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Prezydent Leonid Kuczma:
Wielce Szanowny Panie Prezy-

dencie! Szanowni Pañstwo! Drodzy
Przyjaciele!

Dzisiaj ukraiñski i polski naród
³¹czy wydarzenie o wysokiej wadze.
Wraz z moim przyjacielem, panem
Aleksandrem Kwa�niewskim, uro-
czy�cie inaugurujemy Rok Polski na
Ukrainie. Ukraiñcy i Polacy maj¹
trudn¹ przesz³o�æ, dlatego dzisiejsza
¿yczliwo�æ, dobros¹siedzka uprzej-
mo�æ i wzajemne zainteresowanie
maj¹ szczególn¹ wagê.

Powinienem z wdziêczno�ci¹
powiedzieæ o Prezydencie Aleksan-
drze Kwa�niewskim. Polacy lepiej
wiedz¹ o tym, co on robi dla Polski,
za� my wiemy o tym, co czyni dla
Ukrainy. Najlepiej za� wiem ja i
nader wysoko ceniê nasze stosunki.
Podczas jednego z pierwszych spot-
kañ wnikliwie mówili�my o tym, ¿e
je¿eli nasze narody maj¹ tak¹ gorzk¹
przesz³o�æ, to nie ma innego wyj�cia,
ni¿ czêste przypominanie nie gorz-
kich, a lepszych kart, poniewa¿ by³y
one w naszej wspólnej historii.

Nie bêdê ukrywa³ - niektórzy
oczekiwali przyst¹pienia Polski do

Wyst¹pienie prezydentów
  podczas  inauguracji

«Rok Polski» na Ukrainie, 30 marca 2004 roku, Kijów

ci¹g dalszy na str. 3

Unii Europejskiej jako chwili prawdy
w naszych stosunkach, w kontaktach
miêdzypañstwowych i moich osobis-
tych z prezydentem Kwa�niewskim.
Ostatni etap przygotowania do tego
wydarzenia by³ bardzo ciê¿ki dla
Ukrainy. Dokonano próby dyskre-
dytacji Ukrainy przed wspólnot¹
�wiatow¹. Wielu wprost drêczy³a my�l
- w jaki sposób zachowa siê Polska?
Polska zachowa³a siê najlepiej. Prezy-
dent Kwa�niewski powiedzia³ to, co
pasowa³o powiedzieæ m¹dremu mê¿owi
stanu, �wietnemu s¹siadowi, oddanemu
przyjacielowi. W przek³adzie na zwyk³¹
mowê to zabrzmia³o nastêpuj¹co: �My,
Polacy, nie wyrzekamy siê Ukrainy.
Ukraina jest spokrewniona z nami, jest
wielka i potê¿na i powinni�my siê
cieszyæ z tego, i¿ mo¿emy nieformalnie
reprezentowaæ j¹ w Unii Europejskiej,
w której ona kiedy�, mamy nadziejê,
zajmie nie ostatnie miejsce. Cieszy nas,
¿e politycy polscy dobrze pamiêtaj¹
s³owa wybitnego Polaka Jerzego
Giedroycia: �Utworzenie niepodleg³ej
Ukrainy, jej udzia³ w federacji euro-
pejskiej dla Polski jest spraw¹ pierw-
szej kolejno�ci.

� Wnosimy  konkretny  wk³ad w
integracjê i zjednoczenie Europy

� Twórca ze wszech miar oryginalny
� Film �Pornografia�
� Powstanie w getcie warszawskim

� Zbrodnia Katyñska
� Pos³añcy Wieczno�ci
� Wystawa ��redniowiecze: wymiar ksi¹¿kowy�
� Z³ota kolebka
� Pikantne cebule
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Panie Marsza³ku. Zaledwie
30 dni dzieli Polskê od momentu
gdy Polska stanie siê cz³onkiem
Unii Europejskiej. Czas po-
wiedzieæ, jak Polacy w kraju i
Polonia poza krajem, wspiera³a
Polskê w tym procesie...
Za  wej�ciem Polski do Unii

Europejskiej, Polacy poza gra-
nicami kraju, g³osowali w 166
obwodach: od Irkucka po Ame-
rykê Po³udniow¹, Stany Zjed-
noczone, kraje azjatyckie a¿ do
Nowej Zelandii. Uzyskano bardzo
dobre rezultaty, które warto przy-
pomnieæ.

 Frekwencja w�ród Polonii
by³a znakomita. Najlepsza poza
granicami kraju, ze wszystkich
wyborów do konstytucyjnych orga-
nów III Rzeczypospolitej. W refe-
rendum oddano bowiem 78.973
g³osy wa¿ne. Podczas gdy w
wyborach prezydenckich
(pa�dziernik 2000) ponad 57
tysiêcy i wreszcie w wyborach do
Sejmu i Senatu (wrzesieñ 2001)
nieco powy¿ej 26 tysiêcy g³osów.
Przypominam, ¿e ca³y czas mówi-
my o wyborach poza granicami kraju.

W Stanach Zjednoczonych by³o
najwiêcej � bo 16 komisji wy-
borczych. W okrêgu nowojorskim
g³osowa³o blisko 7 tysiêcy osób, w
tym w polskiej dzielnicy Greenpoint
pobrano 2,5 tysi¹ca kart do g³o-
sowania. A wiêc udzia³ w referendum
wziê³o tu udzia³ ponad 80 procent
uprawnionych, a ponad 2 tysi¹ce
osób g³osowa³o na TAK. Podobne
wyniki odnotowano w konsulacie
generalnym na Manhattanie. W
sumie je�li chodzi o Stany Zjed-
noczone, to z 14.636 osób upraw-
nionych 9 992 osoby opowiedzia³y
siê za naszym wej�ciem do Unii
Europejskiej, przeciwko by³o 4 058
osób, Tak wiêc wiêkszo�æ Polaków
zamieszka³ych w Stanach Zjed-

Wnosimy konkretny wk³ad w integracjê
i zjednoczenie Europy

Z Marsza³kiem Senatu prof. Longinem Pastusiakiem
 rozmawia  Zbigniew Ró¿añski

noczonych g³osowa³a za poparciem
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.

Generalnie rzecz ujmuj¹c , ta
rekordowa liczba naszych Rodaków,
którzy wziêli udzia³ w referendum,
wskazuje na wzrastaj¹ce zainte-
resowanie Polaków realizacj¹ tego

strategicznego celu polskiej polityki
zagranicznej - udzia³u Polski w Unii
Europejskiej.

Czy mo¿na zatem po-
wiedzieæ, ¿e Polacy i Polonia
¿yj¹ca poza krajem spisa³a siê
na �pi¹tkê�?
Powiedzia³bym nawet, ¿e na

�pi¹tkê� z plusem. Zawsze wie-
rzy³em, ¿e mimo pewnych, ale coraz
mniejszych podzia³ów � ale w jakiej
diasporze ich nie ma � ¿e w naj-
wa¿niejszych sprawach dla kraju -
Macierz mo¿e liczyæ na tych co
pamiêtaj¹ o swoich korzeniach,
niezale¿nie od miejsca zamiesz-
kania, s¹ tu nad Wis³¹.

Ale nigdy nie jest tak dob-
rze, ¿eby nie mog³o byæ lepiej.
We wszystkich krajach poza

Portugali¹ odnotowano zmniej-
szone zainteresowanie przy-
st¹pieniem naszych krajów - w
tym Polski - do Unii. Poparcie to
zmniejszy³o siê z 53 do blisko 46
proc.
Nie ma wiêkszych powodów do

niepokoju. Je�li chodzi o rz¹dy �15�
do dnia 10 lutego 2004 roku Traktat
Akcesyjny ratyfikowa³o 13 spo�ród
15 pañstw cz³onkowskich Unii. S¹ to:
Dania, Niemcy, Portugalia, Hisz-
pania, Wielka Brytania, Irlandia,
Austria, Szwecja, Francja, Finlandia,
W³ochy, Luksemburg i Grecja. Otrzy-
mujemy zapewnienia ze strony

dwóch pozosta³ych krajów unij-
nych, ¿e nie sprawi¹ nam one
¿adnych niespodzianek, nawet w
kraju takim jak Belgia, w którym
proces ratyfikacji jest bardzo
skomplikowany. Traktat Akce-
syjny zosta³ ju¿ wcze�niej za-
twierdzony przez belgijski Senat,
ale ze wzglêdu na skomplikowany
system federalny tego kraju �
dokument musi jeszcze zyskaæ
aprobatê jednego z piêciu parla-
mentów regionalnych i wspólno-
towych � wspólnoty niemieckojê-
zycznej. Mam jednak zapew-
nienia przewodnicz¹cego Senatu
Belgii, ¿e nie nale¿y oczekiwaæ
jakichkolwiek problemów z przy-
jêciem Polski do Unii Europej-
skiej.

Lecz mimo tych zapewnieñ,
rysuje siê przed naszymi konsu-

latami i organizacjami polonijnymi,
zadanie intensyfikacji naszej dzia-
³alno�ci w celu popularyzacji Polski,
pokazania, ¿e wej�cie Polski do Unii
Europejskiej, nie jest tylko nasz¹
spraw¹, interesem naszego kraju,
ale tak¿e � co trzeba mocno pod-
kre�laæ - równie¿ krajów �15�. Trzeba
wykazaæ, ¿e Polska wnosi do Europy
konkretny wk³ad w jej integracje, i
proces zjednoczenia.

