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Unia Lubelska
Og³oszony 1 lipca 1569 roku w Lublinie  akt  unii realnej Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego by³ jednym z najwiêkszych sukcesów Zygmunta Augusta. Do Korony przy³¹czono
tereny Podlasia, Ukrainy i Wo³ynia. Powsta³a w ten sposób wielonarodowo�ciowa Rzeczpospolita
Obojga Narodów.

Jan Matejko: Unia Lubelska

� wyniki  referendum akcesyjnego  w  Polsce
� Wiadomo�ci z Polski
� T.  Rzemykowski: Mo¿emy wydawaæ wiêcej...
� Najwiêksza  bitwa wspó³czesnego  rycerstwa
� Symbol nadziei na zwyciêstwo
� Cezary  Pazura  na  �lubnym  kobiercu

� Peszek jako Ubu u Szulkina
� Alfred Fedecki
� Orle Gniazdo 2003
� Festiwal «Pieczenieskie pole»
� Aplauz  dla  pejza¿y
� Sa³atka  z  borówkami
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Droga Polski do UE

Krzy¿yk przy «nie» postawi³o
22,55% uprawionych do g³o-
sowania. Frekwencja wy-
nios³a dok³adnie 58,85%.

Wyniki te og³osi³, na Zamku Królewskim w specjalnej
uroczysto�ci, przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji
Wyborczej - Ferdynand Rymarz.

Do g³osowania uprawnionych by³o 29 868 474
Polaków, z czego do lokalów wy-
borczych wybra³o siê 17 586 215
naszych rodaków. Jednak ponad 10 603
kart do g³osowania, nie trafi³o do urn.
126 194 g³osów zosta³o odrzuconych,
gdy¿ by³y one nie wa¿ne.

«Tak» Unii Europejskiej powied-
zia³o 13 516 612 Polaków. Sprzeciwi³o
siê natomiast 3 936 012, co da³o
stosunek 77,45% do 22,55% na korzy�æ
euroentuzjastów.

W Polsce najwy¿sz¹ frekwencjê zanotowano w
województwie Pomorskim, gdzie wynios³a ona 62,78%.
Najni¿sz¹ natomiast w województwie �wiêtokrzyskim -
52,14%.

Najwiêcej euroentuzjastów znalaz³o siê w
województwie Opolskim, gdzie swoje poparcie wyrazi³o
84,88% uprawnionych do g³osowania. Za to najwiêcej
przeciwników by³o na Lubelszczy�nie - 36,75%.

Najwiêcej g³osów za Uni¹ by³o w miejscowo�ci
Gozdnica w województwie lubuskim. «Tak» dla Unii
powiedzia³o 91,67% mieszkañców. Przeciwnie by³o w
Godziszowie na Lubelszczy�nie. Przeciw Unii g³osowa³o
tam 87,68 doros³ych Polaków.

W�ród miast najwiêksz¹ frekwencjê zanotowano w
Sopocie, gdzie do urn posz³o 71,62% uprawnionych do
g³osowania. Najwiêcej g³osów z zaznaczonym «tak»
wyci¹gniêto w Opolu, za� «nie» w Bia³ej Podlasce.

G³osowano równie¿ za granic¹ i na statkach. Poza
granicami naszego kraju g³osowa³o 79 452 osób, co da³o

frekwencjê 82,62%. Zdecydowana
wiêkszo�æ by³a za Uni¹ - 88,68%.
Wy¿sza frekwencja by³a na statkach.
Wynios³a ona 98,86%. 517 osób
g³osowa³o za integracj¹ europejsk¹.
Stanowi to 86,31% wszystkich
wa¿nych g³osów.

W³a�nie na statkach by³a naj-
wy¿sza frekwencja. W krajowych
obwodach jedn¹ z najwiêkszych
frekwencji zanotowano na war-

szawskim Ursynowie - 76,01%. Najni¿sza z kolei by³a
w gminie Orla w województwie podlaskim, gdzie do urn
posz³o zaledwie 22,74% doros³ych mieszkañców tej
gminy.

Oficjalne  wyniki  referendum  akcesyjnego
 w  Polsce

Za Uni¹ Europejsk¹
opowiedzia³o siê

77,45%
Polaków!

Wiadomo�ci z Polski

n 5 sierpnia br. obradowa³a Senacka
Komisja Emigracji i Polaków za Granic¹, która
przyjê³a projekt bud¿etu polonijnego Senatu RP na
2004 rok w wysoko�ci 50 mln z³ (bêdzie wiêc troszkê
wiêkszy od tegorocznego). Zaplanowano 15 mln na
inwestycje i 35 mln na dzia³alno�æ programow¹.
Senacka Komisja Emigracji i Polaków za Granic¹ na
swoim posiedzeniu dokona³a analizy projektu zadañ
inwestycyjnych na lata 2004-2005, przygotowanego
przez Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» oraz
analizy wykorzystania �rodków na finansowanie zadañ
polonijnych w 2003 roku (uruchomionych do dnia
31.07.2003). W ocenie przewodnicz¹cego Komisji
senatora Tadeusza Rzemykowskiego bud¿et zosta³
wykorzystany w 96,2 %.

n 24 lipca 2003 r. cz³onkowie senackiej
Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹ odrzucili
przyjêt¹ 11 lipca przez Sejm RP poprawkê do
nowelizacji ustawy o repatriacji, która dawa³aby na
powrót mo¿liwo�æ starania siê o repatriacjê do Polski
osobom polskiego pochodzenia, zamieszka³ym na
terenie ca³ego by³ego ZSRR. Obowi¹zuj¹ca obecnie
ustawa daje tak¹ mo¿liwo�æ tylko osobom za-
mieszka³ym na obszarze azjatyckim dawnego ZSRR.
Senat RP podzieli³ w tej sprawie stanowisko rz¹du.
n 26 sierpnia br. w syberyjskim Po³ozowie,

wsi w obwodzie tomskim, odby³o siê uroczyste
ods³oniêcie pomnika  ku czci miejscowych Polaków -
ofiar stalinowskich represji z lat 30. XX wieku. W
uroczysto�ci udzia³ wziêli przedstawiciele miejscowej
spo³eczno�ci polskiej oraz konsul generalny RP
w Moskwie Tomasz Klimañski.
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Wiadomo�ci z Polski Witryna  internetowa
 «Polska � Polacy»

n Spe³niaj¹ siê marzenia wielu pokoleñ
Polaków - podkre�li³ Aleksander Kwa�niewski,
ratyfikuj¹c Traktat Akcesyjny. Zaznaczy³ przy tym, ¿e
czas pozostaj¹cy do akcesji do Unii Europejskiej nie
mo¿e byæ biernym oczekiwaniem. Zdaniem pre-
zydenta, szczególnym zadaniem Polski mo¿e byæ
zaproponowanie wizji wschodniego wymiaru poli-
tyki UE.

n Liga Polskich Rodzin apeluje do Sejmu o
podjêcie uchwa³y w celu utworzenia Centrum
Martyrologii Narodu Polskiego w XX wieku. �rodki
na ten cel mia³yby pochodziæ z Ministerstwa Kultury.
W Centrum mia³yby znajdowaæ siê ekspozycje
przedstawiaj¹ce m.in. niszczenie Warszawy po upadku
Powstania Warszawskiego, niemieckie obozy zag³ady
Polaków, Katyñ i rosyjskie zsy³ki.

n Prezydent Warszawy Lech Kaczyñski
zapowiedzia³ otwarcie w 60. rocznicê wybuchu
Muzeum Powstania Warszawskiego. Na jego budowê
miasto przeznaczy w tym roku 11 mln z³.

n Aleksander Kwa�niewski  uwa¿a, ¿e warto
tworzyæ centrum upamiêtniaj¹ce wojenne i powojenne
wypêdzenia ró¿nych narodów. Doda³, ¿e powinno ono
mieæ charakter europejski i s³u¿yæ pojednaniu narodów.
Prezydent skrytykowa³ pomys³ otwarcia Centrum
przeciwko Wypêdzeniom w Berlinie. Jego zdaniem
siedzib¹ takiej instytucji mog³oby zostaæ Sarajewo,

gdzie do czystek etnicznych i wypêdzeñ dosz³o
stosunkowo niedawno. Wed³ug Longina Pastusiaka,
budowa Centrum Przeciw Wypêdzeniom na terenie
Polski jak i Niemiec, bêdzie mia³a powa¿ne
konsekwencje dla stosunków polsko-niemieckich. Jest
on zdecydowanie przeciwny budowie Centrum Przeciw
Wypêdzeniom na terenie Polski. Marsza³ek Senatu
uwa¿a, ¿e nale¿y unikaæ wszelkich inicjatyw, które
mog¹ zaszkodziæ budowanemu z wielkim trudem
polskoniemieckiemu pojednaniu. W jego opinii, je¿eli
takie Centrum w ogóle mia³oby powstaæ, to tylko pod
auspicjami organizacji miêdzynarodowych, m.in. ONZ,
czy Rady Europy. Jego celem mog³oby byæ
przestrzeganie przed skutkami zbrojnych konfliktów.

