz. 6.00 rano wie� zosta³a

otoczona przez 200-osobowy oddzia³ dywizji SS-Galizien
(Ukraiñcy i kilku Niemców). Przewodnikami oddzia³u byli
Ukraiñcy z pobliskiej wsi, w tym starosta Sieluprawy. Po
blisko 20 minutach nadci¹gnê³y si³y pomocnicze - bojówki
UPA. Na sygna³ kolorowych rakiet wie� zewsz¹d zosta³a
ostrzelana z broni maszynowej i mo�dzierzy, wywo³uj¹c
w�ród mieszkañców panikê. Niektóre domostwa zaczê³y siê
paliæ. Ukraiñscy ¿o³nierze SS i upowcy rozeszli siê po wsi i
przyst¹pili do wywlekania ludzi z domów, co by³o u³atwione
przez powstaj¹ce tu i ówdzie po¿ary. Ludzi spêdzano do
centrum wsi do kaplicy, a do stawiaj¹cych opór i uciekaj¹cych
strzelano. Ukraiñcy z SS-Galizien mordowali te¿ podczas
wypêdzania z domów, zadaj¹c ciosy d³ugimi no¿ami. Ma³¹
grupkê poprowadzono na cmentarz i tam rozstrzelano.
Natomiast pozosta³ych, tj. prawie ca³¹ wie�, doprowadzono
do ko�cio³a, po drodze bij¹c, strzelaj¹c i poni¿aj¹c. Szcz¹tki
samoobrony pocz¹tkowo próbowa³y siê broniæ, ale szybko
zosta³y zlikwidowane.

Ko�ció³ ze zgromadzonymi tam lud�mi najpierw
zamierzano wysadziæ w powietrze, przystêpuj¹c do
minowania, lecz jacy� starsi rang¹ z ukraiñskiej dywizji
powstrzymali te dzia³ania i przyst¹piono do segregacji
zgromadzonych na grupy mê¿czyzn oraz kobiet i dzieci. Ta
segregacja by³a bezcelowa, poniewa¿ wszystkich po-
traktowano jednakowo, wyprowadzaj¹c do chat, stodó³ i szop,
które po ostrzelaniu ludzi zamykano i podpalano. Wiêkszo�æ
ludzi spali³a siê ¿ywcem. Próbuj¹cych ucieczki z p³on¹cych
zabudowañ rozstrzeliwa³y bojówki ukraiñskie. W tych
okoliczno�ciach lekk¹ �mieræ mieli ci, którzy od razu zginêli
od kuli, lecz bestialskie traktowanie ofiar dotyczy³o
wiêkszo�ci. Na przyk³ad w ko�ciele ukraiñski esesowiec
wyrwa³ noworodka rodz¹cej kobiecie i go rozdepta³, a na
oburzenie pomagaj¹cej jej akuszerce odpowiedzia³
rozstrzelaniem równie¿ matki dziecka. Szczególnie okrutnie
zosta³ zamordowany dowódca placówki AK in¿. Woj-
ciechowski. Najpierw przed kaplic¹ pobito go, potem
torturowano, w koñcu oblano benzyn¹ i podpalono. Zginê³a
te¿ jego rodzina - ¿ona ¯ydówka i jej córka. Lito�ci nie by³o
nawet dla mieszkañców spokrewnionych z Ukraiñcami,
poniewa¿ ukraiñski esesowiec z s¹siedniej wsi, morduj¹c
3-osobow¹ rodzinê, na jej b³aganie o ¿ycie stwierdzi³: �Teraz
wojna - nie ma krewnych�.

Od rana do godz. 2.00-3.00 po po³udniu wie� wype³nia³y
jêki palonych, krzyki bólu i rozpaczy, ryki i wycie zwierz¹t, huk
ognia palonych zabudowañ i strzelanina, a po�ród tego
ziemskiego piek³a uwijali siê rabuj¹cy Ukraiñcy - esesowcy,
upowcy i przybyli z s¹siednich wsi. Zabierano wszystko, czego
jeszcze nie ogarn¹³ ogieñ.

W ci¹gu o�miu godzin Huta Pieniacka przesta³a istnieæ.
Zamiast partyzantów sowieckich, których mia³a zwalczaæ SS-
Schützendivision-Galizien, zginê³o 700-800 mieszkañców
wsi - kobiet, dzieci, starców i mê¿czyzn bez broni. Ocala³o
oko³o 200 osób - byli to cz³onkowie samoobrony i AK, którzy
w przeddzieñ schronili siê w lesie, oraz jednostki, którym
uda³o siê wyrwaæ oprawcom i uciec, w�ród nich ciê¿ko ranni.
O jednej z takich ofiar dowiadujemy siê z zeznania spisanego
we Lwowie 3 kwietnia 1944 r. przez tamtejszy Polski Komitet
Opiekuñczy we Lwowie (ekspozytura Rady G³ównej
Opiekuñczej), przekazanego przez trzy ocala³e osoby, w tym
8-letni¹ Janinê Karpowicz. Jej ca³¹ rodzinê ostrzelano i
spalono wraz z budynkiem. Dziecko to, ranne w szyjê, brodê,
rêkê i nogê, z opalon¹ g³ow¹ i twarz¹ uciek³o z p³on¹cego
domu. Po dwóch dniach odwieziono dziewczynkê do szpitala
w Z³oczowie, a stamt¹d ciocia zabra³a j¹ do Lwowa, gdzie
nadal by³a leczona. Wed³ug zapisanej relacji ciotki: �dziecko

przyjecha³o do Lwowa z silnym rozstrojem nerwowym, ba³o
siê ludzi, za ka¿dym ha³asem dr¿a³o�.

Ponadto uratowa³y siê trzy wiêksze grupy ukryte: w piwnicy
szko³y, w wie¿yczce i piwnicy kaplicy - te dwa budynki nie
zosta³y tego dnia spalone. Lista ofiar zestawiona po
kilkudziesiêciu latach od zag³ady wsi obejmuje 400 nazwisk.
Jest na niej tylko jeden partyzant sowiecki, który leczy³ siê z
ran w Hucie.

Ocaleli schronili siê w s¹siednich polskich wsiach: Hucie
Werchobuzkiej i Majdanie Pieniackim. Polski Komitet
Opiekuñczy ze Z³oczowa wys³a³ do nich pomoc sanitarn¹, ale
wiêkszo�æ ciê¿ej poszkodowanych zosta³a ju¿ odwieziona
do szpitala w Z³oczowie.

2 marca 1944 r. przyby³ ze Z³oczowa do Huty Wercho-
buzkiej ksi¹dz Jan Cieñski, maj¹c zezwolenie od w³adz
niemieckich na pogrzebanie ofiar. Podczas Mszy �w.
zgromadzeni zostali zaalarmowani, ¿e w kierunku Huty
Werchobuzkiej jedzie ekspedycja SS-Galizien, co wywo³a³o
panikê i ucieczkê ludzi do lasu. W kaplicy pozosta³o tylko
kilka osób z ksiêdzem. W trakcie otaczania wsi zastrzelono
trzy uciekaj¹ce osoby. Wiêcej ofiar nie by³o, a Niemiec,
dowódca ekspedycji, przes³ucha³ obecnych i pozwoli³ im udaæ
siê do Huty Pieniackiej, by pogrzebaæ zamordowanych.
Urz¹dzono kilka zbiorowych mogi³, ale ze wzglêdu na
niebezpieczeñstwo kolejnego napadu prace te przerwano.
Wkrótce potem okoliczni Ukraiñcy dokoñczyli likwidacji wsi,
pal¹c kaplicê, szko³ê i kilkana�cie domów na skraju, których
wcze�niej ogieñ nie strawi³.