Wszystkim sceptykom w kra-
jach �15�, chcia³bym natomiast
przypomnieæ, ¿e to w³a�nie dziêki
nam, czyli Polsce, wszystkie kraje
Europy zawdziêczaj¹ ,¿e sta³a siê
ona wolna, ¿e to Polacy wziêli na
siebie trud zmiany powojennego
status owo w Europie m.in. przez
wyprowadzenie z jej terenów wojsk

Droga Polski do UE
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radzieckich , ¿e to dziêki Polakom
run¹³ mur berliñski, ¿e zakoñczona
zosta³a �zimna wojna�, ¿e to wreszcie
dziêki Polakom, Europa mo¿e siê
zjednoczyæ, o czym wcze�niej bez
tego co dokona³o siê w Polsce , nie
mog³oby byæ mowy.

Mam nadziejê, ¿e organizacje
polonijne, ale równie¿ nasze pla-
cówki konsularne, organizuj¹c ró¿ne
uroczysto�ci z okazji �Dnia Polonii�
2 Maja 2004 roku, bêd¹ równocze�-
nie popularyzowa³y Polskê i pod-
kre�la³y  jej wk³ad w to wielkie dzie³o.
A to w³a�nie powinno poprawiæ
wizerunek Polski nie tylko w Europie,
ale i w �wiecie.

Panie Marsza³ku. Przepro-
wadzone sonda¿e w�ród obywa-
teli krajów wstêpuj¹cych do Unii
wskazuj¹, ¿e Polacy s¹ naj-
wiêkszymi sceptykami, je�li idzie
o przysz³o�æ Polski po wst¹pie-
niu do Unii. Za� najwiêkszymi
optymistami s¹ Litwini. Ale te¿
obywatele ca³ej �10�, a w�ród
nich 8o procent Polaków uwa-
¿a,¿e po wej�ciu do Unii ceny w
tych krajach wzrosn¹ o oko³o 30
proc, Jeszcze wy¿szych pod-
wy¿ek bo o 40 proc, spodziewaj¹
siê Cypryjczcy i S³owacy. Ponad-
to jedna trzecia ankietowanych
uwa¿a, ¿e unijne prawodawstwo
nie zahamuje istniej¹cej ko-
rupcji. Czy Pan Marsza³ek ma
receptê na rozwianie tego scep-
tycyzmu?
Jak mówi przys³owie, trudno

byæ prorokiem we w³asnym kraju.
Ale te¿ nie mo¿na z góry zak³adaæ,
¿e to co nas czeka po wej�ciu do
Unii sprowadza siê tylko do cen i
korupcji. Taki pogl¹d uwa¿am za
nies³uszny. Ka¿da waga ma dwie
szale. Dlatego na jednej trzeba
po³o¿yæ to, co z³e, na drugiej - co
dobre. I wtedy oka¿e siê, po której
stronie warto by³o siê zaanga¿owaæ.
To wymaga czasu.

To niepopularne, ale prawd¹
jest, ¿e Polacy czêsto nie maj¹c ku
temu uzasadnionych przes³anek, z
pesymizmem patrz¹ w przysz³o�æ.
Do europesymizmu przyczynia siê
m.in. brak dobrej informacji o ko-
rzy�ciach, jakie mo¿emy odnie�æ ze
wst¹pienia Polski do UE. Ponadto w

Polsce jest do�æ silna reprezentacja
partii eurosceptycznych, , których nie
zawsze potrafimy przekonaæ do
oczywistych racji stanu. Unia Euro-
pejska to nie jest raj . Ale te¿ nie jest
piek³em. Od nas samych i od na-
szych przedstawicieli zasiadaj¹cych
we w³adzach Unii zale¿eæ bêdzie
pozycja Polski i ilo�æ �rodków jakie
uda siê nam zdobyæ na restruk-
turyzacjê naszej gospodarki, na
wyrównanie poziomów ¿ycia oby-
wateli Polski i przybli¿enia ich do
standardów unijnych.

Panie Marsza³ku dziêkujê
za interesuj¹ca rozmowê.

Serwis �Polska-Polacy�

Warto równie¿ przypom-
nieæ wyniki g³osowania za
wej�ciem Polski do Unii Euro-
pejskiej jakie uzyskano w
kraju.

Ogromna wiêkszo�æ g³o-
suj¹cych Polaków � l7,45 mi-
liona czyli 99,28 proc, odda³o
g³osy wa¿ne. Odpowied� TAK
wybra³o 13,511 miliona czyli
77,45 proc. G³osów na nie by³o
tylko 3,93 miliona czyli
22,55 proc. Frekwencja w refe-
rendum wynios³a 58,85 proc.

Integracje Polski z Uni¹
Europejsk¹ popar³y w Polsce
wszystkie regiony. Najwy¿sze
poparcie dla Unii Europejskiej
zanotowano w województ-
wach: opolskim � 85 proc.
�l¹skim � 84,5 proc. zachod-
niopomorskim � 84,5 proc. i
lubuskim 84 proc. Najliczniej
przy urnach stawili siê miesz-
kañcy Pomorza � g³osowa³o
tam ponad 62 proc, upraw-
nionych.

Najwiêcej g³osów na TAK
pad³o w gminie Gozdawa woj.
Lubuskie � 92 proc.

Najwiêcej g³osów na NIE
zanotowano w Gminie Go-
dziszów (tak¿e woj. Lubuskie)
- 88 proc.

Na TAK by³o tylko 12
proc.

Najni¿sz¹ frekwencjê
odnotowano w województ-
wach: �wiêtokrzyskim �
52 proc. i podlaskim � 53 proc.

 «Nasze narody s¹ z³¹czone przez
pokrewn¹ historiê i kulturê, wiêzy
rodzinne, wspólnoty etniczne - polsk¹ na
Ukrainie oraz ukraiñsk¹ w Polsce. Obec-
nie drogowskazem moralnym Ukraiñców
i Polaków s¹ warto�ci chrze�cijañskie,
uzbroili siê w do�wiadczenia europejskie
tolerancji i pojednania. Oznacza to
gojenie starych ran w �wiadomo�ci
spo³ecznej i unikanie politykierstwa. Jak
powiedzia³ Jean Monet, jeden z inspi-
ratorów utworzenia Wspólnoty Euro-
pejskiej: �Gdybym po raz kolejny rozpo-
cz¹³ sprawê europejskiego zjednoczenia,
rozpocz¹³bym j¹ od wspó³pracy kul-
turalnej.»

Prezydent Aleksander
Kwa�niewski:

Panie Prezydencie Leonidzie Kucz-
ma, Szanowna Pani Kuczma, Panie
Premierze, Panie Przewodnicz¹cy Parla-
mentu, Ministrowie, Ekscelencje, Sza-
nowni Pañstwo!

Serdecznie dziêkujê za wspania³e i
wzruszaj¹ce s³owa mojego przyjaciela
Leonida Kuczmy wobec Polski i mnie
osobi�cie. Pozwólcie, ¿e zacznê swoje
wyst¹pienie od tych s³ów, którymi Prezy-
dent Kuczma zakoñczy³ swoje przemó-
wienie. Nie ma niepodleg³ej Polski bez
niepodleg³ej Ukrainy i nie ma niepod-
leg³ej Ukrainy bez niepodleg³ej Polski. To
jest naj�wiêtsza prawda!

To jest wielkie szczê�cie, ¿e uda³o
nam siê tego dokonaæ. Ale to jest równie¿
wielki obowi¹zek wszystkich Polaków i
Ukraiñców, aby to dzie³o trwa³o, roz-
wija³o siê i jak najlepiej owocowa³o.
Jestem przekonany, ¿e w tym wysi³ku nie
zabraknie Polaków, Ukraiñców a nasza
wspólna przyja�ñ bêdzie tutaj czynnikiem
decyduj¹cym.

Dzi� do Kijowa przywiod³a nas
niezwyk³a misja i niecodzienne zadanie.
Inaugurujemy uroczy�cie Rok Polski na
Ukrainie, przedsiêwziêcie niezwykle
wa¿ne, s³u¿¹ce zbli¿eniu obu naszych
narodów. Jego naturaln¹ kontynuacj¹
bêdzie przysz³oroczny Rok Ukrainy w
Polsce. Dziêkujê Panu Prezydentowi
Leonidowi Kuczmie, dziêkujê rz¹dowi
Ukrainy za podjêcie inicjatywy i godne
pe³nienie roli gospodarza ca³ego cyklu

Wyst¹pienie prezydentów
podczas inauguracji

«Rok Polski» na Ukrainie,
30 marca 2004 roku, Kijów

Zakoñczenie
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wiañskie jêzyki, nasze kultury przenikaj¹
siê i wzajemnie wzbogacaj¹. Wybitni
twórcy polscy czêsto znajdowali inspi-
racjê w kulturze s¹siada ukraiñskiego.
Juliusz S³owacki, Antoni Malczewski,
Seweryn Goszczyñski, Teodor Tomasz
Je¿, Jaros³aw Iwaszkiewicz, a tak¿e
Karol Szymanowski, którego muzykê za
chwilê us³yszymy - to wszystko ludzie,
którzy s¹ zwi¹zani z Polsk¹ i Ukrain¹,
których twórczo�æ wywodzi siê w³a�nie
z tych wspólnych korzeni.

Podobnie by³o po stronie ukra-
iñskiej. Taras Szewczenko, Iwan Franko,
Maksym Rylski przecie¿ nie raz de-
monstrowali sympatiê do Polski i Pola-
ków.

£¹czy te¿ nas g³êbokie poczucie
europejsko�ci. Warto�ci takie jak de-
mokracja i wolno�æ, szacunek dla pod-
miotowo�ci cz³owieka, sprzeciw wobec
przemocy - tkwi¹ w najg³êbszych pok³a-
dach naszych kultur i wydarzenia tego
Roku bêd¹ do tego nawi¹zywaæ.