n Wszystkie kluby parlamentarne zadekla-
rowa³y poparcie dla projektu uchwa³y Sejmu
wzywaj¹cej rz¹d do dalszej obrony korzystnego dla
Polski uzgodnionego w Nicei systemu wiêkszo�cio-
wego g³osowania w Radzie UE. Zmianê tego systemu
zaproponowano w projekcie Traktatu Konsty-
tucyjnego UE.

n Sejm przyj¹³ apel do parlamentów Europy
wystosowany w zwi¹zku z 64. rocznic¹ wybuchu
II wojny �wiatowej. Pos³owie zaapelowali m.in.
�o szczególny szacunek dla prawdy historycznej i
przeciwstawienie siê próbom rozmywania odpowie-
dzialno�ci za wywo³anie II wojny �wiatowej, pope³nione
podczas niej zbrodnie i zniewolenie narodów�.

n W przysz³ym roku powinny siê znale�æ
�rodki na tworzenie nowych, ma³ych przej�æ granicz-
nych w Chworo�cianach i Bia³owie¿y (woj. podlaskie)
na przysz³ej zewnêtrznej graicy UE - poinformowa³
w Bia³ymstoku szef MSWiA Krzysztof Janik. �rodki
te maj¹ pochodziæ z UE.

n Polska i Ukraina musz¹ koncentrowaæ siê
na usuwaniu barier w dwustronnej wspó³pracy
gospodarczej � uznali premierzy Leszek Miller i
Wiktor Janukowycz, którzy uczestniczyli w Doniecku
w obradach Polsko-Ukraiñskiego Forum Biznesu. W
obecno�ci szefów rz¹du przedstawiciele firm
Ukrtransnafta i PERN �Przyja�ñ� podpisali memo-

randum w sprawie opracowania za³o¿eñ projektu
przed³u¿enia ropoci¹gu Odessa-Brody-P³ock.

n Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo szacuje, ze pod Puszcz¹ Noteck¹ znajduje siê
ok. 150 mln ton ropy naftowej. Jej wydobycie bêdzie
op³acalne, a pierwsze odwierty rozpoczn¹ siê w 2005 r.

n Na konto Huty Stalowa Wola wp³ynê³a
pierwsza transza po¿yczki udzielonej przez ARP na
restrukturyzacjê zak³adu. Druga transza, tak¿e w
wysoko�ci 20 mln z³ zostanie przelana na konto huty
w poniedzia³ek lub wtorek. Mimo tego, pracownicy
zak³adu nadal okupuj¹ starostwo w Stalowej Woli.

Z kraju

Gospodarka
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n W³odzimierz Cimoszewicz powiedzia³ w
Sejmie, ¿e nie mo¿na wykluczyæ, ¿e po wej�ciu Polski
do UE zwi¹zki wypêdzonych Niemców bêd¹ pró-
bowa³y ro�ciæ sobie prawa do polskich ziem zachod-
nich. Ale, jego zdaniem, «te próby bêd¹
nieskuteczne». Minister spraw zagranicznych
podkre�li³, ¿e na terytorium ka¿dego pañstwa
porz¹dek prawny, w tym porz¹dek w zakresie prawa
w³asno�ci, jest okre�lany w sposób suwerenny przez
w³adze danego pañstwa. Wg niego, nikt z zewn¹trz
nie mo¿e w to ingerowaæ, nawet po wej�ciu Polski
do UE.

n Polsko-bia³oruska umowa o zasadach
ruchu osobowego zosta³a  podpisana  w Miñsku.
Przewiduje ona wprowadzenie wiz dla obywateli
obu pañstw. Polska, zgodnie z wymogami UE, musi
wprowadziæ wizy dla wschodnich s¹siadów od 1
pa�dziernika. Koszt wizy wyniesie 10 euro. Wizy
bezp³atne bêd¹ otrzymywaæ dzieci do lat 16 oraz
osoby, które ukoñczy³y 65. rok ¿ycia. Dwa razy w
roku o bezp³atn¹ wizê uprawniaj¹c¹ do 10-dniowego
pobytu, bêd¹ mog³y ubiegaæ siê osoby odwiedzaj¹ce
groby bliskich krewnych i cz³onków rodziny.
Bezp³atne wizy bêd¹ te¿ przys³ugiwaæ m.in.
studentom, nauczycielom akademickim,
uczestnikom imprez kulturalnych i naukowo-
technicznych. Wizy tranzytowe nie bêd¹ wymagane
od osób posiadaj¹cych wizy lub prawo pobytu w

pañstwach strefy Schengen. Na terenie Bia³orusi
wizy do Polski wydawane bêd¹ w ambasadzie RP
w Miñsku oraz w konsulatach w Brze�ciu i Grodnie.

n Prezydenci Polski � Aleksander
Kwa�niewski i Litwy - Rolandas Paksas podczas
rozmowy telefonicznej wyrazili poparcie dla wezwania
papie¿a Jana Paw³a II o to, by w konstytucji UE by³o
odniesienie do chrze�cijañstwa. Wed³ug obecnego
projektu konstytucji, w preambule ma siê znale�æ
jedynie ogólne odniesienie do warto�ci religijnych, bez
wzmianki o chrze�cijañstwie.

n Sejmowa komisja ³¹czno�ci z Polakami
przyjê³a dezyderat do szefa MSZ z wnioskiem o
wprowadzenie wiz dla obywateli Stanów Zjedno-
czonych przyje¿d¿aj¹cych do Polski. � Komisja uzna³a,
¿e dyskryminacj¹ jest to, i¿ Polacy chc¹cy pojechaæ
do USA musz¹ posiadaæ wizê, a Amerykanie
przyje¿d¿aj¹cy do naszego kraju s¹ z tego obowi¹zku
zwolnieni � wyja�ni³ pose³ Roman Giertych z Ligi
Polskich Rodzin.

n W Nad¿afie, w polskiej strefie stabi-
lizacyjnej w Iraku zgin¹³ w zamachu jeden z g³ównych
przywódców szyickich, Ajatollah Mohammad Bakir
al-Hakim. W zamachu nie zosta³ poszkodowany ¿aden
polski ¿o³nierz. Za bezpieczeñstwo w tej prowincji
odpowiadaj¹ Hiszpanie.

Z  ¿ycia ko�cio³a
n Prymas Polski Józef Glemp odwiedzi³

parafiê �w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika na
Manhattanie w Nowym Jorku. Kardyna³ podziêkowa³
Bogu za to, ¿e mo¿e nie�æ Dobr¹ Nowinê o Jezusie
Chrystusie Polonii na ca³ym �wiecie. Prymas ¿yczy³by
rodakom w Polsce takiej wiary i ufno�ci w Opatrzno�æ
Bo¿¹, jak¹ spotyka w�ród amerykañskiej Polonii.

n W Wadowicach, pod has³em �Przyjd�cie
do mnie spragnieni� odby³ siê miêdzynarodowy zlot
m³odzie¿y. Spotkanie, zorganizowane przez wspólnotê
Emanuel po�wiêcony by³ modlitwie i liturgii obrz¹dku
³aciñskiego i bizantyjskiego. W zlocie, obok Polaków,
uczestniczy³a m³odzie¿ z Litwy, Rosji i Ukrainy.

.
n Powstania Warszawskiego nie mog³o nie

byæ - powiedzia³ kardyna³ Józef Glemp w przeddzieñ
rocznicy wybuchu powstania. �Chocia¿ by³o klêsk¹,
to dzisiaj refleksja idzie w tym kierunku, ¿e mo¿e
trzeba by³o takiej ofiary i takich zgliszcz, ¿eby nie byæ

któr¹� tam kolejn¹ republik¹ wielkiego mocarstwa» -
oceni³ prymas Polski.

n Dziesiêæ lat temu Polska i Stolica
Apostolska podpisa³y konkordat, reguluj¹cy stosunki
miêdzy pañstwem a ko�cio³em katolickim. Wszed³
on w ¿ycie w kwietniu 1998 r. Dokument daje
ko�cio³owi prawo swobodnego sprawowania kultu,
prowadzenia przedszkoli, szkó³ i uczelni. Ma³¿eñstwa
ko�cielne maja takie same skutki jak cywilne.
Pañstwo zapewnia mo¿liwo�æ nauki religii w
przedszkolach i szko³ach.

n Prymas Polski Józef Glemp odwiedzi³
parafiê �w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika na
Manhattanie w Nowym Jorku. Kardyna³ podziêkowa³
Bogu za to, ¿e mo¿e nie�æ Dobr¹ Nowinê o Jezusie
Chrystusie Polonii na ca³ym �wiecie. Prymas ¿yczy³by
rodakom w Polsce takiej wiary i ufno�ci w Opatrzno�æ
Bo¿¹, jak¹ spotyka w�ród amerykañskiej Polonii.