Huta Werchobuzka krótko by³a schronieniem dla
uchod�ców z Huty Pieniackiej. 22 marca 1944 r. kilku-
setosobowa banda UPA zaatakowa³a wie�. Wiêkszo�ci
mieszkañców uda³a siê ucieczka. Zginê³o �tylko� 40 osób.
Wie� obrabowano, wiêkszo�æ domów spalono.

Zag³ada Huty Pieniackiej zosta³a opisana w wielu
dokumentach Delegatury Rz¹du na Kraj i Rady G³ównej
Opiekuñczej, opracowanych tu¿ po tym wydarzeniu. Na
przyk³ad w �Sprawozdaniu sytuacyjnym z Ziem Wschodnich
nr 5 z marca 1944�, w punkcie 2. zatytu³owanym �Dywizja SS
�Galizien� morduje Polaków� czytamy: �(�) do powa¿niejszych
walk pomiêdzy formacjami SS-Dywizji z oddzia³ami so-
wieckimi nie dochodzi, natomiast oddzia³y ukraiñskie, pod
pozorem walki z bolszewikami, têpi¹ i morduj¹ masowo
ludno�æ polsk¹, atakuj¹c szczególnie wsie organizuj¹ce
samoobronê. (�) dnia 27 lutego [winno byæ 28 lutego] przyby³a
ekspedycja karna ukraiñskiego oddzia³u SS-Schutzen-
division-Galizien. Oddzia³ ten zachowywa³ siê bestialsko. (�)
Ofiar¹ rzezi pad³o oko³o 500 osób, a ocaliæ siê zdo³a³o
zaledwie 30� (w innych dokumentach s¹ znacznie wy¿sze
liczby ofiar).

W �Sprawozdaniu Delegata RGO na Dystrykt Galicja za
miesi¹c luty i marzec 1944� z 19 marca 1944 r. czytamy: �(�)
wie� zosta³a zniszczona przez oddzia³ SS Ha³yczyna, przy czym
oddzia³ ten w okolicy przechwala³ siê, ¿e urz¹dzi³ dobrze
Polaków w Hucie Pieniackiej�.

Tymczasem 21 lutego 2009 r. na posiedzeniu przed-
stawicieli w³adz, spo³eczeñstwa i naukowców w Lwowskiej
Obwodowej Administracji Pañstwowej wydano
o�wiadczenie, w którym stwierdza siê: �Dotychczas nie
ujawniono ¿adnych niemieckich dokumentów, które po-
twierdzaj¹ zniszczenie Huty Pieniackiej. Wszelkie przy-
pisywanie udzia³u w tej akcji pododdzia³om dywizji SS
�Galicja� nie maj¹ podstawy dowodowej�. Cytowany jest tak¿e
fragment przytoczonego wy¿ej �Sprawozdania sytuacyjnego
z Ziem Wschodnich nr 5�, ale zmieniono w nim sprawców
zbrodni z Dywizji SS �Galizien� na nazistowski ludobójczy
pododdzia³ policyjny z³o¿ony z Niemców.

Ewa Siemaszko, http://wirtualnapolonia.com
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Wiadomo�ci z Polski

Uczczono pamiêæ ofiar Huty Pieniackiej
j

W dniu 28 lutego prezydenci Polski i Ukrainy Lech
Kaczyñski i Wiktor Juszczenko oddali ho³d ofiarom mordu
polskich mieszkañców Huty Pieniackiej na Lwowszczy�nie,
którego 65. rocznica w³a�nie mija.

Podstaw¹ �ledztwa IPN jest dekret z 31 sierpnia 1944 r.
«O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znêcania siê nad ludno�ci¹ cywiln¹ i
jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego». Postê-
powanie, wszczête jeszcze w 1994 r. przez poprzedniczkê
IPN (Komisjê Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu), pozostaje na etapie gromadzenia materia³u
dowodowego - poinformowa³ rzecznik IPN Andrzej Arseniuk.

Na podstawie zeznañ przes³uchanych �wiadków
ustalono, ¿e liczba ofiar opisanych dzia³añ wynios³a od 700
do 1500 osób. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ Huta Pieniacka liczy³a
wówczas 172 gospodarstwa i oko³o 1000 mieszkañców z
tym, ¿e liczba ta nie zawiera znajduj¹cych siê tam wówczas
mieszkañców okolicznych wsi. W oparciu o wskazane �ród³a
ustalono, ¿e ocala³o oko³o 160 osób.

W toku �ledztwa IPN ustala pe³n¹ listê ofiar zbrodni
dokonanej w Hucie Pieniackiej i jej sprawców. Przes³uchano
w tym celu ¿yj¹cych mieszkañców Huty Pieniackiej, cz³onków
rodzin osób zamordowanych 28 lutego 1944 r., mieszkañców
s¹siednich miejscowo�ci, a tak¿e inne osoby maj¹ce wiedzê
w sprawie. Poddano analizie archiwa, akta stanu cywilnego
parafii Pieniaki dotycz¹ce liczby mieszkañców miejscowo�ci.
Poddano analizie wszelkie dostêpne publikacje dotycz¹ce
zbrodni w Hucie Pieniackiej - zarówno wydane w Polsce, jak
i za granic¹. Na obecnym etapie �ledztwa lista obejmuje
oko³o 400 osób.

Instytut ustali³, ¿e 28 lutego 1944 r. wcze�nie rano
miejscowo�æ Huta Pieniacka (zamieszkiwana w ca³o�ci
przez ludno�æ narodowo�ci polskiej), zosta³a otoczona przez
licz¹cy prawdopodobnie co najmniej 100 osób oddzia³
wojska. ̄ o³nierze byli ubrani w bia³e kombinezony maskuj¹ce

i porozumiewali siê w jêzyku ukraiñskim, za� dowódcy mówili
po niemiecku. Z zeznañ �wiadków i publikacji naukowych
wynika, ¿e formacjom tym towarzyszyli nacjonali�ci ukraiñscy,
w tym zarówno cz³onkowie Ukraiñskiej Powstañczej Armii
jak i mieszkañcy okolicznych wsi, których udzia³ okre�lono
jako «dzia³ania w celu zaboru mienia znajduj¹cego siê w
pacyfikowanych domostwach».

Sygna³em do rozpoczêcia pacyfikacji wsi by³y równo-
cze�nie wystrzelone z trzech stron rakiety sygnalizacyjne.
Sprawcy przeszukiwali kolejne domostwa, których miesz-
kañców wypêdzili z domów i zaprowadzili pod eskort¹ do
ko�cio³a. Towarzyszy³y temu gro�by pozbawienia ¿ycia i
przemoc. IPN podkre�la, ¿e w tym czasie do Huty Pie-
niackiej przyby³o wielu mieszkañców s¹siednich wsi i
przysió³ków, którzy schronili siê tam w obawie przed
napa�ciami nacjonalistów ukraiñskich.