Wielu polskich i ukraiñskich inte-
lektualistów i artystów cierpia³o prze-
�ladowania za wierno�æ swoim idea³om,
za przywi¹zanie do europejskich war-
to�ci. Wiele pokoleñ inteligencji ukraiñ-
skiej zap³aci³o wielk¹ cenê za swój
ukraiñski wybór . Jak¿e aktualne jest dzi�
przekonanie Myko³y Chwylowego, twór-
cy symbolizuj¹cego ukraiñskie od-
rodzenie lat dwudziestych i trzydziestych
XX wieku, ¿e ukraiñska kultura od-
najdzie swoje samodzielne miejsce nie
na peryferiach cudzego imperium, ale w
Europie.

Wspomnia³ Pan Prezydent Kucz-
ma o wielkim cz³owieku - instytucji
Jerzym Giedroyciu, który ze swoimi
przyjació³mi wniós³ nieoceniony wk³ad
w prze³amanie pokutuj¹cych w�ród
Polaków stereotypów o Ukraiñcach,
który pomóg³ w nawi¹zaniu dialogu z
ukraiñsk¹ diaspor¹ na Zachodzie, a

przede wszystkim przekonywa³ upo-
rczywie i konsekwentnie polsk¹ opiniê
o konieczno�ci pojednania i przyja�ni
z Ukrain¹.

Szanowni Pañstwo!
Polska i Ukraina razem w Euro-

pie to nie tylko has³o tych wydarzeñ,
które bêdziemy obserwowaæ. To jest
równie¿ idea polityczna, która spowo-
dowa³a,  ¿e od wielu lat  razem z
prezydentem Kuczm¹, z przedsta-
wicielami w³adz Ukrainy i Polski
staramy siê, aby rzeczywi�cie tak by³o
w ka¿dej dziedzinie. To jest rzeczy-
wisto�æ, która oznacza podpisane
traktaty, w tym wielkie porozumienie
o pojednaniu.  To oznacza nasze
kontakty gospodarcze, nasz¹ wspóln¹
dzia³alno�æ w regionie Europy
�rodkowo-Wschodniej, a tak¿e w
organizacjach miêdzynarodowych. To
tak¿e ma swój heroiczny wymiar we
wspólnej obecno�ci ¿o³nierzy polskich
i ukraiñskich w Kosowie i w Iraku. To
oznacza nasz¹ wspó³pracê w struk-
turach NATO i to, ¿e Polska jest sta-
³ym, wiernym i niezmiennym adwo-
katem spraw ukraiñskich we wszyst-
kich strukturach europejskich, do
których nale¿ymy i  które wierzê
zawsze bêd¹ dla Ukrainy otwarte.
Polska i Ukraina razem w Europie
oznacza przyjazn¹ granicê i wszystko
to, co uda³o nam siê zrobiæ dla jak naj-
bardziej liberalnych zasad wizowych.
To has³o oznacza równie¿ przyja�ñ
miêdzy lud�mi - tymi na szczytach
polityki i tymi w codziennym ¿yciu.

Dzisiaj rozpoczynamy rok kultury,
rok polskiej prezentacji na Ukrainie w
przekonaniu, ¿e w³a�nie ta dziedzina -
kultura w sposób szczególny ³¹czy
narody. Kultura nie potrzebuje wiz, nie
potrzebuje okresów dostosowawczych,
negocjacji akcesyjnych. Ona przemawia
bezpo�rednio. Za chwilê us³yszycie to
Pañstwo s³uchaj¹c wielkiej, polskiej
muzyki.

Szanowni Pañstwo!
Otwieramy Rok Polski na Ukrainie

w przekonaniu, ¿e budujemy kolejn¹
wielk¹ warto�æ naszych wzajemnych
kontaktów, naszej wspólnej pracy na
rzecz zjednoczonej Europy, ¿e wzmac-
niamy polsko-ukraiñsk¹ przyja�ñ.

Dziêkujê za Wasz¹ go�cinno�æ i
oby ta obecno�æ polskiej kultury w
ró¿nych miejscach Ukrainy by³a zachêt¹,
¿eby pój�æ dalej. ¯eby nas odwiedziæ,
siê spotkaæ jeszcze raz w przysz³ym roku,
w czasie obchodów i wydarzeñ Roku
Ukraiñskiego w Polsce.

przedsiêwziêæ kulturalnych, naukowych,
gospodarczych i spo³ecznych prezen-
tuj¹cych Polskê, ukazuj¹cych nasze
wspólne dziedzictwo i obecn¹ wspó³-
pracê.

Panie i Panowie!
 W czasie wielu wydarzeñ ujrzycie

Polskê przywi¹zan¹ do swych tradycji,
�mia³o patrz¹c¹ w przysz³o�æ, Polskê,
która odnosi sukcesy, która wchodzi do
Unii Europejskiej, ale przede wszystkim
Polskê otwart¹ i ¿yczliw¹ wobec swoich
s¹siadów. Cieszymy siê, ¿e bêdziemy
obecni w Kijowie, w innych miastach
ukraiñskich, w mniejszych miejsco-
wo�ciach w ró¿nych regionach Waszego
wielkiego i piêknego kraju. Jestem
przekonany, ¿e te dni - to lepsze poznanie
siê nie tylko na poziomie elit, polityków,
ale w skali bardziej powszechnej, co jest
nam nadzwyczaj potrzebne. ̄ eby wspó³-
tworzyæ dobr¹ przysz³o�æ potrzebujemy
kontaktów miêdzy lud�mi, miêdzy
mieszkañcami nawet najmniejszych
miejscowo�ci. Ta dobra przysz³o�æ to jest
przede wszystkim przyja�ñ miêdzy-
ludzka.

Panie i Panowie!
Motto obecnego Roku: «Polska i

Ukraina razem w Europie» nabiera dzi�
wyj¹tkowego znaczenia. Rok Polski
inaugurujemy na miesi¹c przed przy-
st¹pieniem naszego kraju do Unii
Europejskiej. Staje siê on symbolem
naszej woli utrzymywania i rozwijania
bliskich zwi¹zków. Jest czytelnym syg-
na³em, który wysy³amy wspólnie w
�wiat: jeste�my blisko siebie i chcemy
ze sob¹ wspó³dzia³aæ. Razem demon-
strujemy, ¿e oba nasze kraje s¹ potrzebne
Europie - i dzi�, i jutro i zawsze.

Wielki Polak papie¿ Jan Pawe³ II,
który tak¿e odwiedza³ Ukrainê mówi³,
ju¿ pod koniec lat siedemdziesi¹tych,
kiedy wydawa³o siê to ca³kowicie niewy-
obra¿alne, o potrzebie jednoczenia
Europy i u¿y³ piêknej metafory, ¿e nasz
kontynent powinien oddychaæ dwoma
p³ucami - wschodnim i zachodnim.
Polsko-ukraiñska wspó³praca jest w³a�-
nie takim dowodem, ¿e oto Europa
zaczyna oddychaæ dwoma p³ucami, ¿e
sprawdzaj¹ siê prorocze s³owa Wielkiego
Papie¿a, Wielkiego Polaka, Wielkiego
Europejczyka i Wielkiego Cz³owieka
Jana Paw³a II.

Mimo licznych dramatycznych kart
historii nie ulega w¹tpliwo�ci szczególna
blisko�æ naszych narodów. Prze¿y-
wali�my podobne koleje losu, podobnie
byli�my przedmiotem gry �wiatowych
mocarstw. Bliskie sobie s¹ nasze s³o-
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W tym roku mija setna rocznica
urodzin Witolda Gombrowicza,
znanego na ca³ym �wiecie prozaika i
dramaturga, autora �Dzienników�,
�Trans-Atlantyku�, ��lubu� i kilku
innych utworów wydawanych, ekra-
nizowanych i wystawianych na
scenach wielu krajów.

Obecnie Witold Gombrowicz
jest uznanym i cenionym pisarzem.
Ale nie zawsze tak by³o. Przez wiele
lat polscy krytycy nie potrafili
dostrzec w jego twórczo�ci ewi-
dentnych walorów, takich jak �mia-
³o�æ wyra¿ania opinii, umiejêtno�æ
dostrzegania absurdalno�ci pewnych
sytuacji i zjawisk, nietuzinkowy
talent w opisywaniu relacji miêdzy
lud�mi.

Dzie³a Gombrowicza by³y zbyt
nowatorskie, aby mog³y spodobaæ siê
krytyce, przyzwyczajonej do utwo-
rów grzecznych, poprawnych poli-
tycznie i spo³ecznie, wyra¿aj¹cych
powszechnie uznane opinie, czyli po
prostu � tradycyjnych.

Gombrowicz poprawnym nie
chcia³ i nie umia³. Zawsze dra¿ni³,
bulwersowa³, intrygowa³.

Urodzony w rodzinie ziemiañs-
kiej nie bardzo odpowiada³ wzor-
cowi szlacheckiego panicza. By³
delikatny, wra¿liwy, nie lubi³ polo-
wañ, spêdza³ czas na czytaniu ksi¹-
¿ek.

W roku 1937, dziêki pomocy
ojca, wyda³ swój pierwszy utwór,
�Pamiêtnik z okresu dojrzewania�, a
rok pó�niej � fantastyczn¹ �Ferdy-
durke�. Powie�æ, obna¿aj¹ca mecha-
nizmy spo³ecznego uzale¿nienia
cz³owieka od innych ludzi, ukazuj¹ca
g³êbok¹ potrzebê wyzwolenia z
narzuconych schematów, postuluj¹ca
potrzebê wyra¿enia w³asnej indy-
widualno�ci, szokowa³a �mia³o�ci¹ i
otwarto�ci¹ wyra¿anych pogl¹dów i
nowatorskim podej�ciem do s³owa.

Twórca ze wszech miar oryginalny
Rok 2004 og³oszono w Polsce rokiem Witolda Gombrowicza

Ku l tu ra

Polski czytelnik i krytyk nie byli
jeszcze gotowi do odbioru takiej
literatury.