Zagranica



Polonia Charkowa     Nr  4  (17)       Rok  2003                                                                                                                 Str. 5

n Sejm odrzuci³ wiêkszo�æ z 72 poprawek
Senatu do ustawy o ochronie zabytków. Poprawki
dotycz¹ g³ównie przepisów mówi¹cych o restytucji
zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terenu
UE. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

n Uchwa³ê o og³oszeniu roku 2004 rokiem
Witolda Gombrowicza przyj¹³ Sejm. Okazj¹ jest
zbli¿aj¹ca siê setna rocznica urodzin pisarza.

n W Gdañsku na D³ugim Targu uroczy�cie
otwarto Jarmark �w. Dominika. Towarzyszyæ jemu
bêd¹ m.in. koncerty, pokazy sztucznych ogni oraz
konkursy dla odwiedzaj¹cych jarmark. Impreza potrwa
do 10 sierpnia. Tradycja jarmarku liczy ponad 740 lat.

n W Pary¿u zmar³ Leszek Talko - dzia³acz
polonijny, przewodnicz¹cy Towarzystwa Historyczno-
Literackiego, by³y dyrektor Biblioteki Polskiej w
Pary¿u i by³y szef polskiej sekcji Radio France
Internationale. Mia³ 87 lat.

n Miêdzynarodowa Letnia Szko³a Muzyki
Tradycyjnej rozpoczê³a siê w Gawrych Rudzie ko³o
Suwa³k. Uczestnicy warsztatów poznaj¹ niektóre
tradycje muzyki i tañca Europy �rodkowo-Wschod-
niej. M³odzie¿ skorzysta z warsztatów przygo-
towanych przez wyk³adowców z Ukrainy, Litwy, Rosji
i Polski. Dwutygodniowe warsztaty zakoñcz¹ siê
2 sierpnia.

n Prezentacja kultury pañstw Grupy Wy-
szehradzkiej w UE, a tak¿e u naszych wschodnich
s¹siadów to zadania, jakie widzi przed sob¹ Andrzej
Jagodziñski, nowy dyrektor Funduszu Wysze-
hradzkiego. Bud¿et Funduszu tworz¹ wp³aty rz¹dów
pañstw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska,
S³owacja, Wêgry).

n W ministerstwie edukacji powo³ano
Pañstwow¹ Komisjê Po�wiadczania Znajomo�ci
Jêzyka Polskiego jako Obcego. Jej zadaniem bêdzie
zapewnienie funkcjonowania jednolitego systemu
egzaminów dla ró¿nych poziomów zaawansowania
znajomo�ci jêzyka polskiego jako obcego, a tak¿e
promowanie naszego jêzyka za granic¹.

n Mundur genera³a Tadeusza Komorows-
kiego «Bora», jego przemówienia oraz popiersie trafi³y
do Muzeum AK w Krakowie. Pami¹tki po dowódcy
Powstania Warszawskiego przekaza³ jego syn Adam.

n 55 proc. ankietowanych przez CBOS nie
popiera udzia³u polskich wojsk w operacji w Iraku.
36 proc. ma odmienne zdanie na ten temat. Opiniê, i¿
na skutek obecno�ci polskich ¿o³nierzy w Iraku Polska
mo¿e staæ siê celem zamachów terrorystycznych
podziela obecnie 68 proc. badanych. Przeciwnego
zdania jest 23 proc. ankietowanych.

n Stoimy w miejscu, w którym oddano ho³d
wszystkim polskim lotnikom, bez wzglêdu na to, na
którym froncie i pod jakimi barwami oddali ¿ycie w
obronie wolno�ci - powiedzia³ prezydent Aleksander
Kwa�niewski w trakcie uroczysto�ci ods³oniêcia
Pomnika Ku Czci Lotników Polskich Poleg³ych w
latach 1939-1945. Potê¿ny monument stan¹³ w
Warszawie w parku im. Józefa Pi³sudskiego na Polu
Mokotowskim. Fundatorem monumentu jest Fundacja
Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej
Brytanii.

n W pi¹tek 29 sierpnia odby³ siê pokaz
prasowy jedynego polskiego filmu, który ubiega siê o
Z³otego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji.
�Pornografia� Jakuba Kolskiego zosta³a przez
dziennikarzy nagrodzona oklaskami. Film jest
adaptacj¹ powie�ci Witolda Gombrowicza.

n Postulaty strajkowe z sierpnia 1980 roku
oraz Akt Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku
zostan¹ wpisane na listê «Pamiêæ �wiata» UNESCO,
zawieraj¹c¹ najwa¿niejsze dokumenty w dziejach
�wiata. Tak¹ rekomendacjê przedstawi³ komitet
doradczy UNESCO. Ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie
podejmuje dyrektor generalny komitetu. Jak dot¹d
nigdy nie zdarzy³o siê jednak, ¿eby zakwestionowa³
on decyzjê komitetu doradczego. Z Polski uhono-
rowano do tej pory trzy: archiwum getta warszaw-
skiego, rêkopisy Chopina oraz ksiêgê «O obrotach cia³
niebieskich» Miko³aja Kopernika.

n 20 tys. z³otych - za tak¹ sumê wylicyto-
wane zosta³o poz³acane pióro, którym szef polskiej
dyplomacji W³odzimierz Cimoszewicz podpisa³ 16
kwietnia w Atenach Traktat Akcesyjny. Nabywc¹
okaza³ siê biznesmen Krzysztof Kasprzyk. Dochód
uzyskany z licytacji zostanie przekazany polskim
szko³om na Wschodzie. �rodkami uzyskanymi z aukcji
dysponowaæ bêdzie fundacja �Semper Polonia�.

Robert Trzaska
Serwis �Polska-Polacy�

Kultura
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Mo¿emy wydawaæ wiêcej 
� ale rozs¹dniej

Rozmowa z przewodnicz¹cym Senackiej
Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹,
senatorem Tadeuszem  Rzemykowskim.

Panie Senatorze. Min¹³ pó³metek bie¿¹cego
roku. Do Komisji wp³ynê³y wnioski ró¿nych
fundacji i organizacji o dofinansowanie ich
dzia³alno�ci polonijnej. Jak �rodki te zosta³y
podzielone?
Tadeusz Rzemykowski : Tegoroczny bud¿et

Senatu na dzia³alno�æ polonijn¹ to 46 milionów z³otych,
czyli milion wiêcej jak w roku ubieg³ym. Z tego przeznaczyli�my
oko³o 14 milionów na inwestycje, czyli remonty g³ównie
placówek o�wiatowych. Ale nie tylko, bo finansujemy równie¿
remont Biblioteki Polskiej w Pary¿u itp. Natomiast na
dzia³alno�æ programow¹ przeznaczyli�my ponad 32 miliony
z³otych. I w tej dziedzinie jest to wiêcej o 6 milionów z³otych ni¿
w roku ubieg³ym. A wiêc nie mo¿na powiedzieæ, ¿e pieniêdzy
na dzia³alno�æ polonijn¹ brakuje. Trzeba jednak uczciwie
powiedzieæ, ¿e wielcy partnerzy Senatu jak np. �Wspólnota
Polska�, która otrzymuje najwiêksz¹ czê�æ pieniêdzy, którymi
dysponuje Senat, �Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie�,
która w tym roku ma do dyspozycji 5,1 mln z³otych tj, o 73 proc,
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Z tych w³a�nie �rodków powsta³a
�WITRYNA� - pismo internetowe, spe³niaj¹ca wa¿na rolê dla
redakcji i rozg³o�ni radiowych na Wschodzie. Ze spraw
inwestycyjnych warto wymieniæ rozbudowê szko³y polskiej w
Rydze na £otwie, wsparcie finansowe szko³y polskiej w
Landwarowie na Litwie oraz remont Domu Polskiego w
Rumunii. Trzeba wiêc dokonywaæ uwa¿nej selekcji na jakie cele
pieni¹dze te trzeba przeznaczyæ.

W jaki sposób nastêpuje przekazywanie �rodków
bêd¹cych w dyspozycji Senatu?
Tadeusz Rzemykowski: Aby prze³amaæ monopol dwóch

organizacji tj. �Wspólnoty Polskiej� i Fundacji �Pomoc Polakom
na Wschodzie� w roku bie¿¹cym Senat przeznaczy³ wiêcej
�rodków dla blisko 50 organizacji, które tak¿e podejmuj¹
dzia³ania polonijne. Organizacje te otrzyma³y blisko 5,3 mln
z³otych. Do tej pory w sumie wydano decyzjê na ponad
45 milionów z³otych. Zosta³a wiêc koñcówka na cele wa¿ne,
nieprzewidziane, ale byæ mo¿e konieczne. Przekazywanie
�rodków, o których wspomnia³em nastêpuje zgodnie z
regulaminem po zawarciu odpowiednich umów ze s³u¿bami
Senatu, takimi jak Wydzia³ ds. Polonii, Wydzia³ Prawny itp. A
wiêc praktycznie nie powinno byæ ¿adnych problemów z
uruchamianiem przyznanych dotacji, chocia¿ mam takie
sygna³y np. z Litwy, ¿e czasem �rodki te nie zd¹¿aj¹ na czas.