Schwytanych i zgromadzonych w ko�ciele mieszkañców,
po pewnym czasie, wyprowadzano w grupach: osoby starsze,
kobiety i dzieci oraz mê¿czy�ni. Prowadzono ich do drew-
nianych stodó³, a budynki by³y kolejno podpalane przy pomocy
przygotowanej uprzednio substancji ³atwopalnej. Uwiêzieni
ludzie ulegli spaleniu. Tych, którzy stawiali opór, próbowali
uciekaæ z konwoju lub stodo³y - zabijano.

W oparciu o relacje �wiadków ustalono, ¿e jeden ze
sprawców dokona³ zabójstwa noworodka, który urodzi³ siê w
czasie przetrzymywania pokrzywdzonych w ko�ciele. Ponadto
ujawniono, ¿e jedna z konwojowanych starszych kobiet
zosta³a ugodzona w brzuch bagnetem. Do wielu osób
sprawcy strzelali od ty³u, pod ³opatkê.

IPN uznaje, ¿e sprawcy realizowali zaplanowan¹ akcjê
zbrojn¹ maj¹c¹ na celu pacyfikacjê wsi Huta Pieniacka,
polegaj¹c¹ na eksterminacji ludno�ci oraz zniszczeniu
poszczególnych siedlisk. Opisane dzia³ania trwa³y ca³y dzieñ
i doprowadzi³y do zabicia, w opisany powy¿ej sposób,
wszystkich schwytanych osób oraz ca³kowitego zniszczenia
zabudowañ wiejskich z wy³¹czeniem miejscowego ko�cio³a.

IPN przypomina, ¿e 5 dni wcze�niej - 23 lutego 1944 r. -
cz³onkowie samoobrony zorganizowanej w Hucie Pie-
niackiej odparli atak próbuj¹cego wej�æ do wsi oddzia³u
rekrutuj¹cej siê z Ukraiñców Dywizji SS «Galizien», wskutek
czego zginê³o 3 cz³onków tej formacji. Potwierdza to oficjalna
kronika 14 Dywizji SS «Galizien».
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Mieszkañcy Huty Pieniackiej przygotowywali siê do
odparcia spodziewanego ataku odwetowego, którego siê
spodziewano - tak¿e na podstawie informacji wywiadu AK ze
Z³oczowa. 27 lutego 1944 do Huty Pieniackiej przyby³ kurier

AK, który przekaza³, ¿e w kierunku wsi pod¹¿aj¹ trzy bataliony
dywizji «Galizien». W imieniu Inspektoratu Wywiadu AK
poleci³, by mê¿czy�ni opu�cili wie�, zaniechali obrony i ukryli
broñ. W wielu domostwach przygotowano kryjówki w
prowizorycznych schronach oraz piwnicach.

Z ustaleñ IPN wynika, ¿e w czasie pacyfikacji stosunkowo
nieliczna grupa mieszkañców ukry³a siê w takich kryjówkach,
a kilkana�cie osób ukry³o siê w wie¿y ko�cielnej. Nieliczni
zbiegli w czasie konwojowania ich do miejsca zabójstwa
b¹d� te¿ z w³asnych domostw, w czasie przeszukiwania
zabudowañ przez sprawców.

Co do ustalania sprawców zbrodni, z zeznañ naocznych
�wiadków wynika, ¿e w zbrodni - obok osób w niemieckich
uniformach - uczestniczy³ oddzia³ paramilitarny sk³adaj¹cy
siê z nacjonalistów ukraiñskich, pod dowództwem W³o-

dzimierza Czerniawskiego. Wymieniony zosta³ uznany za
winnego pope³nienia miêdzy innymi zbrodni w Hucie
Pieniackiej i wiele lat temu skazany na karê �mierci.

Analiza dowodów pozwala na stwierdzenie, i¿ spraw-
cami zbrodni dokonanej w HuciePieniackiej 28 lutego 1944
r. byli ¿o³nierze 4 Pu³ku Dywizji SS «Galizien» w liczbie
jednego lub dwóch batalionów, przy czym zapewne by³ to I
Batalion, tzw. policyjny, stacjonuj¹cy w tamtym czasie w
Z³oczowie.

Przes³uchani w sprawie �wiadkowie wskazali nazwiska
osób, które mog³y uczestniczyæ w pope³nieniu zbrodni w
Hucie Pieniackiej, przy czym wskazano na znane im
osobi�cie osoby narodowo�ci ukraiñskiej, które wst¹pi³y do

Dywizji SS «Galizien». Zgromadzone do �ledztwa i
pochodz¹ce z ró¿nych �róde³ spisy ¿o³nierzy Dywizji maj¹
charakter fragmentaryczny i nie daj¹ pe³nej podstawy do
przypisania poszczególnych osób do okre�lonych po-
doddzia³ów w ramach struktury Dywizji, a tak¿e �cis³ego
okre�lenia okresu s³u¿by w tych jednostkach.

W ramach �ledztwa prokuratorzy IPN spotkali siê z
przedstawicielami brytyjskiej Metropolitan Police Service,
która te¿ bada dzia³alno�æ 14. Dywizji SS «Galizien», by
ustaliæ, czy na terenie Wielkiej Brytanii przebywaj¹ byli
cz³onkowie tej formacji odpowiedzialnej za zbrodnie wojenne
i przeciwko ludzko�ci.

Odby³y siê te¿ kwerendy w niemieckich archiwach, sk¹d
uzyskano akta osobowe oficerów s³u¿¹cych SS Galizien.
Materia³y s¹ obecnie t³umaczone na jêzyk polski, potem bêd¹
analizowane, przy uwzglêdnieniu czasu i miejsca pe³nienia
przez te osoby s³u¿by w dywizji. Kontynuowana jest kwerenda
w zasobach ukraiñskich w poszukiwaniu dokumentów
dotycz¹cych potencjalnych sprawców zbrodni, szczególnie
cz³onków UPA oraz paramilitarnych grup nacjonalistów
ukraiñskich.

ab, pap
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Zbigniew Religa, wielki cz³owiek i wybitny lekarz, zmar³
wczoraj ok. godz. 16. Odszed³ tak jak chcia³, w�ród
najbli¿szych w swoim mieszkaniu na warszawskim Powi�lu.
Tu¿ przed �mierci¹ zd¹¿y³ siê po¿egnaæ z przyjació³mi i
wieloletnimi wspó³pracownikami.