W 1939 roku Gombrowicz
wyemigrowa³ do Argentyny, gdzie
spêdzi³ wiêkszo�æ swojego ¿ycia.
Ju¿ nigdy wiêcej nie wróci³ do kraju.
Absolwent prawa i filozofii nie
potrafi³ odnale�æ siê w obcej rzeczy-

wisto�ci. Przez wiele lat cierpia³ bie-
dê, wszelkimi sposobami próbuj¹c
zdobyæ uznanie czytelników i kryty-
ków. Ale nawet w najtrudniejszych
chwilach nie zapomina³ o pozo-
stawionej w Polsce rodzinie, która
w czasie II wojny �wiatowej i po jej
zakoñczeniu znalaz³a siê na skraju
nêdzy. Systematycznie posy³a³
pieni¹dze swojej matce i rodzeñst-
wu.

Zasadnicza zmiana w jego
¿yciu zasz³a dopiero w po³owie lat
50., gdy wydawana przez Instytut
Polski we Francji �Kultura� rozpo-
czê³a druk jego �Dzienników�, a w
Polsce, po �mierci Stalina i po
poznañskim pa�dzierniku 1956 roku
nadesz³o tzw. ocieplenie, a wraz z
nim pojawi³y siê kolejne edycje dzie³
Gombrowicza.

W latach 1953 � 1963 ukazuj¹

siê: �Trans � Atlantyk�, ��lub�,
�Pornografia�, �Kosmos�.

W roku 1963 Gombrowicz wy-
je¿d¿a na stypendium do Berlina.
Choæ jest usatysfakcjonowany wzra-
staj¹c¹ popularno�ci¹ opuszcza
Niemcy z powodu nasilaj¹cych siê
k³opotów zdrowotnych (podobnie jak
jego rodzeñstwo cierpia³ na astmê).
Odpowiednie warunki dla ¿ycia i
pracy znajduje we Francji. Tutaj
pracuje jako wyk³adowca literatury,
tutaj te¿ spotyka Ritê Labrosse,
Kanadyjkê, studentkê uniwersytetu,
która zostaje jego asystentk¹ i opie-
kunk¹, a po pewnym czasie równie¿
¿on¹.

Gombrowicz po�lubi³ Ritê na
pó³ roku przed �mierci¹. Uczyni³ j¹
spadkobierc¹ ca³ej swojej twórczo�ci
literackiej. Nie móg³ dokonaæ lep-
szego wyboru. Rita Gombrowicz
zawsze godnie reprezentowa³a mê¿a.
Przez wiele lat udziela³a finansowej
pomocy jego krewnym, którzy na
skutek przemian w powojennej
Polsce utracili swój maj¹tek. Do
dzisiejszego dnia troszczy siê o
dorobek mê¿a i popularyzuje jego
twórczo�æ, bior¹c udzia³ w po�wiê-
canych mu imprezach odbywaj¹cych
siê po obu stronach Oceanu Atlan-
tyckiego.

Witold Gombrowicz to twórca
ze wszech miar oryginalny, jego
dzie³a charakteryzuje swoista eli-
tarno�æ, która sprawia, ¿e kr¹g
odbiorców jego twórczo�ci jest do�æ
w¹ski. Ci jednak, którzy zadali sobie
trud zapoznania siê z jego
�Dziennikami�, �Trans � Atlan-
tykiem�, korespondencj¹, przekonali
siê, ¿e jest on autorem niezwyk³ym,
bez którego polska literatura by³aby
straszliwie uboga.

Rok 2004 postanowieniem Sej-
mu RP og³oszony zosta³ rokiem
Witolda Gombrowicza. W setn¹
rocznicê urodzin wspominamy ge-
nialnego twórcê i niezwyk³ego cz³o-
wieka.

W lipcu 2004 roku minie 35 lat
od jego �mierci.

Lidia Studziñska
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W roku  2003  na  ek rany
po lsk ich  k in  wszed ³  f i lm
�Pornogra f ia �  Jana  Jakuba
Ko lsk iego ,  bêd¹cy  adaptac j¹
powie�ci  Witolda Gombrowicza
pod tym samym tytu³em.
Re¿yser o filmie
Witold Gombrowicz jest pisarzem

szczególnym. Szczególno�æ owa polega
na tym, ¿e dzie³o Gombrowicza zyskuje
wymiar coraz bardziej aktualnego
komentarza do rzeczywisto�ci. Tak jak
Verne przewidzia³ kierunki rozwoju
cywilizacji, tak Gombrowicz (w tej
samej skali) o�wietli³ nowym �wiat³em
kulturê europejsk¹ i konsekwencje jej
nieuchronnego konfliktu z natur¹.

Cz³owiek wspó³czesny wed³ug
Gombrowicza, to przede wszystkim
cz³owiek uwik³any w konflikt miêdzy
kultur¹ a natur¹. To odkrycie sta³o siê dla
mnie kluczem do my�lenia najpierw o
scenariuszu, a potem o ca³ym filmie.

Chcia³em zrobiæ obraz wspó³-
czesny, przemawiaj¹cy do dzisiejszego
widza g³osem zrozumia³ym i mocnym.
Gombrowiczowski «sztafa¿» nadaje siê
do tego znakomicie. Bo spójrzmy tylko:

Dwóch do�wiadczonych mê¿-
czyzn, FRYDERYK i WITOLD, pro-
wadz¹c grê ze sob¹ i ze �wiatem �
próbuje zrealizowaæ b³ahy jak siê na
pocz¹tek wydaje plan � pchniêcia ku
sobie dwojga m³odych HENI i KA-
ROLA. Gra zyskuje nowy wymiar, kiedy
okazuje siê, ¿e nie mo¿na wzi¹æ w nawias
tocz¹cej siê dooko³a wojny. Jej mroczny
¿ywio³ dociera do tej «krainy szczê�-
liwo�ci» jak¹ jest maj¹tek HIPOLITA.

Zepsuci przez wojnê, ska¿eni
wojn¹ � protagoni�ci przemieniaj¹ siê
pod jej wp³ywem. Patriotyzm HIPO-
LITA zamienia siê w okrucieñstwo,
m³odzieñcza ¿arliwo�æ KAROLA zamie-
nia siê w potrzebê zbrodni, naiwno�æ
HENI zamienia siê w akceptacjê dla z³a.
Paradoksalnie, tylko FRYDERYK i
WITOLD maj¹ formê wystarczaj¹co
siln¹ i skoñczon¹, by nie ulegaæ prze-
mianie.

A teraz drugi plan, daj¹cy mo¿-
liwo�æ odwo³ania siê do wspó³czesnych
problemów �wiata. Konflikt dwóch
fundamentalizmów. Uosobionego przez
AMELIÊ fundamentalizmu katolickiego
i uosobionego przez FRYDERYKA
fundamentalizmu ateistycznego. Prze-

cie¿ to opis dzisiejszych , silnych postaw,
które staj¹c przeciwko sobie � wywo³uj¹
wojny i nasilaj¹ nienawi�æ.

U Gombrowicza mamy uwido-
cznione po sobie � przyczynê i skutek.
W naszym wspó³czesnym �wiecie przy-
czyny nie objawi³y siê  tak wyra�nie,
by�my potrafili ochroniæ go przed
skutkami. Jak widaæ, warto siê uczyæ od
pisarzy i poetów, bo oni widz¹ wiêcej ni¿

politycy.
 Na dnie faktu dokonanego
Akcja �Pornografii� toczy siê w

1943 r. �w by³ej Polsce i w by³ej
Warszawie, na samym dnie faktu doko-
nanego� � jak lakonicznie przedstawia
tê czasoprzestrzeñ sam Gombrowicz.
Sto³eczne towarzystwo kawiarniane, do
którego przed wojn¹ nale¿a³ pisarz,
zbiera siê na ulicy Kruczej, popija i
usi³uje odgrywaæ role z przesz³o�ci:
�Wiêc jeden krzycza³: Bóg, drugi: sztuka,
trzeci: naród, czwarty: proletariat...�.
Inteligenckie gadanie we w³asnym

gronie. Pewnego dnia na Kruczej po-
jawia siê kto� obcy. Jest to �go�æ w
�rednim wieku, czarniawy i suchy, z
nosem orlim�, który �przedstawi³ siê
ka¿demu z osobna z zachowaniem
wszystkich formalno�ci. Po czym prawie
siê nie odzywa³�.

Obcego zna dobrze narrator opo-
wie�ci � Witold Gombrowicz we w³asnej
osobie. Oczywi�cie Gombrowicz w tym
czasie by³ na emigracji, z dala od Polski,
owa naoczno�æ jest zatem tylko pozorna.
Co zreszt¹ znajduje wyt³umaczenie w
informacji poprzedzaj¹cej powie�æ:
�Opisa³em to tak, jak sobie wyobra¿am.
To wiêc jest Polska imaginacyjna � i nie
przejmujcie siê, ¿e czasem pomylone,
czasem mo¿e fantastyczne, bo nie o to
chodzi i to zupe³nie bez znaczenia dla
spraw tutaj siê odbywaj¹cych�.

Jan Jakub Kolski tej sugestii nie
potraktowa³ z atencj¹: owszem, w jego
filmie ma znaczenie, ¿e historia dzieje
siê w Polsce pod okupacj¹ niemieck¹ i
w³a�nie o to chodzi, ¿e bohaterowie
ci¹gn¹ za sob¹ takie, a nie inne do-
�wiadczenia wojenne. To co w powie�ci
by³o tylko zasugerowane, w filmie jest
bardziej konkretnie, co wynika ze
specyfiki obrazu filmowego, ale nie
tylko. Re¿yser konsekwentnie szuka
bowiem racjonalnych motywów t³u-
macz¹cych niestereotypowe zachowania
bohaterów. Najwa¿niejsza zmiana do-
tyczy ¿yciorysu Fryderyka. Kolski
obci¹¿a jego pamiêæ wspomnieniami
koszmaru z przesz³o�ci, której widomym
znakiem jest o�wiêcimski numer na
przedramieniu. Fryderyk pragnie go
zetrzeæ, zedrzeæ w sensie dos³ownym, ale
tak¿e psychicznym.