Panie Senatorze l maja 2004 roku Polska bêdzie
cz³onkiem Unii Europejskiej, ale wcze�niej
parlamenty �15� musz¹ ratyfikowaæ uk³ad.
Jak powinny przygotowaæ siê do tego organizacje
polonijne w krajach osiedlenia, aby przekonaæ
do podjêcia korzystnych dla nas decyzji i
parlamenty i spo³eczeñstwa tych krajów?
Tadeusz Rzemykowski: Niedawno odby³a siê w Senacie

dyskusja, w której uczestniczy³y delegacje ze wszystkich
krajów �15�. Zachêcali�my je do propagowania idei wej�cia
Polski do Unii Europejskiej w �rodowiskach polonijnych, ale
równie¿ w �rodowiskach ich krajów zamieszkania. Suge-
rowali�my tak¿e, ¿eby Polacy i Polonia oddzia³ywali na

parlamenty tych krajów, by podejmowa³y decyzje na tak. Jak
dot¹d wypowiedzia³y siê dwa parlamenty: duñski i niemiecki i
wynik dyskusji w tych parlamentach by³ dla Polski pozytywny.
S¹dziæ nale¿y, ¿e i w innych parlamentach dyskusja przebiega
bêdzie podobnie. Tym niemniej trzeba zabiegaæ o pozytywny

wynik do samego koñca. Cieszyæ nas mo¿e debata
w parlamencie niemieckim, podczas której pos³owie
stwierdzali m.in. ¿e wspieraæ bêd¹ tak¿e w innych
krajach przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej.
Wiadomo, ¿e nie tylko dzia³ania polityczne,
ale i gospodarcze s¹ bardzo znamienne.
Polska powinna zaznaczyæ swoj¹ obecno�æ
gospodarcz¹ wchodz¹c do Unii ...

Tadeusz Rzemykowski : Chcia³bym powiedzieæ,
¿e niebawem rozpocznie siê druga faza wej�cia

Polski do UE, to znaczy musimy po�wiêciæ wiêcej uwagi
sprawom gospodarczym, dba³o�ci o sprawy eksportu, jako�æ
produkcji itp. Od tego przecie¿ zale¿eæ bêdzie nasza
gospodarcza pozycja w Unii Europejskiej. Tej sprawie
po�wiêcone by³o m.in. spotkanie ministra spraw
zagranicznych W³odzimierza Cimoszewicza z udzia³em
Polonii, w trakcie którego sprawy te zosta³y dok³adnie
omówione.

Ale jak wykazuj¹ sonda¿e, najwiêcej osób wahaj¹-
cych siê czy poprzeæ polskie starania o wej�cie do
Unii jest we Francji i w Belgii, a wiêc w samym
centrum Unii. A przecie¿ Polska zawsze mia³a dobre
stosunki z Francj¹. Czym to jest spowodowane?
Tadeusz Rzemykowski: Nie prowadzili�my takiej analizy.

Mogê tylko powiedzieæ, ¿e z Francj¹ mamy od setek lat dobre
kontakty. Natomiast z Poloni¹ francusk¹ kontakty Senatu, s¹
nieco gorsze ni¿ z Rodakami w innych krajach. Bierze siê to
chyba st¹d, ¿e Polonia francuska nie jest zintegrowana. Jest
zapowied�, ¿e w tej dziedzinie poczynione zostan¹ pozytywne
zmiany, m. in. przygotowywany jest Zjazd Polonii francuskiej.
A wracaj¹c do g³ównego nurtu pytania Pani Redaktor powiem,
¿e bêdziemy bacznie przygl¹daæ siê tym sonda¿om
prowadzonym w krajach �15�, aby nie dosz³o do nie-
spodzianek.

Panie Senatorze. Jest Pan cz³onkiem Komitetu
Honorowego Budowy Pomnika �Macierz � Polonii�.
Wstêpnie ustalono, ¿e 11 listopada 2003 roku
odbêdzie siê wmurowanie �Kamienia Wêgielnego,
 a 2 maja 2004 roku w dzieñ ��wiêta Polonii�
odbêdzie siê jego ods³oniêcie...
Tadeusz Rzemykowski : Pod s³owami �POLONIA -

POLSKA� rozumiem wszystkich Polaków ¿yj¹cych tak¿e poza
granicami Kraju. A wiêc niezale¿nie od tego, z jakich powodów
znale�li siê poza Ojczyzn¹. Ta szeroko rozumiana �Polonia�
zas³u¿y³a siê dla Polski w sposób bardzo wyra�ny. Nawet w
czasie ostatniego g³osowania nad wej�ciem Polski do struktur
Unii Europejskiej, Polacy ¿yj¹cy poza Krajem uzyskali lepsze
wyniki w referendum ni¿ osi¹gniêto je w Kraju. Dlatego, moim
zdaniem, zbudowanie w Warszawie Pomnika dziêkczynnego
�MACIERZ-POLONII� jest wyrazem wdziêczno�ci dla tych,
których korzenie s¹ polskie i pamiêtaj¹ o swojej Ojczy�nie.
Pomnik ma powstaæ ze wspólnych sk³adek spo³eczeñstwa
polskiego i sk³adek Polonii. S¹ zamierzenia, aby i Senat wniós³
jaki� wk³ad finansowy. Powsta³ ju¿ projekt tego Pomnika,
zebrano powa¿n¹ kwotê, ale jeszcze niewystarczaj¹c¹. Moim
zdaniem taki Pomnik powinien stan¹æ, bowiem jest to dowód,
¿e Macierz nie zapomina o swoich Rodakach ¿yj¹cych na
ró¿nych kontynentach.

 Rozmawia³a: Aneta D¹browska
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Najwiêksza   bitwa
wspó³czesnego    rycerstwa

11 lipca 2003 na polu Grunwaldzkim odby³a siê
inscenizacja jednej z najwiêkszych bitew �rednio-
wiecznej Europy. W tym roku w walce bra³o udzia³

1,5 tys. rycerzy z ca³ej Europy. Zmaganiom przygl¹-
da³o siê 100 tysiêcy widzów. Strzela³y bombardy, a
³ucznicy wysy³ali w stronê wroga setki strza³. Gdy
rycerze choæ na chwilê przerywali starcie, bia³og³owy
opatrywa³y ich rany. Na koniec Mistrz Zakonu Urlich
von Jungingen zraniony zwali³ siê na ziemiê i wyzion¹³
ducha. Jego cia³o z³o¿ono u stóp króla Jagie³³y.

Na Pojezierzu Mazurskim, w�ród wzgórz Garbu
Lubawskiego pobli¿u wsi Grunwald w dniu
15 lipca 1410 r. zosta³a stoczona jedna z naj-
wiêkszych bitew �redniowiecza miêdzy Krzy¿a-
kami, pod dowodstwem wielkiego mistrza
Ulricha von Jungingena, a wojskami polskimi
i litewskimi, posi³kowanymi przez oddzia³y
ruskie, czeskie i tatarskie, pod wodz¹ W³a-
dys³awa II Jagie³³y i Witolda. Do króla Jagie³³y
przybyli pos³owie krzy¿accy, którzy wrêczyli mu
dwa miecze, aby wojska polskie nie kry³y siê w
zaro�lach i wysz³y na pole walki. Gdy król
przyj¹³ miecze na znak rych³ego zwyciêstwa,
polscy rycerze od�piewali Bogurodzicê. Do boju
ruszy³ kwiat rycerstwa. S³ychaæ by³o szczêk
orê¿a, a miecze i topory kruszy³y zbroje i
czaszki. Ziemia sp³ynê³a krwi¹. Armia krzy-
¿acka zosta³a doszczêtnie rozbita. Zgin¹³ wielki
mistrz i wielu dostojników zakonu. W wyniku
bitwy nast¹pi³a zmiana w uk³adzie si³ �rodkowo-
wschodniej Europy. Polska wysunê³a siê na czo³o
pañstw tej czê�ci Europy, Zmala³y za� rola i znaczenie
zakonu.

W latach 90 na ³¹kach miêdzy Stêbarkiem i
Grunwaldem zaczê³y siê zje¿d¿aæ pojedyncze bractwa
rycerskie. Urz¹dza³y turnieje, kruszy³y kopie, strzela³y
z ³uku i kuszy. W trakcie tych potyczek narodzi³ siê
pomys³ rekonstrukcji starcia sprzed prawie 600 lat.
Pierwsza rekonstrukcja najs³ynniejszej bitwy w

dziejach Rzeczypospolitej odby³a siê w
1998 roku. Od tego czasu, co roku w po³owie
lipca �ci¹gaj¹ tam zastêpy rycerstwa z Polski,
Bia³orusi, Czech, Francji, Litwy, Niemiec, W³och
i t³umy widzów.

Wojownicy ju¿ na dwa tygodnia przed bitw¹
zaczynaj¹ ¿ycie na Grunwaldzkich polach. Na
cichych i pustych ³¹kach wyrastaj¹ kolorowe
namioty rycerskie, drewniane palisady umocnio-
nych obozów, powiewaj¹ proporce. Rzemie�-
lnicze kramy, niby przedmie�cia, opasuj¹
obozowisko. Tu rycerze uzupe³niaj¹ strój i
bojowy rynsztunek. Najwiêkszym zaintere-
sowaniem ciesz¹ siê kramy p³atnerzy.

Uczestników walk obowi¹zuje surowy
regulamin: musz¹ mieæ zbrojê, która chroni
g³owê, ³okcie i rêce. Walcz¹ najczê�ciej mieczem

jednorêcznym. Bez tarczy, która chroni przed ciosem
nie mog¹ byæ dopuszczeni do bitwy. Specjalnie
powo³ane oddzia³y justycariuszy dokonuj¹ kontroli
przed bitw¹. Wykluczony z walki zostaje w³a�ciciel
korbacza, czyli kuli na ³añcuchu z kolcami. Tylko
oddzia³ halabardników mo¿e posiadaæ broñ drzew-
cow¹.