- M¹¿ czuje siê bardzo �le - powiedzia³a
nam wczoraj tu¿ przed po³udniem ¿ona
Zbigniewa Religi, prof. Anna Wajszczuk-
Religa. Nie podejrzewali�my jednak, ¿e to
mo¿e byæ ju¿ koniec. Przecie¿ pan profesor
wielokrotnie udowadnia³, ¿e potrafi poko-
naæ chorobê. By³o z nim �le, a potem
u�miechniêtego i pe³nego rado�ci spo-
tykali�my go w Sejmie. Niestety, tu¿ po
godz. 16 dotar³a do nas smutna wiado-
mo�æ. - Profesor odszed³ - poinformowa³
nas by³y wiceminister zdrowia Boles³aw
Piecha (57 l.) - cz³owiek, który w ostatnim
czasie by³ bardzo blisko Zbigniewa Religi.
Profesor spotka³ siê z nim kilka dni temu.
Wiemy, ¿e na podobnych po¿egnalnych
spotkaniach byli te¿ m.in. Jaros³aw Ka-
czyñski (60 l.) i marsza³ek Sejmu Bronis³aw
Komorowski (57 l.). Zbigniew Religa od pewnego czasu nie
domaga³. Kiedy w ostatni¹ �rodê rozmawiali�my z jego ¿on¹,
wiedzieli�my, ¿e jest z nim bardzo �le. - M¹¿ traci przytomno�æ
- mówi³a ³ami¹cym siê g³osem pani Anna.

Przez ostatnie tygodnie nie odstêpowa³a mê¿a na krok.
Czuwa³a w dzieñ i w nocy. Pomaga³ jej syn Grzegorz, równie¿
kardiochirurg, i jego ¿ona, te¿ lekarka. W ostatnim czasie
Zbigniew Religa przesta³ walczyæ. Mia³ ju¿ do�æ szpitalnego
³ó¿ka, kolejnych operacji oraz bolesnych na�wietlañ i
chemioterapii. - Rzeczywi�cie, nie ma sensu leczyæ na si³ê.
Chcê umrzeæ komfortowo, to znaczy w domu. W ¿adnym
wypadku w szpitalu - wyzna³ profesor Janowi Osieckiemu,
autorowi ksi¹¿ki «Zbigniew Religa. Cz³owiek z sercem w d³oni».

Profesor dowiedzia³ siê, ¿e ma nowotwór sze�æ lat temu.
Wykryto u niego raka pêcherza moczowego. Ju¿ dwa dni po
operacji profesor «uciek³» ze szpitala i zaj¹³ siê swoimi
obowi¹zkami. O chorobie wiedzieli tylko najbli¿si. Dwa lata

temu lekarze wykryli u niego raka p³uc. Nie
robi³ ju¿ z tego tajemnicy. - Nie mog³em.
By³em ministrem zdrowia. Trwa³y strajki.
Moja nieobecno�æ by³aby odebrana jako
tchórzostwo. Musia³em powiedzieæ o swojej
chorobie - t³umaczy³ w rozmowie z «Super
Expressem». Po operacji Zbigniew Religa
b³yskawicznie wróci³ do formy. Niestety,
straszna choroba znowu da³a o sobie znaæ.
Nast¹pi³y przerzuty. Potem by³y kolejne
operacje, chemioterapia i na�wietlanie.
Mimo to profesor nie poddawa³ siê. - Bêdê
walczyæ z tym drañstwem do koñca - mówi³
«SE» w jednym z wywiadów. - Rak to tylko
choroba. A choroba to nie jest ca³e ¿ycie. S¹
jeszcze inne sprawy... - przekonywa³ i
wyje¿d¿a³... na ryby. Bo wêdkarstwo by³o jego
wielk¹ mi³o�ci¹. Podobnie jak pi³ka no¿na i

jego ukochany Górnik Zabrze. Kiedy ostatni
raz rozmawiali�my z bardzo ju¿ chorym profesorem, ¿a³owa³,
¿e nie móg³ na ¿ywo zobaczyæ �l¹skich derbów rozgrywanych
na chorzowskim gigancie.

Prof. Religa ca³e swoje ¿ycie po�wiêci³ medycynie. Jako
lekarz - wybitny kardiochirurg - po raz pierwszy w Polsce 25
lat temu przeszczepi³ serce. Jako wyk³adowca i naukowiec
pracowa³ nad stworzeniem sztucznego serca i wychowa³
po³owê obecnych kardiochirurgów. Wreszcie jako polityk i
minister walczy³ o naprawienie polskiej s³u¿by zdrowia.

Choæ by³ wielkim cz³owiekiem, szanowanym i rozpoz-
nawanym na ca³ym niemal �wiecie, ¿y³ skromnie, tak jak
ka¿dy z nas. Tak te¿ odszed³.

�ród³o: Super Express

Umar³ w domu, tak jak chcia³

- Podpisa³ pan akt ratyfikuj¹cy wej�cie Polski do NATO.
Jak wa¿ne by³o to dla nas wydarzenie?

Jerzy Buzek: - Dziesiêæ lat temu
znacznie bardziej ¿ywe ni¿ dzi�, by³y
wspomnienia tego, ¿e Polska nale¿a³a
kiedy� do bloku sowieckiego i ¿e nie
byli�my krajem suwerennym. Ten brak
suwerenno�ci wp³ywa³ tak¿e na nasz¹
gospodarkê, na powodzenie polskich
rodzin, nastroje w kraju. Istnia³o wsze-
chogarniaj¹ce poczucie szaro�ci i nie-
mo¿no�ci wyrwania siê z tej sytuacji.
Trwa³o to przez 44 lata. Polska wchodz¹c
do Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego,
zerwa³a z tamt¹ tradycj¹. To by³ absolutnie
fundamentalny krok, jaki Polska uczy-
ni³a w latach 90.

- Co pan czu³, podpisuj¹c ten dokument?
- Mia³em przekonanie, ¿e jest to przesuniêcie naszego

kraju do zupe³nie nowego obszaru geopolitycznego i

spe³nienie marzeñ kilku pokoleñ Polaków. Od dwu-
dziestolecia miêdzywojennego, od czasu zakoñczenia II

wojny �wiatowej minê³o ponad pó³
wieku i dwa pokolenia Polaków ma-
rzy³y o wolnym, niezale¿nym kraju, i to
siê spe³nia³o w tym momencie.
Uwzglêdniaj¹c okres XIX-wiecznych
zaborów, mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to
powrót, po niemal dwustu latach, do
rodziny wolnych narodów europejs-
kich. St¹d te¿ wynika³o poczucie
wielkiej dumy, zadowolenia, wrêcz
szczê�cia towarzysz¹ce podpisaniu
tego dokumentu. Tego dzi� nie do-
ceniamy, tak na co dzieñ. Dlatego, ¿e
przyzwyczaili�my siê do tego, i¿ jes-
te�my w tej samej rodzinie krajów co

USA, Kanada, Francja,Niemcy czy Wielka Brytania i to dzi�
wydaje nam siê zupe³nie normalne. Wtedy to by³ stan nadzwy-
czajny.

Jerzy Buzek o 10-leciu przyst¹pienia Polski do NATO
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Ojciec �wiêty przyj¹³ rezygnacjê z³o¿on¹
ze wzglêdu na wiek przez bp. Stanis³awa
Padewskiego OFMCap z funkcji ordy-
nariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej
na Ukrainie. Od tej chwili jego miejsce
zajmie dotychczasowy koadiutor, 56-letni bp
Marian Buczek.