To w³a�nie trauma Fryderyka
nadaje nowy sens scenom, które na
pocz¹tku wydaj¹ siê b³ahe i wrêcz idy-
lliczne. Od pierwszego ujêcia po-
czynaj¹c: widzimy tañcz¹ce nogi, buty
doros³ego mê¿czyzny i dziecka, te ma³e
ze�lizguj¹ siê z du¿ych, ale na powrót
wspinaj¹ siê na nie, jak gdyby ba³y siê
dotkn¹æ pod³ogi. W tle melodia, która
³atwo wpada w ucho. Jeszcze j¹ us³y-
szymy. W finale przypomnimy sobie owe
tañcz¹ce buty ju¿ wiedz¹c, ¿e w istocie
by³ to taniec �mierci.

Pejza¿ tak piêkny, ¿e a¿ straszny
Jan Jakub Kolski (m.in. �Jañcio

Wodnik�, �Historia kina w Popie-
lawach�) jest jedynym czynnym re¿y-
serem polskim, którego interesuje

Film �Pornografia�
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prowincja, przez co zreszt¹ d³ugo nie
by³ najwy¿ej notowany w wielko-
miejskiej krajowej kinematografii. Ale
te jego Popielawy to wie� bardzo
konkretna, gdzie� w okolicach £odzi,
gdzie spêdza³ u dziadków dzieciñstwo,
a z drugiej strony � miejsce mityczne
jak w po³udniowoamerykañskich
powie�ciach z krêgu realizmu magicz-
nego. Podobnie jest w �Pornografii�.
Fryderyk i Witold, g³ówni bohaterowie,
a zarazem re¿yserzy zachodz¹cych

zdarzeñ, jad¹ do zaprzyja�nionego z
Gombrowiczem ziemianina Hipolita,
gospodaruj¹cego gdzie� w Sando-
mierskiem. Tymczasem w dialogach
mówi siê o le¿¹cych nieopodal Popie-
lawach! Jest to wiêc miejsce umowne,
dwór polski, jeszcze jeden dwór � ale
niepodobny do tego z Soplicowa ani do
tego z Naw³oci. Skazany ju¿ na zag³adê.
Wprawdzie na pozór wszystko wygl¹da
zwyczajnie, klomb przed domem, pan na
swoim miejscu, parobek na swoim, ale

za chwilê ten porz¹dek legnie w gruzach.
W pejza¿ach tak piêknych, ¿e a¿ stra-
sznych (doskona³e zdjêcia Krzysztofa
Ptaka), czai siê niepokój nadchodz¹cych
czasów. Ten pejza¿ przeora³a wojna, a
wkrótce dokoñczy dzie³a rewolucja
spo³eczna, której symptomy ju¿ widaæ i
s³ychaæ

Obsada: Krzysztof Majchrzak
(Fryderyk), Adam Ferency (Witold
Gombrowicz), Krzysztof Globisz  (Hipo-
lit), Sandra Samos (Henia).

Wiadomo�ci z Polski
u Premier nie przyj¹³ dy-

misji szefa MSZ. W³odzimierz Cimo-
szewicz poinformowa³, ¿e wrêczy³
premierowi rezygnacjê z funkcji szefa
MSZ w zwi¹zku z publikacj¹ w tygod-
niku �Nie�. Redakcja tygodnika �Nie�
przekaza³a Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego dyski komputerowe
pochodz¹ce z MSZ - uzgodni³ to po
po³udniu z redaktorem naczelnym
Jerzym Urbanem wiceszef ABW Zbig-
niew Goszczyñski. W tygodniku napisa-
no, ¿e s¹ tam m.in. zasady dzia³ania ofi-
cerów wywiadu w placówkach dyplo-
matycznych, warianty zabezpieczenia
budynków MSZ oraz dane oficerów
BOR ochraniaj¹cych resort.

u Na nadzwyczajnym po-
siedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych
w Sejmie W³odzimierz Cimoszewicz
przyzna³, ¿e MSZ utraci³o dokumenty
tajne, poufne i zastrze¿one. Podkre�li³
jednak, ¿e nie dotyczy³y one naszych
sojuszy. Zawarto�æ dysków jest nadal
analizowana przez ABW. Zatrzymano
z³odzieja dysków, którym okaza³ siê
pracownik techniczny ministerstwa oraz
studenta politechniki, który dyski
odkupi³ i zaoferowa³ mediom.

u Prezydent USA w czasie
rozmowy telefonicznej z Aleksandrem
Kwa�niewskim wyrazi³ �uznanie dla
polskich ¿o³nierzy i dowódców oraz
kierowanej przez nich wielonarodowej
dywizji za profesjonalizm oraz umiejêt-
ne wspó³dzia³anie z lokaln¹ spo³ecz-
no�ci¹�. �Prezydenci dokonali prze-
gl¹du sytuacji w Iraku. Zgodzili siê, ¿e
konieczne s¹ dalsze konsekwentne
dzia³ania zmierzaj¹ce do stabilizacji
tego kraju poprzez zwalczanie elemen-

tów ekstremistycznych oraz dopro-
wadzenie do przekazania w³adzy
Irakijczykom w planowanym terminie,
tj. do 30 czerwca br.�

u Z Okr¹g³ego Sto³u wyrós³
nie tylko nasz sukces, ale tak¿e jesieñ
ludów w Europie, upadek muru berliñs-
kiego i ostateczne przezwyciê¿enie
ja³tañskiego porz¹dku - powiedzia³
Aleksander Kwa�niewski. Prezydent
uzna³, ¿e to wszystko nie by³oby mo¿li-
we bez Okr¹g³ego Sto³u. Uroczysto�æ
odby³a siê  w Pa³acu Prezydenckim.
Zaproszono na ni¹ wszystkich ¿yj¹cych
uczestników obrad. Nie przyjecha³ Lech
Wa³êsa. Jak powiedzia³ ze wzglêdu na
osobê prezydenta.

u �wiatowy Dzieñ Pamiêci
Ofiar Katynia, jest obchodzony w
rocznicê opublikowania przez Niemcy
w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji
masowych grobów oficerów Wojska
Polskiego. Jeñcy zamordowani zostali
przez NKWD wiosn¹ 1940 roku. W tym
dniu przed pomnikiem Katyñskim przy
Placu Zamkowym Komitet Katyñski
z³o¿y³ kwiaty i wieñce. Rodziny Katyñ-
skie spotka³y siê pod Pomnikiem Poleg-
³ych i Pomordowanych na Wschodzie i
pod krzy¿em w Dolince Katyñskiej na
Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach
w Warszawie.

u Szef MON Jerzy Szmaj-
dziñski powiedzia³, ¿e decyzja Hiszpa-
nów o niezw³ocznym wycofaniu wojsk
z Iraku jest zaskoczeniem i stawia
Polskê w trudnej sytuacji. W Iraku
stacjonuje blisko 1300 hiszpañskich
¿o³nierzy. �Od kilku godzin Sztab
Generalny, dowództwo dywizji, a tak¿e
genera³ Sanchez pracuj¹ nad ró¿nymi
wariantami, które pozwol¹ uzupe³niæ
braki� - powiedzia³ polski minister.

u Marsza³ek Senatu Longin
Pastusiak o�wiadczy³, ¿e Sejm i Senat
powinny byæ równo traktowane w
kwestii konsultowania przez rz¹d
swojego stanowiska dotycz¹cego ustaw
rozpatrywanych w Radzie Unii Euro-
pejskiej. Doda³, ¿e ustawa o wspó³pracy
rz¹du z parlamentem w sprawie naszego
cz³onkostwa w Unii dyskryminuje
Senat, poniewa¿ przewiduje, ¿e rz¹d
bêdzie konsultowa³ siê tylko z Sejmem.
Dlatego, senatorowie zwrócili siê do
Trybuna³u Konstytucyjnego o zbadanie
zgodno�ci ustawy z konstytucj¹.

u W³adze Warszawy s¹
przygotowane do Europejskiego Szczy-
tu Gospodarczego. Koszty, które ponie-
sie miasto w zwi¹zku ze Szczytem,
szacowane s¹ wstêpnie na 18 mln z³.
Miasto bêdzie domagaæ siê od rz¹du
zwrotu czê�ci wydatków.

u Polska jest dobrze przy-
gotowana do wej�cia do Unii i przy-
stêpuje do niej na dobrych warunkach -
zapewni³ premier Leszek Miller. �Jeste�-
my przygotowani do absorpcji funduszy
unijnych i udowodnili�my, ¿e potrafimy
z tych �rodków korzystaæ� - doda³.

u Senat, nowelizuj¹c swój
regulamin, zdecydowa³ o powo³aniu
Komisji Spraw Europejskich, która
bêdzie opiniowaæ projekty aktów unij-
nego prawa. Konieczno�æ jej powstania
wynika³a z ustawy o wspó³pracy rz¹du
z parlamentem w sprawach zwi¹zanych
z cz³onkostwem Polski w UE. Sena-
torowie nie zgodzili siê, by sprawy
zagraniczne przejê³a Komisja Emigracji
i Polaków za Granic¹. W zwi¹zku z tym
powstanie odrêbna Komisja Spraw
Zagranicznych.