Najwiêksza w Polsce historyczna impreza sk³ada

siê nie tylko z inscenizacji s³ynnej bitwy, ale odbywaj¹
siê tam tak¿e turnieje i gry rycerskie, obozowiska,
wystêpy zespo³ów artystycznych, zabawy ludowe.

W³odzimierz  Kobierski
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Jeste�cie szczê�liwi?
 Pewnie. Uda³o siê nam razem wiele rzeczy. Teraz znale�li�my pieni¹dze

na nienasycenie. Re¿yser Wiktor Grodecki szuka³ ich przez parê lat, bez skutku.
I powiedzia³, ¿e jeste�my anio³y oboje, jak S³owacki napisa³: «Na jednego
anio³a dwóch dusz ludzkich potrzeba», i ¿e razem stanowimy tak¹
nieprawdopodobn¹ si³ê, ¿e nic nas nie zatrzyma. Co� w tym jest. Dopiero gdy
pozna³em Weronikê, zaczê³o mi siê wszystko uk³adaæ. Ona mi wyprostowa³a
�wiat, da³a oparcie i pewno�æ siebie. Poczu³em siê pe³nowarto�ciowym
facetem.

Dziêki jednemu cz³owiekowi mo¿na wyleczyæ siê z kompleksów?
Je�li siê trafi na tego w³a�ciwego... Ona da³a mi rozum, bo tak naprawdê

kobieta jest rozumem mê¿czyzny.
A czym ty jeste� dla Weroniki?
Sercem. Faceci bez kobiet zdegenerowaliby siê.
Wasze wspólne dziecko bêdzie Polakiem czy obywatelem Ukrainy?
Bêdzie mówi³o w paru jêzykach, jak znam Weronikê. Po ukraiñsku,

rosyjsku, polsku, angielsku. Chcia³bym, ¿eby mia³o charakter Weroniki. Ona
jest realistk¹, mnie czasem tego brakuje. Lubi pomarzyæ, ale wszystko w ¿yciu
ma pouk³adane.

W szafie te¿ ma porz¹dek?
Tak. Ona jest prezesem naszej ma³¿eñskiej firmy, wiceprezesem zwi¹zku

artystów graj¹cych w pi³kê, dyrektorem Stowarzyszenia Artystów Filmowych
i Telewizyjnych. Nie wiem, jak to wszystko godzi. I jeszcze bierze na g³owê
produkcjê filmu.

Nie mog³aby byæ tylko ¿on¹ s³awnego aktora?
Nie, nie umia³aby byæ kobiet¹, która siedzi w domu. Taka by³a od dziecka..
Piêkn¹ rolê zrobi³a w «Nienasyceniu». Nie wiedzia³em, czemu re¿yser

tak siê na ni¹ upar³. Ale kiedy zobaczy³em materia³y, zrozumia³em.
To znaczy, ¿e jest te¿ zdoln¹ aktork¹?
Skoñczy³a szko³ê baletow¹, szko³ê muzyczn¹. My�la³a te¿, by zostaæ

Cezary  Pazura  na  �lubnym  kobiercu
Kul tu ra

Obecnie  jest  jednym
 z najpopularniejszych

i  najbardziej  lubianych
aktorów  polskich.

 W 1997 r. wyst¹pi³
 w filmie, który okaza³ siê

byæ jednym
z najwiêkszych przebojów
rodzimego kina: «Kiler».

 16 pa�dziernika 1998 r.
ods³oniêto gwiazdê aktora

w Alei Gwiazd
 w £odzi.

�lub Cezary Pazury
z Ukraink¹ Wieronik¹

Marczuk odby³ siê
w ko�ciele w Pleckiej

D¹mbrowie pod Kutnem.
�lub cywilny wziêli oni ju¿

w 1995.

Teraz
po wielu latach starañ

mogli wreszcie stan¹æ na
�lubnym kobiercu

 w ko�ciele.
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aktork¹, ale na Ukrainie to bez sensu.
By³e� s³awny, gdy siê poznali�cie.
Nie dla niej. Nie widzia³a moich filmów.
Szybko zauwa¿y³a, ¿e jeste� znany?
I co z tego? Mia³a takich fatygantów, ¿e mog³a

przebieraæ. Wybra³a mnie, samobójczyni... Jakie mia³a
gwarancje, ¿e zrobiê karierê? By³em sam z dzieckiem.
Na Ukrainie wszyscy mówili, ¿e zwariowa³a. A to by³a
mi³o�æ, dwie po³ówki jab³uszka.

Jest w twojej doskona³ej ¿onie co� niedoskona³ego,
jakie� szaleñstwo?

Jest dziko�æ serca. Poznali�my siê 23 lipca 1994
roku. I kiedy los nas zetkn¹³, ju¿ nastêpnego dnia
wiedzia³em: ta albo ¿adna.

Rodzaj transmisji, nazwijmy to, kosmicznej?
Przysz³a do mnie moja �mieræ, czyli moja ¿ona.

Przecie¿ siê mówi: nie opuszczê ciê a¿ do �mierci. Moje
¿ycie i moja �mieræ ma twarz Weroniki.

To znaczy, ¿e dozna³e� jakiego� metafizycznego
ol�nienia, gdy j¹ zobaczy³e�?

Musia³o tak byæ, skoro ona powiedzia³a: tak.
Przecie¿ za trzy dni mia³a wróciæ na Ukrainê. Tam mia³a
zostaæ dyrektorem polskiej firmy, czeka³ na ni¹
narzeczony.

To mo¿e Weronika nie jest �mierci¹, tylko
anio³em?

O dwóch twarzach, tak? Ja my�lê, ¿e nasi anio³owie

stró¿e siê dogadali, ¿e trzeba pomóc mojej córce i mnie.
Weronika jest strasznie siln¹ osob¹. Chocia¿ mia³a
momenty zw¹tpienia i dosyæ pewnych rodzinnych
sytuacji, wytrzyma³a, a mog³a zrobiæ w ty³ zwrot i
powiedzieæ: do widzenia.

Co mo¿e mieæ rodzina przeciwko dziewczynie,
która jest piêkna i ciê kocha?

S¹ uprzedzenia i zaborczo�æ.
Ale ty nie masz w¹tpliwo�ci.
Ja nie mam, chocia¿ jakby mi kto� powiedzia³ np.

w czasie studiów, ¿e bêdê mia³ ¿onê Ukrainkê, tobym
siê zdziwi³. Ale tak samo zdziwi³bym siê, gdybym wtedy
us³ysza³, ¿e bêdê znanym aktorem.

Czy twoje ma³¿eñstwo te¿ polega trochê na
nienasyceniu?

Wiecznym nienasyceniu. Jak jej nie ma obok, to mi
wszystko z r¹k leci. Jeste�my ze sob¹ 9 lat, a jeszcze
nigdy nie wyjechali�my na wakacje bez siebie.

Nie ci¹¿y ci to czasami?
Nie. Dobrze siê z tym czujê, bezpiecznie. Ka¿dy z

nas jest takim zagubionym dzieckiem, musi mieæ oparcie
w drugiej osobie. W niej je znalaz³em. Z pierwsz¹ ¿on¹
tego nie mia³em, czu³em siê oszukiwany. Nie pamiêtam
z tego okresu nic dobrego. Z Weronik¹ pamiêtam ka¿dy
dzieñ.

Rozmawia³a Alicja Resich-Modliñska
Gala Nr 13 2003

Piotr Szulkin, re¿yser filmowy i teatralny, znany
choæby z «Wojny �wiatów», «Feminy» czy «Miêsa»,
od dawna chcia³ nakrêciæ film oparty na znanej sztuce
Alfreda Jarry�ego. Dziewiêtnastowieczna opowie�æ o
kulisach w³adzy i polityki nic nie straci³a na
aktualno�ci, gdy¿ nie zmieni³y siê charaktery ludzi i
mechanizmy w³adzy. � Jeste�my tacy sami, jakby bez
zmian. Mo¿e tylko strona medialna siê odmieni³a;
potrafimy byæ bezwstydni wobec milionów. Wtedy ta
widownia by³a trochê mniejsza � uwa¿a re¿yser.

Szulkin chce nakrêciæ film �buñczuczny i
drapie¿ny�. Zaznacza jednak, ¿e nie interesuj¹ go
wspó³czesne konteksty polityczne, nie widzi sensu
³¹czenia filmu z konkretnymi osobami czy sytuacjami. tvp

Peszek jako Ubu u Szulkina

Piotr Szulkin zakoñczy³ zdjêcia do
najnowszego swojego filmu �Ubu król�.
W tytu³owej roli zobaczymy Jana Peszka.
Film ma byæ gotowy we wrze�niu na
festiwal w Gdyni.

W roli Ubu zobaczymy Jana Peszka, Ubicê gra
Katarzyna Figura. Wyst¹pi¹ te¿ Wojciech Siemion,
Olgierd £ukaszewicz,  Marek Walczewski, Jerzy Trela.
Film ma byæ gotowy na wrze�niowy festiwal w Gdyni.