Rado�æ na wiadomo�æ o tej nominacji
wyrazi³ przewodnicz¹cy ³aciñskiego epis-
kopatu Ukrainy, abp Mieczys³aw Mokrzycki.
Zwróci³ on uwagê, ¿e przed nowym ordy-
nariuszem stoi ogrom zadañ, zarówno
duszpasterskich, jak i strukturalnych
(budowa nowych �wi¹tyñ, kurii i siedziby
biskupiej). �Ufam, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹ ten
m³ody, energiczny cz³owiek sprosta wyzwa-
niom, jakie go czekaj¹ w tej trudnej i bardzo
rozleg³ej diecezji � napisa³ abp Mokrzycki.
� Wierzê, i¿ z pomoc¹ kap³anów, którzy tam
wiernie pracuj¹, uda mu siê dokonaæ tego, co w sercu nosi
ju¿ od roku jako koadiutor�.

Jednym z najpilniejszych zadañ czekaj¹cych nowego
ordynariusza bêdzie ostateczne odzyskanie ko�cio³a �w.
Józefa w Dniepropietrowsku, do którego ro�ci pretensje
amerykañski inwestor. Korzystaj¹c z trwaj¹cej w Zaporo¿u
sesji plenarnej episkopatu Ukrainy, tamtejsi biskupi
zamierzaj¹ daæ wyraz konkretnej solidarno�ci ze wspólnot¹

katolick¹ z Dniepropietrowska. Mówi, abp
Mieczys³aw Mokrzycki:

�W ubieg³ym roku podczas Konferencji
Episkopatu na Ukrainie, która odby³a siê w
Zarêczanach k. ¯ytomierza otrzymali�my
wiadomo�æ, ¿e ko�ció³ w Dniepropietrowsku
zosta³ przekazany naszej wspólnocie para-
fialnej � stwierdzi³ abp Mieczys³aw Mokrzycki.
� Ale po pewnym czasie ta nasza rado�æ
niestety zosta³a przemieniona ma³¹ gorycz.
Na zakoñczenie naszej obecnej XXXIII
Konferencji, która w dniach 19-21 marca
odbêdzie siê w Zaporo¿u pragniemy poje-
chaæ do Dniepropietrowska, aby okazaæ
solidarno�æ z tymi wiernymi, którzy od wielu
lat czyni¹ starania, aby ten ko�ció³ zosta³ dla
nich przekazany. Bêdziemy prosiæ Pana Boga

o b³ogos³awieñstwo, aby ten ko�ció³ zosta³ przekazany tym,
do których nale¿a³ i aby w nim mo¿na by³o oddawaæ cze�æ
Panu Bogu i zanosiæ modlitwy�.

Jak zapowiedzia³ abp Mokrzycki, 21 marca o godz. 18:00
w Dniepropietrowsku przed nie zwróconym ko�cio³em
parafialnym zostanie odprawiona Msza �w. z udzia³em
Episkopatu Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Radio Vaticana

Nowy ordynariusz diecezji charkowsko-zaporowskiej

- Czy dzi�, z perspektywy minionej dekady, tak samo
ocenia pan ratyfikacjê tego dokumentu?

- Moja ocena udzia³u Polski w Sojuszu Pó³nocno-
atlantyckim nie zmieni³a siê ani trochê od tamtego czasu.
Sojusz spe³ni³ nasze oczekiwania. Przede wszystkim by³oby
nam trudniej rozpêdziæ nasz¹ gospodarkê, a tak¿e wej�æ do
UE, gdyby�my w NATO nie byli. Poniewa¿ by³ to gwarant
stabilno�ciPolski, a to zawsze przenosi siê na kwestie
gospodarcze. Teraz jeste�my w okresie spowolnienia
gospodarczego, za³amania koniunktury na rynkach zagra-
nicznych, ale fundament naszego sta³ego rozwoju i
fundament poczucia niezale¿no�ci pañstwowej pozosta³.
Szczególnie je�li porównamy sytuacjê Polski z sytuacj¹
Ukrainy.

- Polska wiele zyska³a, zgoda. Ale by³y te¿ straty...
- Udzia³ w rodzinie wolnych narodów, wspieraj¹cych siê

nawzajem w sytuacjach zagro¿enia, bo na tym polega
zasada Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego, zawsze kosztuje.
Krótko mówi¹c, bezpieczeñstwo zawsze kosztuje. Musie-
li�my znacznie zrestrukturyzowaæ polsk¹ armiê, ponie�li�my
spore koszty wynikaj¹ce z udzia³u w misjach zagranicznych,
gdzie je�dzili�my pod sztandarem NATO. Koszty polegaj¹
te¿ na tym, ¿e kilkudziesiêciu polskich ¿o³nierzy nie wróci³o z
misji do kraju, czego nie da siê przeliczyæ na cokolwiek.
Uwa¿am jednak, ¿e wynik bilansu jest absolutnie po stronie
zysków. Gdyby�my nie byli w Sojuszu, jeszcze wiêcej
musieliby�my wydawaæ na zbrojenia, na przygotowania do
odparcia ewentualnego agresora.

- Sojusz wymaga dzi� reform?
- Sojusz zmieni³ siê w sposób istotny, przede wszyst-

kim w zwi¹zku z atakiem w 2001 r. na WTC. Okaza³o siê, ¿e
wróg dzia³a dzi� tak¿e w postaci pojedynczych ludzi,
gotowych na samobójcz¹ �mieræ, i to jest zagro¿enie, na

które NATO nie mo¿e odpowiedzieæ tak ³atwo, jak jeszcze do
niedawna reagowa³o na normalne zagro¿enia mili-
tarne. W sytuacji, gdy �wiat siê zmieni³, za³o¿enia, cele i
strategia NATO równie¿ musz¹ ulec zmianie. Osobi�cie
bardzo optujê za rozszerzeniem Sojuszu na wschód. By³aby
to najwa¿niejsza w tej chwili decyzja.

- Jakie kraje, prócz Ukrainy i Gruzji, widzia³by
pan w NATO?

- By³oby najlepiej, gdyby znalaz³y siê tam wszystkie wolne
kraje, które kiedy� by³y wewn¹trz ZSRR. To rozwi¹zanie by³oby
i dla UE, i dla Sojuszu najlepsze. Jednak dzi� odleg³a jest
nawet akcesja Gruzji i Ukrainy, dlatego stawianie nastêpnych
kandydatur to kwestia bardzo przedwczesna.

- Wej�cie Polski do NATO czy do UE zjednoczy³o
polskich polityków z ró¿nych opcji. Dzi� okazuje siê, ¿e
np. w kwestii wej�cia do strefy euro osi¹gniêcie takiej
zgody nie jest mo¿liwe.

- Wej�cie do Sojuszu po³¹czy³o wówczas wszystkie
ugrupowania polityczne, które wtedy w sposób wyra�ny
rysowa³y siê na naszej scenie politycznej. Przyjêcie euro jest
wydarzeniem wa¿nym, które poprawi los Polaków, ale mimo
wszystko nie mo¿na go porównywaæ do takich prze³omowych
momentów, jak akcesja do NATO i UE.

- Czyli polscy politycy tylko w obliczu wielkich,
prze³omowych wydarzeñ potrafi¹ siê porozumieæ?