Robert Trzaska,
Serwis �Polska-Polacy�
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Historia

W po³owie kwietnia mija kolejna
61. rocznica wybuchu powstania w
warszawskim getcie. By³ to najwiêkszy
zbrojny protest ludno�ci ¿ydowskiej
st³oczonej w nieludzkich warunkach.

Ju¿ na pocz¹tku okupacji niemiec-
kiej w³adze okupacyjne wprowadzi³y
przepisy ograniczaj¹ce swobodê poru-
szania oraz zaczê³y tworzyæ getta na
terenie wiêkszo�ci miast polskich.
Pierwsze utworzono w Piotrkowie
Trybunalskim. W styczniu 1940 roku
skonfiskowano maj¹tek
ruchomy i nieruchomy
ludno�ci ¿ydowskiej.

25 listopada 1940
roku zamkniêto pó³mi-
lionowe getto warszaw-
skie. Ludno�æ zosta³a
st³oczona w nieludzkich
warunkach. Na ma³ym
terenie warszawskiego
getta mieszka³o ok. pó³
miliona ludzi. W obrêbie
muru, d³ugiego na 18 km,
znalaz³y siê 73 z 1800
warszawskich ulic i ok.
27 tys. mieszkañ. Nie
by³o ¿adnego parku ani ogrodu. G³odo-
we racje ¿ywno�ciowe powodowa³y
ogromn¹ �miertelno�æ w�ród ¯ydów.
Dzienna racja ¿ywno�ci w 1941 r.
wynosi³a 184 kalorie, czyli zaledwie 15
proc. minimum biologicznego. Braku-
j¹c¹ ¿ywno�æ na teren getta przemyca³y
g³ownie dzieci. Szerzy³y siê epidemie,
g³ównie tyfus.

Nale¿y dodaæ, ¿e zgodnie z za-
rz¹dzeniem generalnego gubernatora
Hansa Franka z marca 1941 r., ludno�æ
¿ydowska zosta³a wyjêta spod prawa i
odt¹d za zabicie ¯yda nie grozi³a
Niemcom ¿adna kara. Równolegle
zamkniêto wszystkie getta w wiêkszych
miastach Polski. W pa�dzierniku 1941 r.
Hans Frank wyda³ zarz¹dzenie prze-
widuj¹ce karê �mierci dla ¯ydów
opuszczaj¹cych bez upowa¿nienia
zamkniête dzielnice. Taka sama kara
grozi³a osobom udzielaj¹cym im schro-
nienia. Mimo to hitlerowcy uwa¿ali, ¿e
tempo wymierania ¯ydów jest zbyt
ma³e.

W tym celu hitlerowcy rozpoczêli
realizacjê tzw. �ostatecznego roz-

wi¹zania kwestii ¿ydowskiej� (Endlo-
esung). Na wiosnê 1942 roku rozpo-
czêto likwidacjê gett przez wywo¿enie
ich mieszkañców do obozów zag³ady w
O�wiêcimiu, Treblince, Majdanku,
Sobiborze i Be³¿cu.

Likwidacja 600-tysiêcznego war-
szawskiego getta rozpoczê³a siê w lipcu
1942 r. Przez trzy miesi¹ce, do listopada
1942 r. wywieziono i zamordowano ok.
400 tys. osób. Przej�ciowo oszczêdzono
jedynie robotników zatrudnionych w

wa¿nych dla celów wojennych przed-
siêbiorstwach oraz ich rodziny.

W listopadzie 1942 r. zlikwi-
dowano getto w Bia³ymstoku, gdzie
wybuch³o krwawo st³umione powstanie.
W Ponarach pod Wilnem wymordo-
wano kilkadziesi¹t tysiêcy ¯ydów
wileñskich. Za� na wiosnê 1943 roku
rozpoczêto likwidacjê krakowskiego
getta na Kazimierzu. W czerwcu tego¿
roku wymordowano ludno�æ zamiesz-
ka³¹ w gettach w Stanis³awowie, £uko-
wie i Wêgrowie. Komory gazowe
Treblinki, Majdanka i O�wiecimia
pracowa³y bez przerwy morduj¹c dzie-
si¹tki tysiêcy ¯ydów z Polski oraz
innych krajów okupowanej wówczas
Europy. Samo o�wiêcimskie krema-
torium by³o przystosowane do palenia
10 tys. ludzkich zw³ok dziennie.
Kiedy 19 kwietnia 1943 roku o godz. 6
rano Niemcy przyst¹pili do likwidacji
resztek warszawskiego getta, liczyli, ¿e
sama operacja zajmie im trzy dni.
Napotkali opór sze�ciuset powstañców
z ̄ ydowskiej Organizacji Bojowej. Gdy
przystêpowali do powstania, w getcie

by³o jeszcze ok. 65 tys. ludzi. Orga-
nizacja powsta³a pod koniec 1942 r. Na
jej czele stan¹³ 24-letni Mordechaj
Anielewicz. Sztab organizacji tworzyli:
Icchak Cukierman, Micha³ Rojzenfeld i
Hersz Berliñski oraz ¿yj¹cy do dzi�
Marek Edelman.

Pomimo nieproporcjonalnych w
stosunku do si³ Niemców, powstañcom
uda³o siê zadaæ prze�ladowcom du¿e
straty szczególnie w pierwszych dniach
powstania. Ka¿dy dom zamienia³ siê w
zbrojny punkt oporu. Kieruj¹cy akcj¹
likwidacyjn¹ gen. SS Jurgen Stroop
musia³ wprowadziæ do akcji dodatkowe
oddzia³y i sprzêt. Po wojnie polski s¹d

skaza³ go na karê �mierci.
Pewnym wsparciem

dla walcz¹cych powstañ-
ców by³a pomoc polskiego
podziemia. Ówczesny do-
wódca Armii Krajowej gen.
Stefan Rowecki ps. �Grot�
ju¿ wcze�niej nakaza³
oddaæ ¯ydowskiej Orga-
nizacji Bojowej ca³e uzbro-
jenie dzielnicy Wola. Wia-
domo, ¿e pod koniec
1942 r. AK przekaza³a
¯OB co najmniej 70 pisto-
letów, 10 karabinów, 2
rêczne karabiny maszy-

nowe oraz 600 granatów. Polacy prze-
rzucali do getta równie¿ materia³y
wybuchowe i zapalaj¹ce.

Oddzia³y Kedywu okrêgu war-
szawskiego AK, Socjalistycznej Orga-
nizacji Bojowej i Gwardii Ludowej PPR
podjê³y szereg dzia³añ odci¹¿aj¹cych i
u³atwiaj¹cych walkê powstañcom, b¹d�
umo¿liwiaj¹cych ucieczkê z getta. 23
kwietnia ̄ ydowska Organizacja Bojowa
wyda³a odezwê do polskiego spo-
³eczeñstwa, w której podkre�lano pols-
ko-¿ydowskie braterstwo broni. Nad
ruinami ̄ ydowskiej Dzielnicy Mieszka-
niowej, bo tak brzmia³a oficjalna nazwa
getta, wywieszono flagi polsk¹ i ¿y-
dowsk¹.

Najbardziej dynamiczne walki
toczy³y siê w dniach 19-24 kwietnia na
rogu Nalewek i Gêsiej, na Zamenhofa,
gdzie obecnie znajduje siê pomnik
Bohaterów Getta oraz na Mi³ej i placu
Muranowskim. Po pocz¹tkowym zasko-
czeniu oporem do akcji wkroczy³y
wzmocnione si³y SS i Wehrmachtu, które
niszczy³y i pali³y dom po domu. 8 maja
po silnej i gwa³townej obronie pad³

Powstanie w getcie warszawskim
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bunkier przy ulicy Mi³ej, gdzie siedzibê
mia³o powstañcze dowództwo, a jego
cz³onkowie z Mordechajem Anie-
lewiczem pope³nili samobójstwo.

Niemcy uwa¿ali, ¿e odnie�li osta-
teczne zwyciêstwo. Na jego znak,
16 maja 1943 r. wysadzili Wielk¹
Synagogê na T³omackiem. Tego samego
dnia Jurgen Stroop wys³a³ do Krakowa,
do generalnego gubernatora Hansa
Franka depeszê �Nie ma wiêcej dziel-
nicy ¿ydowskiej w Warszawie�. Z
powierzchni ziemi zniknê³a ca³a du¿a
dzielnica stolicy.

Przez ca³y czas powstania Delegat
Rz¹du na Kraj Stanis³aw Jankowski
alarmowa³ emigracyjn¹ Radê Ministrów
w Londynie, a za jej po�rednictwem
aliantów zachodnich. 13 maja na znak
protestu przeciwko obojêtno�ci aliantów
wobec tragedii ̄ ydów w Polsce pope³ni³
samobójstwo Szmul Zygielbojm �
cz³onek polskiej Rady Narodowej,
emigracyjnej namiastki parlamentu w
Londynie.

Na ogó³ uwa¿a siê, ¿e powstanie
w getcie trwa³o od 19 kwietnia do
16 maja. Trwa³o ono jednak d³u¿ej.
W�ród p³on¹cych i wal¹cych siê murów,
w zamaskowanych i niewykrytych
bunkrach dzia³ali nadal powstañcy,
prowadz¹c przynajmniej do po³owy
lipca walki przeciwko hitlerowcom.
Nieliczne grupki powstañców ewa-
kuowa³y siê z ruin getta. Czê�æ z nich
trafi³a do partyzantki, a czê�æ ukrywa³a
siê, pomimo niemieckich ob³aw, dziêki
pomocy polskiego spo³eczeñstwa.

Do akcji pomocy wzywa³y odezwy
Rady Pomocy ¯ydom �¯egota� �
jedynej tego rodzaju organizacji w
okupowanej Europie; przemówienie
premiera W³adys³awa Sikorskiego z
5 maja 1943 r. oraz apel Delegata Rz¹du
z 6 maja. Za ukrywanie ¯ydów Niemcy
wymordowali podczas II wojny �wiato-
wej tysi¹ce Polaków.