W roli Ubu zobaczymy Jana Peszka, Ubicê
gra Katarzyna Figura. Wyst¹pi¹ te¿

Wojciech Siemion, Olgierd £ukaszewicz,
Marek Walczewski, Jerzy Trela
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Historia

Symbol nadziei na zwyciêstwo
60. rocznica

�mierci W³adys³awa Sikorskiego

Minê³o 60 lat od
tragicznego zgonu na
Gibraltarze bohatera
drugiej wojny �wiato-
wej genera³a W³ady-
s³awa Sikorskiego.
Absolwent Lwow-
skiej Politechniki zro-
bi³ wybitn¹ wojskowe
i polityczn¹ karierê.
Szef Sztabu General-
nego Wojska Pols-
kiego, minister spraw
wojskowych, premier

Rz¹du RP. W polityce by³ postaci¹ samodzieln¹ i nawet
czasami oponowa³ Józefowi Pilsudskiemu.

Z pocz¹tkiem wojny �wiatowej we wrze�niu
1939 r. genera³ Sikorski z ogromn¹ energi¹
organizowa³ wojsko polskie, które walczy³o u boku
aliantów zachodnich na ró¿nych frontach. Propagowa³
sprawê polsk¹ na arenie miêdzy-
narodowej, dzia³a³ w podziemnych
organizacjach wojskowych w
okupowanej przez hitlerowców
Polsce. Od 1940 r. W³adys³aw
Sikorski sta³ siê symbolem nadziei
na zwyciêstwo. W Warszawie
bardzo popularne by³o takie po-
wiedzenie: �Im s³oneczko wy¿ej,
tym Sikorski bli¿ej�.

Uda³o mu siê ca³kowicie
zrealizowaæ plany rozbudowy
polskich si³ zbrojnych w czasach
wojny i skierowaæ je do walki z
wrogiem. Polskie oddzia³y pie-
choty walczy³y w Norwegii o
Narwik, bronili Francji, lotnicy
wojskowi przelewali krew w
obronie Wysp Brytyjskich.

W³adys³aw Sikorski nie ulega³ stereotypom. W
polityce by³ giêtki. Nie istnieli dla niego �wieczni
wrogowie� i �wieczni przyjaciele�. W lipcu 1941 r.
mimo sprzeciwu wielu polityków emigracyjnych
podpisa³ ze Zwi¹zkiem Radzieckim uk³ad o norma-
lizacji stosunków dyplomatycznych, a w sierpniu tego¿
roku o rozbudowie armii polskiej na terenach ZSRR

(dywizja genera³a Andersa). I tylko pod naciskiem
owych polityków popieranych przez rz¹d angielski w
1942 r jednostka. ta by³a stamt¹d ewakuowana przez
Iran.Bra³a potem udzia³ w kilku operacjach na teatrach
dzia³añ wojskowych w Afryce: w 1943 r. walka o
Tobruk, bitwa pod Ghazal¹ i Europie: w 1944 r. Monte
Cassino, Bolonia, Ankona we W³ochach.

Jednak¿e antagoni�ci Sikorskiego nadal nie
spoczywali na laurach. Prowadzili nie tylko�wojnê
psychologiczn¹�, ale nawet stosowali dywersjê.
W marcu 1942 r. w samolot, którym Sikorski odlatywa³
do Stanów Zjednoczonych, zosta³a umieszczona
bomba zapalaj¹ca, ale tym razem los okaza³ siê
przychylny dla genera³a. Dzia³a³ nadal z energi¹
zdwojon¹, wielokrotnie wizytowa³ odzia³y walcz¹ce
w Szkocji, Tobruku, Kairze, odznaczaj¹c osobi�cie
¿o³nierzy Orderem Virtuti Militari i Krzy¿em
Walecznym.

W maju 1943 r. W³adys³aw Sikorski uda³ siê na
Bliski Wschód w celu dokonania lustracji wojska oraz
nawi¹zywania kontaktów z przedstawicielami
polskich placówek dyplomatycznych w tym rejonie.
Zwiedzi³ Kair, Bejrut. 4. lipca 1943 r. o godz. 23.07
samolot brytyjskiego lotnictwa wojskowego, na
pok³adzie którego by³ Sikorski, odlatywa³ kursem do
Londynu przez Gibraltar. W 16 sekundach po starcie
run¹³ do morza, które poch³onê³o genera³a i jego córkê.

Oficjalna wersja katastrofy lotniczej brzmia-
³a:�zablokowanie sterów wysoko�ci�.

Sikorski jest symbolem Polski walcz¹cej, Polski
wolnej i niepodleg³ej.

Na zdjêciu: Podpisanie uk³adu polsko-sowiec-
kiego 30 lipca 1941 r.

Opracowa³  Igor Mackiewicz
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Alfred Fedecki
Pewnego mro�nego ranka w grudniu 1896 roku

przy ulicy Sumskiej, w redakcji �Po³udniowego Kraju�
grupa ch³opców otrzyma³a nowe wydanie gazety. I po
jakim� czasie mieszkañcy Charkowa dowiedzieli siê,
¿e miejscowy fotograf � artysta Alfred Fedecki
organizuje w teatrze opery pierwszy publiczny pokaz
kinematograficzny, sk³adaj¹cy siê z ujêæ charkow-
skiego ¿ycia.

Alfred Fedecki, syn Konstantego ur. siê w 1857 r.
w Zytomierzu, w polskiej rodzinie. Jego ojciec by³
inspicjentem w teatrze. Pewien czas Fedecki mieszka³
w Warszawie, jednak specjalistyczne wykszta³cenie
uzyska³ w Wiedniu, gdzie studiowa³ w instytucie
fotografii przy Akademii Sztuk Piêknych. Szlify
profesjonalisty zdobywa³ w Kijowie u znanego
fotografa W. Wysockiego.

D¹¿enie do samorealizacji zmusi³o m³odego
artystê, wierz¹cego w swoje twórcze si³y, do wyjazdu
do Charkowa, w tym czasie jednego z centrów
fotografii w po³udniowej Rosji.

W 1886 roku Fedecki przyje¿d¿a do naszego
miasta i otwiera niewielk¹ pracowniê fotograficzn¹.
W zwi¹zku z tym umieszcza w gazecie �Charkowskie
Guberniane Wiadomo�ci� nastêpuj¹ce og³oszenie:
�Fedecki A:K: - fotograf nadworny Jej Imperatorskiej
Wysoko�ci Wielkiej Ksiê¿nej Aleksandry Pietrownej,
w by³ym lokalu fotografa Dosiekina (ulica Jekaterino-
slawskaja, dom Bazelewicza) otwiera 1 sierpnia
fotografiê. Aparatura fotograficzna przywieziona z
Wiednia i Londynu.�

Ju¿ w pierwszych krokach samodzielnej dzia³al-
no�ci m³ody fotograf zacz¹³ �mia³o odchodziæ od
przyjêtych kanonów pracy kolegów po fachu.
Zrezygnowa³ z powszechnie przyjêtej, statycznej
�rodzinnej kompozycji� zdjêcia, d¹¿y³ do tworzenia
portretów, kompozycyjnie przypominaj¹cych obrazy
malarskie. �wiadomie i aktywnie szuka³ �rodków
wyrazu sztuki fotograficznej. Nowatorskie w swoim
czasie zdjêcia Fedeckiego szybko zdoby³y popular-
no�æ. Wie�ci o cudownym mistrzu aparatu fotogra-
ficznego rozchodzi³y siê po Charkowie, o jego pracach
z uznaniem wypowiadano siê w Rosji i wielu krajach
�wiata.

Oprócz zdjêæ portretowych Fedecki tworzy³
zdjêcia scenek rodzajowych. Te prace niejednokrotnie
eksponowano na ró¿nych krajowych i zagranicznych
wystawach, publikowano w czasopismach. W
listopadzie 1888 roku na �wiatowej wystawie w

Brukseli Fedecki otrzyma³ z³oty medal, a w grudniu
tego samego roku wyró¿niony zosta³ �Najwy¿szym
podziêkowaniem� Imperatora Aleksandra III za
zdjêcia z miejsca katastrofy imperatorskiego poci¹gu
niedaleko stacji Borki w Charkowskiej Gubernii.

W�ród klientów mistrza by³ król Danii i prezydent
Francji. 20 sierpnia 1898 roku w Borkach, w czasie
wizyty Ich Wysoko�ci Imperatora Miko³aja II i jego
ma³¿onki Fedecki wykona³ kilka fotografii. Wed³ug
informacji podanych przez prasê ju¿ 23 sierpnia zdjêcia
zosta³y dostarczone rodzinie carskiej. Fedecki
otrzyma³ za nie �Z³oty pier�cieñ z b³êkitnym szafirem,
otoczony wielkimi brylantami.�

Wysoko oceniali talent Fedeckiego równie¿
wybitni arty�ci. W jego pracowni bywali P. Czaj-
kowski, M. Kropiwnicki, M. Sadowski i inni. Bardzo
pochlebnie o sztuce Fedeckiego wypowiada³ siê

wybitny malarz-marynista I. Ajwazowski. Podczas
swego pobytu w Charkowie poprosi³ fotografa o
zrobienie kilku zdjêæ. Gazeta �Charkowskie Guber-
niane Wiadomo�ci� zamie�ci³a w zwi¹zku z tym
ciekaw¹ notkê: �Podczas swojej ostatnie wizyty w
Charkowie s³ynny malarz Ajwazowski zrobi³ sobie
zdjêcie u A. K. Fedeckiego. Teraz jego portret, piêknie
zrobiony, jest wystawiony w witrynie obok zak³adu
fotograficznego i zwraca uwagê publiczno�ci, która
w wielkiej liczebno�ci zatrzymuje siê obok fotografii.�
W dowód wdziêczno�ci za wykonan¹ pracê Ajwa-
zowski podarowa³ Fedeckiemu swój obraz.