- Wszystkim politykom potrzebne s¹ takie impulsy. One
znacznie u³atwiaj¹ porozumienie. Teraz, wsytuacji zagro¿enia
kryzysem, partie polityczne te¿ mówi¹ do siebie nieco bardziej
przyjaznym jêzykiem, bo jest to solidne zagro¿enie, które
sk³ania nas do solidnej i lepszej wspó³pracy.

Jerzy Buzek
Marlena Mistrzak

�ród³o: Super Express http://www.se.pl
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet by³ okazj¹ do spotkania
cz³onków Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie.
Uroczysty koncert po�wiêcony kobietom odby³ siê w Domu
Polonii w sobotê, 7.03.2009r.,  w przededniu ich �wiêta.
Studenci przygotowali dla pañ wieczorek poetycki, na który
z³o¿y³y siê utwory s³awi¹ce kobiety, wykonane w trzech
jêzykach: po polsku, ukraiñsku i rosyjsku. A wszystko to
przeplecione nastrojow¹ muzyk¹. Po czê�ci artystycznej
nast¹pi³ s³odki poczêstunek, a po nim mini dyskoteka.
Ciep³a, serdeczna i radosna atmosfera, towarzysz¹ca

Dzieñ Kobiet by³ okazj¹ do spotkania

uczestnikom tego spotkania, utwierdzi³a panie opu-
szczaj¹ce Dom Polonii w przekonaniu, ¿e s¹ dla ka¿dego
mê¿czyzny kim� wyj¹tkowym. Miejmy nadziejê, ¿e nie
tylko w dniu ich �wiêta�

Bóg tak¿e próbo-
wa³ byæ autorem: jego
proza � to mê¿czyzna,
poezja � to kobieta.

Piêkna kobieta
podoba siê oczom,
dobra kobieta �
sercu. Pierwsza
jest klejnotem,
druga � skarbem.
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    Ì³æíàðîäíà íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ,
ïðèñâÿ÷åíà ïàì�ÿò³ Ïàâëà ×óáèí-
ñüêîãî, àâòîðà äåðæàâíîãî ã³ìíó
Óêðà¿íè ³ ÷èñëåííèõ äîñë³äæåíü ç
íàðîäîçíàâñòâà, ïðîéøëà 26-27
áåðåçíÿ â Êèºâ³.
    Ï.Ï.×óáèíñüêèé çä³éñíèâ áàãàòî
åêñïåäèö³é  òåðèòîð³ºþ íå ò³ëüêè
Óêðà¿íè, à é Ïîëüù³ òà Ðîñ³¿, âèâ÷àâ
òðàäèö³¿ òà ìàòåð³àëüíó êóëüòóðó öèõ
íàðîä³â. Äî éîãî íàóêîâî¿ ñïàäùèíè ³
çâåðòàëèñÿ ó÷àñíèêè ì³æíàðîäíîãî
ç³áðàííÿ.
    Îðãàí³çàòîðè êîíôåðåíö³¿ � Íàö³î-
íàëüíà Àêàäåì³ÿ Íàóê Óêðà¿íè, ²íñòè-
òóò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëî-
ðèñòèêè òà åòíîëîã³¿ ³ì. Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî
ÍÀÍ Óêðà¿íè.  Ó í³é ðàçîì ç äîñë³äíèêàìè ð³çíèõ
îáëàñòåé íàøî¿ êðà¿íè, Á³ëîðóñ³, Ìîëäîâè òà Ðîñ³¿,
áðàëè ó÷àñòü ÿê äîñâ³ä÷åí³, òàê ³
ìîëîä³ åòíîëîãè ³ ôîëüêëîðèñòè ç Õàðêîâà, çîêðåìà ç
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â.Í.Êàðàç³íà òà
ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. 
    Òåìàòèêà ñåêö³éíèõ çàñ³äàíü ïåðåäáà÷àëà  ðîçãëÿä
íàðîäîçíàâ÷èõ ïðîáëåì, çîêðåìà: Ïàâëî ×óáèíñüêèé
â ³ñòîð³¿ óêðà¿í³ñòèêè: ëþäèíà, íàóêîâåöü,  ãðî-
ìàäñüêèé ä³ÿ÷; ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð ó òðàäèö³éí³é
êóëüòóð³.  Ó ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ
�Åòíîñ ó ïðîñòîð³ ì³æêóëüòóðíî¿ âçàºìîä³¿. Óêðà¿íñüêî-
ÿïîíñüê³ åòíîêóëüòóðí³ ïàðàëåë³�. Çàõ³ä ïðîâîäèâñÿ
çà ï³äòðèìêè ïîñîëüñòâà ßïîí³¿ òà çà ó÷àñòþ íàóêîâö³â
ç ö³º¿ êðà¿íè.
    Äëÿ  öå äðóãà ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ â ²íñòèòóò³

³ì. Ðèëüñüêîãî.  Äî ðå÷³, Ìàêñèì
Ðèëüñüêèé � áëèñêó÷èé çíàâåöü
ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè, ïåðåêëàäà÷
òâîð³â Ì³öêåâè÷à. Ïàðàëåë³ ç ïîëü-
ñüêîþ äóõîâíîþ ñïàäùèíîþ òà ¿¿
äîñë³äæåííÿìè íàâîäèëèñÿ äîñèòü
÷àñòî. Ñåðåä çàÿâëåíèõ íà ïëåíàðíå
çàñ³äàííÿ äîïîâ³äåé áóëà ³ ðîçâ³äêà
äîñë³äíèêà ç ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà
²ãîðÿ Ïàíüê³âà ïðî åòí³÷í³ òà äå-
ìîãðàô³÷í³ òðàíñôîðìàö³¿ ì³ñüêîãî
íàñåëåííÿ â ïîë³òèö³ Ïîëüñüêî¿
äåðæàâè. Ðîçâ³äêà êè¿âñüêîãî ôîëüê-
ëîðèñòà Îêñàíè Øàëàê  ñòîñóâàëàñÿ
íàóêîâèõ çàñàä íå ò³ëüêè Ïàâëà
×óáèíñüêîãî, à é  äîñë³äíèêà íà-
ðîäíîãî æèòòÿ ïîëÿê³â ³ óêðà¿íö³â

Îñêàðà Êîëüáåðãà.
    Ìåí³ âèïàëî  âèñòóïàòè íà ñåêö³¿ «Ð³÷ � ïîáóò �
êóëüòóðà. Ñåìàíòèêà ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó â åòíî-
êóëüòóðíîìó êîíòåêñò³»  ç äîïîâ³ääþ «Æ³íî÷³ êîñòþìè
Õàðê³âùèíè ³ Âåëèêîïîëüù³ ÿê çíàêè åòíîêóëüòóðè».
Íàóêîâö³ ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè  ñõâàëüíî â³äãóêíóëèñÿ
ïðî ìîþ ðîáîòó, îñê³ëüêè  òåìà êóëüòóðíèõ çâ�ÿçê³â ì³ñò-
ïîáðàòèì³â ³ ðåã³îí³â-ïàðòíåð³â ó ñó÷àñí³é ªâðîï³
øèðîêî íå ðîçðîáëÿºòüñÿ, àëå ïîòðåáóº óâàãè.
Ïîð³âíÿëüí³ õàðàêòåðèñòèêè  æ³íî÷îãî âáðàííÿ íå
ïðîñòî äâîõ êðà¿í, à äâîõ ðåã³îí³â, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ
â óìîâàõ ïîðóá³ææÿ, âåäóòü äî àíàë³çó ñîö³àëüíèõ òà
êóëüòóðíèõ çì³í.
    Ó ñâî¿é ðîáîò³, ïðåäñòàâëåí³é íà êè¿âñüêîìó
ïîâàæíîìó ç³áðàíí³, ÿ âèêîðèñòàëà ìàòåð³àëè, ç³áðàí³
ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè äî Ïîçíàí³ âë³òêó 2008 ðîêó íà êóðñè ïî