Bilans strat w walkach po-
wstañczych jest trudny do ustalenia.
Wed³ug raportu Jurgena Stroopa, ujêto
56 tys. ¯ydów, z których ok. 7 tys.
zg³adzono. Resztê wywieziono do
obozów zag³ady. Liczba poleg³ych i
rannych Niemców nie jest dok³adnie
znana. Polska prasa podziemna ocenia³a
straty wroga na 400 zabitych i ponad
1000 rannych.

Robert Trzaska
Serwis �Polska-Polacy�

W tym roku, 13 kwietnia mija
61. rocznica ujawnienia przez Niem-
ców zbrodni katyñskiej, dokonanej
przez radzieckie NKWD na oficerach
Wojska Polskiego.

28 wrze�nia 1939 r., w dniu,
kiedy kapitulowa³a sto-
lica Polski � Warszawa,
minister spraw zagra-
nicznych III Rzeszy Jo-
achim von Ribbentropp
podpisywa³ w Moskwie
wraz z Wiaczes³awem
Mo³otowem radziecko-
niemiecki traktat o przy-
ja�ni i granicach. Poro-
zumienie to by³o fak-
tycznym rozbiorem
Polski.

Na jego podstawie
ZSRR anektowa³ 50 proc. terytorium
II Rzeczypospolitej i 13,4 mln jej
obywateli. Wkraczaj¹ca Armia Czer-
wona wziê³a do niewoli 180 tys.
¿o³nierzy polskich, za� po zakoñ-
czeniu dzia³añ wojennych wy³apano
dalsze 50 tys. Co najmniej 125
tysiêcy � po rozporz¹dzeniu z
19 wrze�nia 1939 � zosta³o prze-
kazanych przez Armiê Czerwon¹
wojskom NKWD w tzw. punktach
zbornych. Z liczby jeñców przeka-
zanych organom NKWD przez ar-
miê, w okresie od 7 do 18 pa�dzier-
nika 1939 zwolniono oko³o
42400 szeregowców i podoficerów,
mieszkañców anektowanych ziem II
Rzeczpospolitej, okre�lanych jako
Zachodnia Bia³oru� i Zachodnia
Ukraina. Miêdzy 24 pa�dziernika a
23 listopada 1939 przekazano Niem-
com 42 492 osoby, które pochodzi³y
z terenów II Rzeczpospolitej za-
garniêtych przez Trzeci¹ Rzeszê. Po
tych dzia³aniach � w niewoli radziec-
kiej pozostawa³o ok. 40 tys. osób.

Pod koniec 1939 r. jeñców
zgromadzono w trzech obozach: w
Kozielsku ko³o Briañska, Staro-
bielsku nad rzek¹ Ajdar we wschod-
niej Ukrainie oraz na wyspie I³owaja
nad jeziorem Seliger ko³o Ostasz-
kowa. Do marca 1940 r. ilo�æ jeñców
siêga³a ok. 15 tys. zo³nierzy Wojska
Polskiego, w tym 8700 oficerów i
podoficerów. W Kozielsku znaj-

ZBRODNIA KATYÑSKA
dowa³o siê � 5 tys. ludzi (w tym
4,5 tys. oficerów), w Starobielsku
3920, a w Ostaszkowie 6750 osób, z
czego oficerów by³o tylko 400, resztê
za� stanowili policjanci i ¿o³nierze
Korpusu Ochrony Pogranicza.

Przez ca³y czas po-
bytu w obozie NKWD
prowadzi³o intensywne
badania jeñców, staraj¹c
siê poznaæ ich przesz-
³o�æ, charakter i przy-
datno�æ dla ZSRR.

Od pocz¹tku kwiet-
nia do po³owy maja
1940 r. z obozów tych
wywo¿ono w nieznanym
kierunku grupy od 60 do
250 osób w odstêpach
kilkudniowych. Cia³a

4253 oficerów z obozu w Kozielsku,
których zw³oki odnaleziono, 12 kwiet-
nia 1943 r. w lesie katyñskim ko³o
Smoleñska, na terenie nale¿¹cym
przed 1941 r. do NKWD. Dopiero po
50 latach dowiedzieli�my siê, ¿e
pozosta³ych ponad 10 tys. oficerów i
innych jeñców polskich zamordo-
wano w Charkowie (3739 oficerów ze
Starobielska) i w Twerze, których
pochowano w okolicach Miednoje
(6314 funkcjonariuszy pañstwowych
z obozu w Ostaszkowie).

Ocala³o jedynie 448 oficerów,
którzy trafili do obozu w Pawliszczew
Borze, a nastêpnie do Griazowca ko³o
Wo³ogdy. Jednym z uratowanych z
transportów kwietniowych by³ eko-
nomista wileñski Stanis³aw Swanie-
wicz, który by³ �wiadkiem prze³a-
dunku jeñców z poci¹gów do tajem-
niczych czarnych autobusów na stacji
Gniazdowo ko³o Katynia. Autobusy te
odje¿d¿a³y w stronê lasu katyñskiego
i wraca³y po jakim� czasie puste. Przy
zw³okach majora Adama Solskiego
znaleziono w 1943 r. fragment jego
pamiêtnika urywaj¹cy siê na s³owach:
�Przywieziono gdzie� do lasu, co� w
rodzaju letniska. Tu szczegó³owa
rewizja. Zabrano zegarek, na którym
by³a godzina 6.30 (8.30), pytano mnie
o obr¹czkê, zabrano ruble, pas
g³ówny, scyzoryk...�.

Ofiary mordu le¿a³y w takim
porz¹dku jak wywo¿ono je z Koziel-
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ska. Te i inne fakty �wiadcz¹ o tym,
¿e zbrodni dokona³o NKWD w kwiet-
niu i maju 1940 r.

Oficerów polskich wymordo-
wano na podstawie wyroku naj-
wy¿szych w³adz Zwi¹zku Radziec-
kiego z 25 marca 1940 r. Powodem
takiej decyzji by³a najprawdopo-
dobniej stwierdzona w trakcie rozpra-
cowywania jeñców z trzech obozów
ich ca³kowita nieprzydatno�æ z punktu
widzenia interesów ZSRR. zdecy-

dowana wiêkszo�æ oficerów nie by³a
sk³onna do wspó³pracy z w³adz¹
radzieck¹ i dlatego musia³a zgin¹æ.

Fakt ujawnienia przez Niemców
w kwietniu 1943 r., wykrycia maso-
wych grobów oficerów polskich, rz¹d
radziecki wykorzysta³ do zerwania
stosunków dyplomatycznych z rz¹-
dem polskim w Londynie.
Ju¿ 15 kwietnia radzieckie Biuro
Informacyjne stwierdzi³o w swoim
komunikacie: �gebelsowscy oszczer-
cy usi³uj¹ za pomoc¹ k³amstw i
oskar¿eñ zataiæ krwaw¹ zbrodniê

hitlerowskich zabójców�. Jedno-
cze�nie t³umaczy³o, i¿ polscy ofice-
rowie zostali zatrudnieni przy robo-
tach wojennych na zachód od Smo-
leñska, wpadli w rêce niemieckie w
lecie 1941 r. i zostali wówczas
wymordowani. Przez okres PRL
w³a�nie takie bêdzie oficjalne wyt³u-
maczenie tragedii katyñskiej.

Rz¹d polski stan¹³ przed dyle-
matem. Poniewa¿ przez pó³tora roku
strona radziecka nie potrafi³a wyja�-

niæ losu polskich oficerów w Ko-
zielsku, dla polskich w³adz nie
ulega³o w¹tpliwo�ci, ¿e tajemnica
wyda³a siê wbrew woli Kremla. Rz¹d
polski uzna³, ¿e prawda jest najlep-
szym orê¿em politycznym i 15 kwiet-
nia zwróci³ siê do Miêdzynarodowego
Czerwonego Krzy¿a o wyja�nienie
sprawy na miejscu. Niestety, oficjalny
polski komunikat ukaza³ siê dwa dni
pó�niej, gdy w Genewie znalaz³a siê
ju¿ podobna pro�ba niemiecka. Ów
fakt, strona radziecka potraktowa³a
jako �dowód�, ¿e pomiêdzy �wrogiem

aliantów Hitlerem i rz¹dem pana
Sikorskiego kontakt i zmowa w
prowadzeniu (...) wrogiej kampanii�.
W nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 r.
Kreml zerwa³ stosunki z rzadem
londyñskim. Stalin mia³ ju¿ inny
wariant rozegrania sprawy polskiej
podczas II wojny �wiatowej.

Nale¿y nadmieniæ, i¿ Polski
Czerwony Krzy¿ skierowa³ 27 kwiet-
nia 1943 r. do Katynia za zgod¹ w³adz
niemieckich w³asn¹ komisjê, która
bra³a udzia³ w ekshumacji zw³ok
przeprowadzonej przez miêdzy-
narodow¹ komisjê ekspertów, zapro-
szon¹ przez Niemców, a sk³adaj¹c¹
siê z przedstawicieli kilkunastu krajów
europejskich, m.in. Bu³garii, Danii,
Finlandii Belgii, Holandii i Szwajcarii.
30 kwietnia komisja og³osi³a w swoim
komunikacie, ¿e zbrodni dokonano
na wiosnê 1940 r.