Bêd¹c cz³owiekiem twórczym i pasjonatem
Fedecki ¿ywo interesowa³ siê ró¿nymi technicznymi
wynalazkami. Po zapoznaniu siê z jak¹� oryginaln¹
nowink¹ od razu podejmowa³ próby zastosowania jej
w swojej ulubionej sztuce.

Ka¿dego roku fotograf je�dzi³ na miêdzy-
narodowe wystawy fotograficzne i przywozi³ zza
granicy najnowsze wyposa¿enie dla swojego atelier,
o czym regularnie powiadamia³ klientów poprzez
lokalne gazety. Ale to, o czym dowiedzieli siê
charkowianie 17 wrze�nia 1896 roku, sta³o siê
prawdziw¹ sensacj¹. W gazetach �Po³udniowy Kraj�
i �Charkowskie Guberniane Wiadomo�ci� Fedecki

Charków w losach i ¿yciu Polaków

ci¹g dalszy na str. 13
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Orle Gniazdo 2003
Ju¿ po raz czwarty zebra³a siê m³odzie¿

polonijna w wieku od 18 do 26 lat na �wiatowym
zlocie m³odzie¿y �Orle Gniazdo�. Organizowany
przez Wielkopolski oddzia³ �Wspólnota Polska�
w Poznaniu, od 1997 roku odbywa
siê on co dwa lata i cieszy siê
ogromn¹ popularno�ci¹.

W tym roku zlot rozpocz¹³ siê
10 lipca. Do O�rodka Szkole-
niowo-Wypoczynkowego �B³a-
¿ejewko� ko³o Kórnika zjecha³o siê
250 m³odych ludzi z
ró¿nych krajów. Jak
zwykle najliczniejsza
by³a grupa z Charkowa
(12 osób).

Piêkne jezioro,
�wie¿e powietrze, las,
¿ó³te pola � od razu
nastawi³y m³odzie¿ na
9 dni mi³ego, aktywnego
wypoczynku i dobrego
humoru. Dla uczest-
ników zlotu organizato-
rzy przygotowali bardzo nasycony i urozmai-
cony program pobytu. M³odzi ludzie zwied-
zili wiele ciekawych muzeów i zabytków
historycznych: Stare Miasto Poznania, Ostrów
Tumski, Pobiedziskie, Lednice, Gniezno,
Kórnik, Rogalin. Po-
nadto wziêli udzia³ w
festynie ludowym w
Wielkopolskim Parku
Etnograficznym w
Dziekanowicach -
Lednogóra, gdzie za-
poznali siê z trady-
cjami i zwyczajami
zwi¹zanymi z prac¹
na wsi, obejrzeli wy-
stêp kapeli ludowej i spróbowali poczêstunku
chlebem z mas³em i ma�lank¹.

Dla amatorów aktywnego spêdzania czasu na
terenie o�rodka odbywa³y siê zajêcia sportowo-
rekreacyjne. Do wyboru by³y gry w tenisa ziemnego
i sto³owego, siatkówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹,
p³ywanie kajakami. Ka¿dy móg³ spróbowaæ swoich
si³ w ró¿nych konkursach i zabawach, w których

tak¿e zostali wyró¿nieni
przedstawiciele char-
kowskiej grupy: Natalia
Motuzna za zwyciêstwo
w wy�cigu p³ywackim
dziewcz¹t, Igor Arsenij i
W³odzimierz Kobierski
za bardzo dobre rezultaty
w zawodach sportowych.

Jednymi z wielu naj-
bardziej podobaj¹cych siê
weso³ych imprez by³y
k¹piele w wielkich

kompleksach wodnych
�Wodny Raj� i �Akwawit�, pasjonuj¹ca gra w
klubie krêglarskim, i �tragiko-komiczne� ujar-

zmienie �rolików� w Centrum
Rekreacyjnym �Dynamix�.

Nowe umiejêtno�ci i
zdolno�ci uczestnicy mogli
zdobyæ na warsztatach plas-
tycznych, muzycznych, teat-
ralnych, krajoznawczych,
dziennikarskich, fotogra-
ficznych, pracy z kamer¹, lide-
rów m³odzie¿owego ruchu
polonijnego, tañcach ludo-

wych i wspó³czes-
nych, wikliniarstwie,
garncarstwie.

W taki sposób
tajemnice piêkna,
które nas otacza i war-
to�ci wieczne, próbo-
wali odgadn¹æ s³ucha-

cze warsztatów krajoz-
nawczych. Ze swoim weso³ym kierownikiem
zwiedzili oni wiele ciekawych miejsc
w okolicach �B³a¿ejewka�.

Praca z kamer¹ da³a mo¿liwo�æ choæ na
kilka dni wczuæ siê w rolê znanego re¿ysera
Spielberga albo operatora. Premiera wspól-
nego filmu �Prawdziwe ¿ycie Orlego Gniazda

2003� odby³a siê
przy g³o�nym �mie-
chu i oklaskach.
Wielk¹ przyjemn¹
niespodziank¹ dla
twórców kina, przy-
gotowan¹ przez
krajoznawców, by³a
wycieczka do stad-
niny na wsi.
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 Go�cinno�æ gospodarzy wywar³a niezapomniane
wra¿enie na go�ciach. Grupa ze zlotu by³a obwieziona
po przepiêknej okolicy na bryczkach. Wszyscy chêtni
mogli te¿ opanowaæ jazdê konn¹. Gospodarze
organizowali zawody z rzucania strza³kami, podko-
wami i w strzelaniu.

�wiat przez obiektyw fotoaparatu mo¿na by³o
zobaczyæ na warsztatach fotograficznych. Teoretyczne
porady specjalistów od razu próbowali praktycznie,
w tym celu ca³a grupa dosta³a filmy 36/400. Wyniki
swojej pracy uczest-
nicy zajêæ zobaczyli
na zakoñczenie
zlotu, kiedy otrzy-
mali gotowe zdjê-
cia.

Sztukê plece-
nia koszyków i ró¿-
nych piêknych
rzeczy z wikliny
mo¿na by³o opano-
waæ na warsztatach
wikliniarskich.

Jak prowadziæ
za sob¹ ludzi uczyli
siê na treningach
m³odzi liderzy. Piê-
kne prace uczniów
powsta³y na war-
sztatach garn-
carstwa u prawdzi-
wego rzemie�lnika, który wyjawi³ im sekrety swojego
mistrzostwa.

Prezentacja prac i swoich osi¹gniêæ na warszta-
tach odby³a na zakoñczeniu zlotu. Warsztaty teatralne
zaprezentowa³y wystawê, w której bra³y udzia³ grupy
muzykuj¹ce i taneczne.

Wieczory w B³a¿ejewku by³y g³o�ne i energiczne.
¯ycie na zlocie po kolacji nie �cicha³o, lecz wrza³o.
Niektórym podoba³o siê spêdzanie czasu z nowymi
przyjació³mi po zachodzie s³oñca nawet bardziej ni¿
w dzieñ. Program by³ odpowiedni: dyskoteki
prowadzone przez profesjonalnego super dj, tañce do
rana przy muzyce zespo³u �Ekspress�, pokaz
sztucznych ogni, ognisko z muzyk¹ i kie³baskami,
koncert Capeli Zamku Rydzy¿skiego, pokaz wzru-
szaj¹cego spektaklu teatralnego �Carmen funebre�

teatru �Biuro Rodziny�, koncert bardzo popularnego
polskiego zespo³u �Raz, Dwa, Trzy�.

Niestety, wszystko kiedy� siê koñczy. Jednak to,
co przyjemne nigdy siê nie przemija, lecz pozostaje
na d³ugo w pamiêci z nadziej¹ na ci¹g dalszy.

Diana Krawczenko

zawiadomi³, ¿e zdoby³ aparat pozwalaj¹cy na
fotografowanie i projekcjê �poruszaj¹cych siê
obrazów�. Pierwszy publiczny seans odby³ siê 1. 12.
1896 r. Gazeta �Po³udniowy Kraj� opisywa³a go w
taki sposób:

�Teatr by³ przepe³niony � na d³ugo przed
rozpoczêciem spektaklu wisia³a informacja o
wyprzedaniu wszystkich miejsc. Po �Cyruliku
Sewilskim� zacz¹³ siê trwaj¹cy dwie godziny seans
filmowy. Czas ten min¹³ publiczno�ci niezauwa¿alnie,
tak bardzo by³a ona oczarowana tym, co dzia³o siê na
ekranie. Fotografie pokazano w powiêkszeniu, tak, ¿e

niektóre osoby wychodzi³y wiêksze ni¿ w naturze.
Niektóre obrazy wywo³ywa³y ogromne wra¿enie,
burzliwe oklaski i zachwyt widzów.�

Fedecki zrealizowa³ kilka filmów, ale wkrótce z
nich zrezygnowa³. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie znalaz³
rynków zbytu dla swoich filmów za granic¹, a pokazy
lokalne, w zasadzie bezp³atne, nie wraca³y po-
niesionych kosztów produkcji. Byæ mo¿e fascynacja
kinematografem mia³a charakter chwilowy, bo
przecie¿ g³ównym celem dzia³alno�ci artysty by³o
fotografowanie i wszystkie si³y oddawa³ w³a�nie jemu.