âèâ÷åííþ ïîëüñüêî¿ ìîâè òà
êóëüòóðèþ Íàñè÷åíà îñâ³òíÿ òà
åêñêóðñ³éíà ïðîãðàìà, äîçâî-
ëèëè ìåí³ òîä³ çðîáèòè ÷èñëåíí³
ôîòî â ìóçåÿõ, â³äåîçàïèñè íà
âèñòàâö³ â åòíîãðàô³÷íîìó
ìóçå¿, ïðèäáàòè ïîëüñüêó ë³-
òåðàòóðó ç íàðîäîçíàâñòâà.
Âåëèêà âäÿ÷í³ñòü Õàðê³âñüêîìó
òîâàðèñòâó  ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè
òà ¿¿ ïðåçèäåíòó ïàí³ Þçåô³ ×åð-
í³ºíêî çà îðãàí³çàö³þ òàêèõ
ïî¿çäîê, ùî äàþòü çìîãó  ðå-
àëüíî çíàéîìèòèñÿ ç Ïîëüùåþ,
à ïîò³ì öå çíàéîìñòâî ïðî-
äîâæóâàòè â íàóêîâèõ ðîáîòàõ.

Ìàð³ÿ ×óìàê,
 ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñó

³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî

óí³âåðñèòåòó
³ì. Â.Í.Êàðàç³íà

Âøàíóâàëè äîñë³äíèêà òðüîõ êóëüòóð
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Polska zaprasza

Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� Oddzia³ w
Krakowie zaprasza uczniów szkó³ polonijnych do udzia³u w
wakacyjnym obozie jêzykowo-krajoznawczym.  Zapewniamy
zajêcia jêzykowe z lektorem, atrakcyjny program edukacyjny
oraz spotkania z rówie�nikami polskiego pochodzenia z
ró¿nych krajów �wiata.

Termin: od 9 do 22 sierpnia 2009 r.
Program obozu:
·  zajêcia jêzykowe z lektorem (5 godz. dziennie) oraz

prelekcje �Rok z kultur¹ polsk¹�
· zwiedzanie wybranych muzeów i  zabytków Krakowa
· wycieczki edukacyjne  m.in. Muzeum Auschwitz -

Birkenau w O�wiêcimiu, Dom Rodzinny Jana Paw³a II w
Wadowicach

· wycieczki krajoznawcze (Sp³yw Prze³omem Dunajca
lub Zakopane)

· zajêcia rekreacyjno-sportowe, basen
Zakwaterowanie: Centrum Edukacyjne �Radosna

Nowina� w Piekarach (10 km od Krakowa), obiekt strze¿ony
i monitorowany, zakwaterowanie w domkach w pokojach
trzy i czteroosobowe (wspólne ³azienki), mo¿liwo�æ

Wakacyjny obóz
dodatkowego korzystania z basenu i si³owni.

Strona internetowa o�rodka www.fund.pl/nowina
Cena: 180 EURO
�wiadczenia zawarte w cenie: noclegi, trzy posi³ki dziennie

(pierwszym posi³kiem w dniu przyjazdu jest obiadokolacja),
opieka wykwalifikowanych wychowawców, zajêcia jêzykowe z
lektorem, wycieczki w ramach programu edukacyjno-
kulturalnego, bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów 

Obóz jest dofinansowany ze �rodków Kancelarii Senatu
RP.

Warunki uczestnictwa w obozie
· m³odzie¿ polskiego pochodzenia uczêszczaj¹ca na

zajêcia z jêzyka polskiego
· wiek od 14 do 17 lat
· co najmniej podstawowa znajomo�æ jêzyka polskiego
· zg³oszenia osób, które  uczestniczy³y w poprzednich

latach  w obozie jêzykowym w Piekarach, bêd¹ rozpatrywane
w drugiej kolejno�ci

Od 1.04.2009 r. informacje na temat aktualno�ci oferty
mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu +48 12 422 43 55 w
godz. 8.00 - 16.00 (poniedzia³ek-pi¹tek).

�Polacy w wielokulturowo�ci Kresów
Wschodnich�

O�rodek Studiów i Badañ Polonijnych US
Europejska Unia wspólnot Polonijnych

Szczecin 19 � 21 listopada 2009
�Kresy Wschodnie� � nazwa ta dla wielu pokoleñ

Polaków stanowi s³owa magiczne, budz¹ce wiele emocji.
Wros³a ona w dzieje kultury, w dzieje spo³eczne, religijne
i polityczne nie tylko narodu polskiego i nie tylko katolików.
Tak¿e wspó³cze�nie funkcjonuje ona w �wiadomo�ci
wielu ludzi. Granice polityczne zmienia³y siê na tamtych
terenach niejednokrotnie, dziel¹c i ³¹cz¹c Polaków, ale
tak¿e dziel¹c i ³¹cz¹c Polaków i przedstawicieli innych
narodowo�ci i  wyznañ, zamieszkuj¹cych Kresy
Wschodnie. Wielokulturowa mozaika, która zawsze tam
wystêpowa³a, przybiera³a ró¿ne postaci: od wspó³pracy i
wzajemnego przenikania do wykluczania i skrajnych form
nacjonalizmu.

Celem konferencji jest pokazanie ca³ego wachlarza
form wielokulturowo�ci i towarzysz¹cych im procesów, w
jakich uczestniczyli i � przede wszystkim � w jakich
uczestnicz¹ wspó³cze�nie Polacy na Kresach Wschodnich.
Chcieliby�my, by przedstawiono ich obraz oraz uwa-
runkowania spo³eczne, kulturowe, polityczne, etniczne i
religijne. Zapraszamy do udzia³u w konferencji i podzielenia
siê swoimi refleksjami na ten temat przedstawicieli ró¿nych
dyscyplin nauki: socjologii, etnologii, kulturoznawstwa,
historii, literaturoznawstwa, jêzykoznawstwa, pedagogiki,
psychologii i politologii. Zale¿y nam równie¿ na wypo-
wiedziach przedstawicieli praktyki, którzy s¹ bezpo�rednio
zaanga¿owani w dzia³alno�æ na Kresach Wschodnich.
Wa¿ne równie¿ bêd¹ g³osy reprezentantów innych
narodowo�ci i wyznañ, zwi¹zanych z tymi terenami.

Szczegó³owe informacje organizacyjne znajdziecie
Pañstwo na formularzu zg³oszeniowym. Gor¹co zapraszamy.

Dyrektor O�rodka Studiów i Badañ Polonijnych US
prof. dr hab. Jacek Leoñski

Zg³aszam swój udzia³ w
VIII Miêdzynarodowej Konferencji Polonijnej
�Polacy w wielokulturowo�ci Kresów Wschodnich�
1. Imiê i nazwisko:
2. Stopieñ i tytu³ naukowy (lub stanowisko w orga-

nizacji):
3. Miejsce pracy (lub nazwa organizacji): .
4. Adres do korespondencji:
e-mail: .
telefon:
fax:
5. Tytu³ referatu: ..
6. Rezerwujê nocleg w dniach
18/19 listopada       19/20 listopada       20/21 listopada

Wszelkich informacji o konferencji udziela: red. Leszek
W¹tróbski, O�rodek Studiów i Badañ Polonijnych Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego, ul. Jana Paw³a II 31 (p.018), 40-453
Szczecin; tel/fax (+48 91) 444 1434, e-mail:
leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

Formularz zg³oszenia proszê przes³aæ na adres red.
Leszka W¹tróbskiego w terminie do 30 wrze�nia 2009 roku z
dopiskiem Konferencja �Polacy w wielokulturowo�ci Kresów
Wschodnich�.

Prosimy Autorów o dostarczenie tekstów referatów i
wyst¹pieñ w wersji elektronicznej w edytorze MS Word w
terminie do 30 wrze�nia 2009. Koszty uczestnictwa w
konferencji /3 noclegi, 3 �niadania, 3 obiady, 2 kolacje, druk
referatów/ wynosz¹ 650 z³.

VIII Miêdzynarodowa Konferencja Polonijna
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Sz³a dzieweczka do laseczka,
do zielonego, do zielonego,
do zielonego.
Napotka³a my�liweczka
bardzo �warnego, bardzo �warnego,
bardzo �warnego.

Gdzie jest ta ulica,
gdzie jest ten dom,
gdzie jest ta dziewczyna
co kocham j¹?
Znalaz³em ulice,
znalaz³em dom,
znalaz³em dziewczynê,
co kocham j¹.

My�liweczku, kochaneczku,
bardzom ci rada, bardzom ci rada,
bardzom ci rada.
Da³abym ci chleba z mas³em,
alem go zjad³a, alem go zjad³a,
alem go zjad³a.

Gdzie jest ta ulica...

Jak¿e� zjad³a, to¿e� zjad³a,
to mi siê nie chwal, to mi siê nie chwal,
to mi siê nie chwal.
Bo jakbym ciê w lesie spotka³,
to bym ciê zepra³, to bym ciê zepra³,
to bym ciê zepra³.

Gdzie jest ta ulica...

My�liweczek bardzo �warny
czarne oczka ma, czarne oczka ma,
czarne oczka ma.
A ta jego kochaneczka
³ezki ociera, ³ezki ociera,
³ezki ociera.

Gdzie jest ta ulica...
O có¿ p³aczesz, lamentujesz
ma kochaneczko, ma kochaneczko,
ma kochaneczko?
Wyp³aka³a� swoje oczka,
nie mia³a� o co, nie mia³a� o co,
nie mia³a� o co.

Gdzie jest ta ulica...

Jako¿bym ja nie p³aka³a
swojej urody, swojej urody,

swojej urody?
Gdy ja mia³a z³oty wianek,
wpad³ mi do wody, wpad³ mi do wody,
wpad³ mi do wody.

Gdzie jest ta ulica...

Nie p³acz dziewczê,nie lamentuj
o ten wianek twój, o ten wianek twój,   o
ten wianek twój.
Mam ja jeszcze dwa ³abêdzie,
pop³yn¹ ci poñ, pop³yn¹ ci poñ,
pop³yn¹ ci poñ.

Gdzie jest ta ulica...

£abêd� p³ynie, wianek tonie,
do samego dna, do samego dna,
do samego dna.
Ju¿e�ci ty ma kochanko
wianka nie godna, wianka nie godna,
wianka nie godna.

Gdzie jest ta ulica...

Jam go godna, jam go godna,
ty� go nie godzien, ty� go nie godzien,
ty� go nie godzien.
Niemal¿e to cztery lata
jake� mnie zwodzi³, jake� mnie zwodzi³,
jake� mnie zwodzi³.

Sz³a
dzieweczka

 �piewamy razem

Jest to piosenka ludowa (autorzy
anonimowi), pochodz¹ca z I po³owy XIX wieku ze
�l¹ska. Juliusz Roger opublikowa³ j¹ w swoim
zbiorze pie�ni z Górnego �l¹ska (1863) w grupie
�pie�ni my�liwskich», a zapisa³ j¹ w powiecie
gliwickim. Jednak¿e pierwowzór tej piosenki dzi�
�piewanej i bardzo popularnej, mia³ u Rogera nieco
inn¹, mazurow¹ melodiê oraz nie mia³ refrenu. I
zaczyna³ siê s³owami: �Sz³a dzieweczka do gajeczka,
do zielonego, znalaz³a tam my�liweczka bardzo
szwarnego».

Prawdopodobnie w naszym stuleciu zaczêto j¹
�piewaæ z now¹ melodi¹ walca, dodaj¹c refren
(pocz¹tkowo �piewany bez tekstu, tylko na sylabach
�la, la, la»). Tekst refrenu jest najpó�niejszym
dodatkiem w historii tej piosenki i �wiadczy o
miejskiej proweniencji. Tak wiêc z ludowej pie�ni
mi³osnej i my�liwskiej sta³a siê miejsk¹ piosenk¹
biesiadn¹.

Edmund Bartlomi�Strzelec"

Na podstawie Wac³aw Panek,  «Polski �piewnik Narodowy»
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S k ³ a d n i k i :

? 8 �rednich cebul,
? 1 ³y¿ka octu,
? 2 puszki tuñczyka w oleju,
? 1 str¹k papryki,
? 1 ³y¿ka musztardy,
? pó³ ³y¿eczki soli,
? �wie¿o mielony pieprz,
? ma³y por,
? groszek konserwowy,
? pomidor.

P i k a n t n e
cebule

? Cebule obraæ z ³upin,
? �ci¹æ ogonek,
? wrzuciæ na posolony wrz¹tek z dodatkiem octu,
? gotowaæ 10 min,
? wyj¹æ ³y¿k¹ cedzakow¹,
? dok³adnie osaczyæ,
? z ka¿dej cebuli wyj¹æ �rodek,
? pozostawiaj¹c tylko 2 warstwy,
? kawa³ki tuñczyka ods¹czyæ z oleju,

? wymieszaæ z musztard¹,
? dodaæ drobno posiekan¹ cebulkê,
? pokrojon¹ w ma³¹ kostkê paprykê,
? przyprawiæ do smaku sol¹ i pieprzem,
? nape³niæ cebule,
? u³o¿yæ na talerzu,
? posypaæ porem,
? ob³o¿yæ konserwowym groszkiem i

plasterkami pomidora.

S p o s ó b  p r z y g o t o w a n i a :

 Kuchnia  polska