Micha³ ¯ur

Alfred  Fedecki   dokoñczenie ze str. 10
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Festiwal «Pieczenieskie pole»
Pieczenieskie pole - to ziemia, która od bardzo

dawnych czasów pamiêta najazdy dzikich plemion i
wolnych kozaków. Pozosta³y tu �lady I i II wojny
�wiatowej. Ziemia ta zachowa³a nie tylko swoj¹
historiê, ale tak¿e tradycje i obyczaje kraju zwi¹zane
z kultur¹ wielonarodo�ciow¹.

Po raz drugi 5 lipca na brzegu zalewu pieczenies-
kiego (ok. 50 km. od Charkowa), odby³ siê festiwal
�Pieczenieskie pole� pod patronatem pos³a Ukrainy
pana Stefana Gawrysza, gubernatora obwodu
charkowskiego Eugeniusza Kusznariowa starosty
miasta Pieczeniegi Sergiusza Motuz-
nego.

Festiwal sk³ada³ siê z konkursu
ukraiñskiej twórczo�ci ludowej �Krai-
na Labêdzi� oraz z wystêpów zespo³ów
mniejszo�ci narodowych �Ko³o przy-
jació³�. Mistrzowie twórczo�ci ludowej
pokazywali swoje umiejêtno�ci na
wystawie-sprzeda¿y w³asnych wyro-
bów. Na scenie od blasku kropelek
�wie¿ej rosy zielone pole nagle o¿y³o i
utworzy³ siê jaskrawy kwiat. �wiêto
rozpoczêli recytatorzy przebrani

w stroje swoich przodków, przeczytali fragment
P. Wasilkowskiego ,,Pieczenieskie pole,� z
inscenizacj¹ pieczenieskiej bitwy.

Po zakoñczeniu wystawy honorowi go�ci zostali
poczêstowani chlebem i sol¹.W pierwszej po³owie
festiwalu wyst¹pi³y ukraiñskie zespo³y z 25 regionów
obwodu charkowskiego, w jakim mieszka 111 na-

rodowo�ci. Brzmia³y ludowe i
wspó³czesne pie�ni, mo¿na by³o
obejrzeæ tañce i miniaturê teatraln¹.

Jaskraw¹ ró¿nobarwn¹ czê�ci¹
festiwalu by³ konkurs towarzystw
mniejszo�ci narodowych na naj-
lepsze przedstawienie swej kultury
narodowej. Uczestnicy mieli wple�æ
kwiatek swego kraju w wielki
wianek symbolizuj¹cy piêkn¹ Ukra-
inê. I znów Stowarzyszenie Kultury
Polskiej w Charkowie odnios³o suk-
ces. Najwy¿sz¹ ocenê 15 punktów

jury festiwalu jedno-
g³o�nie przyzna³o jego
przedstawicielom.
Wykonanie piosenki
�Hej, soko³y� przez so-
listkê Juliê Riabokoñ i
m³odzie¿owy zespó³ ze
szko³y H. Siemieradz-
kiego w Pieczeniegach
wywar³y na s³ucha-
czach du¿e wra¿enie.
Eksplozj¹ owacji i
oklasków zosta³ na-
grodzony wykonawca
polskiej pie�ni retro
�Ostatnia niedziela�
zas³u¿ony artysta
Ukrainy Oleg Dziuba.

Wszyscy laureaci bêd¹ mieli mo¿liwo�æ wyst¹-
pienia na Ogólnoukrainskim Festiwalu w Kijowie.

Zdjêcie na górze - zespó³ ze szko³y H. Siemieradz-
kiego w Pieczeniegach i Oleg Dziuba.

Zdjêcie na dole - pose³ Ukrainy pan Stefan
Gawrysz i starosta miasta Pieczeniegi Sergiusz
Motuzny po�ród uczestników festiwalu .
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Aplauz  dla  pejza¿y
Wielkopolskie wierzby Antoniego Ruta podbi³y

serca mi³o�ników fotografii w Charkowie. Mo¿liwe,
¿e niebawem swoje prace przywioz¹ do Poznania
arty�ci z Ukrainy.

Poznañski fotografik, w³a�ciciel s³ynnego
zabytkowego fotoplastykonu, zaprezentowa³
w Charkowie swój cykl fotografii przedstawiaj¹cy
pejza¿e z wierzbami. Jego fotografia i rzadka
wra¿liwo�æ w tworzeniu portretów natury, spotka³y
siê z du¿ym aplauzem.

� Z rado�ci¹ podpatrywa³em charkowian, którzy
w trakcie 10 dni trwania wystawy odwiedzali galeriê.
By³o ich sporo i by³o to mi³e � opowiada A. Rut.

Otwarcie wystawy w ciekawym nowoczesnym
wnêtrzu Galerii Miejskiej w Charkowie okaza³o siê
wydarzeniem nie tylko artystycznym, ale równie¿
zagrzewaj¹cym do rozwijania dalszej szerokiej
wspó³pracy miêdzy Poznaniem i Charkowem, które
s¹ miastami partnerskimi. Oprócz konsula RP Micha³a
¯órawskiego na wernisa¿ przybyli miejscowi Polacy
z pani¹ Józef¹ Czernijenko ze Stowarzyszenia Kultury
Polskiej na czele. Nie brakowa³o te¿ ukraiñskich
artystów, zw³aszcza fotografików.

� Jad¹c do Charkowa wyznaczy³em sobie trzy
zadania: przedstawiæ cykl z wierzbami, porobiæ
na miejscu zdjêcia, by pokazaæ potem Charków
w Poznaniu i nawi¹zaæ kontakty z miejscowymi
artystami. Dziesiêciodniowy pobyt na Ukrainie okaza³
siê bardzo pracowity. Antonii Rut zrobi³ ponad 1000
zdjêæ, które po komputerowej obróbce bêd¹ mate-
ria³em kolejnej wystawy. Ponad 1,5 milionowy

Charków ze swymi niewyobra¿alnymi kontrastami,
chaosem i bezmy�lno�ci¹ architektoniczn¹ lat
sowieckich, okaza³ siê dla artysty tematem pory-
waj¹cym.

� To miasto budowano nie licz¹c siê z kosztami
na wielkim terenie. Miêdzy miejsk¹ zabudow¹
rozci¹gaj¹ siê typowe zaniedbane wsie � opowiada.

Do nawi¹zania kontaktów z miejscowymi
artystami Antoni Rut podszed³ równie sumiennie.
Mo¿liwe, ¿e nied³ugo zaowocuje to wizyt¹ artystów
ukraiñskich w Poznaniu i wyjazdem naszych artystów
na Ukrainê.

Antoni Rut o takich dzia³aniach my�li bardzo
powa¿nie, czemu sprzyjaj¹ jego funkcje i wynikaj¹ce
z nich poczucie obowi¹zku. Oprócz prezesowania
Wielkopolskiemu Zwi¹zkowi Artystów Fotografików
jest on tez prezesem Zwi¹zku Plastyków w Pile i
cz³onkiem Fotoklubu.

Walentyn Iwczenko

Na zdjêciu: Antoni Rut podczas otwarcia swej
wystawy w Charkowie.

Zdjêcie Oleg Czernijenko
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 Kuchnia  polska

Winogrona op³ukaæ, osaczyæ, przekroiæ na pól,
usun¹æ pestki ?  �liwki umyæ, przekroiæ na pó³, wyj¹æ
pestki ? gruszkê umyæ, obraæ, pokroiæ w kostkê lub
na cz¹stki ? borówki op³ukaæ, osaczyæ ? wszystkie
owoce wymieszaæ, posypaæ obranymi ze skórki
migda³ami ? skropiæ winem, polaæ �mietank¹.

Sk³adniki: � 1 ki�æ bia³ych winogron
� 20 dag �liwek
� 15 dag borówek amerykañskich
� 1 gruszka
� 5 dag migda³ów
� ma³y kieliszek wina musuj¹cego

Sa³atka  z  borówkami

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie
 sk³ada serdeczne podziêkowanie

 dyrektorom, uczniom i dzieciom poznañskich szkó³  i przedszkoli
 za zebranie darów

oraz
 wyra¿a   wdziêczno�æ

 Prezydentowi miasta Poznania Ryszardowi Grobelnemu,
 zastêpcy dyrektora Gabinetu Prezydenta miasta Poznania Andrzejowi

Soboniowi, dyrektorowi Wydzia³u O�wiaty Urzêdu Miasta Poznania
Andrzejowi Tomczakowi

 za okazan¹ pomoc w przekazywaniu darów
 i tym samym przyniesienie dzieciom du¿o szczê�cia i rado�ci.