O Katyniu nie mo¿na by³o g³o�no
mówiæ w PRL. Jednak wielu Polaków
wiedzia³o o tej zbrodni, Dopiero od
1989 r. zaczê³y siê ukazywaæ oficjalne
publikacje na ten temat. Zwi¹zek
Sowiecki przyzna³ siê do zbrodni
dopiero 13 kwietnia 1990 r. Wtedy to
ówczesny prezydent Rosji Michai³
Gorbaczow potwierdzi³ oficjalnie, ¿e
winne zbrodni s¹ tajne s³u¿by sowiec-
kie. Za� 14 pa�dziernika 1992 r. Rosji
Borys Jelcyn ujawni³ tajny rozkaz
Stalina dla NKWD z 5 marca 1940 r.
w sprawie egzekucji 22 tysiêcy pols-
kich jeñców wojennych, przebywaj¹-
cych w obozach sowieckich. Nadal
nieznane jest miejsce pochówku ok.
7 tys. ofiar.

***
Federacja Rodzin Katyñskich

oraz Muzeum Wojska Polskiego i
Ministerstwo Obrony Narodowej w
swojej uchwale z dnia 9 grudnia 1992
r. powo³a³y Muzeum Katyñskie. Mie�ci
siê ono w forcie czerniakowskim im.
gen Jana Henryka D¹browskiego.

Muzeum Katyñskie, oddzia³
Muzeum Wojska Polskiego

ul. Powsiñska 13,
02-920 Warszawa
Czynne: �roda-niedziela,

w godz.11-17, (15 maja-30 wrze�nia);
w godz. 10-16 (1 pa�dziernika-14
maja),      tel/faks (+4822) 842-66-11

 tel. (+4822) 682-31-26
Robert Trzaska

Serwis �Polska-Polacy�
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

14 kwietnia 2004 roku w Char-
kowskiej Pañstwowej Naukowej
Bibliotece (ChPNB) im. W. G. Koro-
lenki otwarto wystawê ��redniowiecze -
wymiar ksi¹¿kowy�. W sk³ad ekspozycji
wesz³y pami¹tki z pierwszych dwustu lat
edytorskiej dzia³alno�ci wielu euro-
pejskich oficyn, nale¿¹ce do dzia³u
starodruków i wydawnictw rzadkich
naszej biblioteki.

O naukowym, historyczno-kul-
turowym znaczeniu reprezentowanych
�relikwii� opowiedzieli: zastêpca dyrek-
tora biblioteki do spraw naukowych
W.W. Mirosznykowa i kierownik dzia³u
wydawnictw rzadkich i rêkopisów, dr
nauk filologicznych I. J. £osijewski.

G³os zabra³ równie¿ Konsul Gene-
ralny RP w Charkowie pan Jaros³aw
Ksi¹¿ek, który wyrazi³ swoj¹ rado�æ z
istnienia tak bogato reprezentowanego na
wystawie pi�miennictwa polskiego.

Biblioteka dysponuje liczn¹ kolek-
cj¹ polskich wydañ pierwszej po³owy
XVI stulecia i starodruków. W�ród nich
znajduje siê traktat �Wstêp do astro-
nomii� (Kraków, 1514 r.), napisany przez
Jana G³ogowczyka, jednego z najwybit-
niejszych naukowców �redniowiecza,
matematyka, astronoma i lekarza, profe-
sora Uniwersytetu Krakowskiego.

Wa¿ne miejsce w charkowskiej
kolekcji zajmuje pierwsze wydanie Biblii
w jêzyku polskim, wydrukowane w 1561
roku przez Miko³aja Szarffenberga, syna
za³o¿yciela dynastii krakowskich dru-
karzy Marka Szarffenberga, a tak¿e
ksi¹¿ki z drukarni Lasara Andrysowicza,
pierwszego krakowskiego drukarza
pochodzenia polskiego, oraz jego syna
Jana Andrysowicza - Januszowskiego, w
1590 roku uhonorowanego tytu³em
królewskiego �archidrukarza�.

Z drukarni Lasara wyszed³ tak¿e
�Komentarz do wojny z moskowitami�
(1584), stworzony w jêzyku £aciñskim
przez polskiego historyka Reingolda
Geidenszteina, sekretarza króla Stefana
Batorego (pó�niej i Zygmunta III). Ta
praca jest najwa¿niejszym dokumen-
talnym �ród³em z historii polsko-rosyj-

Pos³añcy Wieczno�ci
sko-ukraiñskich stosunków w XVI
wieku.

Wielkie historyczno-kulturalne
znaczenie maj¹ wydane za ¿ycia
�Fraszki� i pierwsze wydanie po�miertne
�Dzie³� wielkiego poety Jana Kocha-
nowskiego, które zosta³y monumentaln¹
twórcz¹ pami¹tk¹ polskiego odrodzenia;
ksi¹¿ki, wydrukowane w latach 1584 �

1585 przez Jana Andrysowicza-Janu-
szowskiego, bliskiego przyjaciela poety.
W�ród najbardziej rzadkich staro-
druków, które pojawi³y siê z innych
krakowskich drukarñ, znalaz³y siê
�Ksi¹¿ki o gospodarstwie� (1571),
przygotowane na podstawie encyklo-
pedii gospodarki rolnej, stworzonej
blisko 1300 roku przez w³oskiego
agronoma Piotra Krescencja, senatora
Bolonii. Ta ksi¹¿ka, po raz pierwszy
wydrukowana w 1471 roku, pó�niej, na
prze³omie XV-XVI w., by³a przet³u-
maczona na jêzyk francuski, w³oski,
niemiecki i inne jêzyki. Pierwsze polskie

wydanie zobaczy³o �wiat³o w 1542 r., a
w 1571 r. ksi¹¿ka ta zosta³a wydru-
kowana przez drukarniê Heleny Ungler,
¿ony Floriana Unglera.

W ChPNB chroni¹ siê tak¿e �Herby
rycerstwa polskiego� Bartosza Paproc-
kiego (Kraków, 1584) � rzadkie wydanie,
po�wiêcone polskiej heraldyce; trzy
egzemplarze historycznej �Kroniki�
(Kraków, 1611) Marcina Kromera,
znanego polskiego historyka, pisarza �
polemisty i dzia³acza cerkiewnego. W tej
ksi¹¿ce zawarto ogromny dokumentalny
materia³, odkryty przez autora w archi-
wach królewskich. Jeden z egzemplarzy

�Kroniki� w XVIII w. znajdowa³ siê w
bibliotece kolegium charkowskiego, o
czym �wiadcz¹ notatki na marginesach
ksi¹¿ki.

W kolekcji polskich starodruków
ChPNB zosta³y przedstawione oprócz
krakowskich, wydania Gdañska, Wroc-
³awia, Torunia, Poznania, Kalisza,
Lublina i Warszawy. Grawiury, umie-
szczone w starodrukach, fachowo wyko-
nane w drzewie i miedzi, odzwierciedlaj¹
najwa¿niejsze polityczne dzieje w
historii Polski, w³a�ciwo�ci miejskiego
oraz wiejskiego ¿ycia.

Igor £osijewski

Wystawa wzbudzi³a zainteresowanie Konsula RP w Charkowie pana Jaros³awa
Ksi¹¿ka z wykszta³cenia historyka (na fotografii z lewa). Szczególnie du¿o pytañ
zadawa³ panu Igorowi £osijewskiemu, kierownikowi dzia³u wydawnictw rzadkich
biblioteki im. Korolenko.

Zdjêcie Oleg Czernienko
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reprezentuje pami¹tki ksi¹¿kowe z czasów
�redniowiecza z kolekcji inkunabu³ów (XV st.),
paleotypów (polskie wydania pierwszej po³owy XVI
stulecia) i starodruków drugiej po³owy XVI � pocz¹tku
XVII st. Te zbiory powstawa³y w Charkowskiej PNB
im. B.R. Korolenki w ci¹gu niemal stu lat.

Rozpowszechnienie ksi¹¿ek, nadrukowanych
�ruchomymi literami�, - to jedno z najwa¿niejszych
osi¹gniêæ epoki renesansu. Zastêpuj¹c rêkopis,
inkunabu³y na�ladowa³y go, w pewnej mierze
kopiowa³y, ale powoli powstawa³ prototyp drukowanej
ksi¹¿ki, która znacz¹co ró¿ni³a siê od rêkopi�miennych
wzorów. W�ród druków pierwszych prototypów i
starodruków pó�nego �redniowiecza znajduj¹ siê
pierwsze wydania klasycznych tworów �wiatowej nauki
i literatury, s³ynne twory sztuki drukarskiej, które
ustali³y kierunki rozwijania w przeci¹gu piêciu wieków.

W sk³ad ekspozycji wesz³y:
�  ilustrowana �Ksi¹¿ka kronik� Ch. Szedela

(Niurnberg, 1493),
� �Biesiady� Awgustina Awrelia (Bazel, 1494 �

1495),
� pierwsze wydanie antycznego tworu �

�Argonawtyki� Apolonia Rodoskiego (Florencja,
1496),

� �Okrêt durniów� S. Branta z ilustracjami
A. Diurera (Bazel, 1498),

� paleotypy, aldiny � ksi¹¿ki, jaki wysz³y z weneckiej drukarni
Alda Manucja,

� elzewiry � ksi¹¿ki ma³ych formatów s³awnego holenderskiego
wydawnictwa, jakie drukowano w Leidenie oraz Amsterdamie.

Reprezentowano i �redniowieczne s³owiañskie pami¹tki �
ukraiñskie, bia³oruskie, polskie i czeskie starodruki, gdzie organicznie
³¹cz¹ siê tradycje sztuki ludowej z elementami renesansowego
my�lenia twórczego i sztuki wczesnego baroku. Ozdob¹ ekspozycji
jest lwowski Aposto³ Iwana Fedorowa 1574 roku.

Wystawa ��redniowiecze: wymiar ksi¹¿kowy�

Rok Polski
w Charkowie
Program  imprez
√√√√√  Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i innych

Form Animacji Scenicznej ANIMA,
Charków, 15-19.05.2004

√ √ √ √ √  Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Narodowej w Charkowie, Dyrygent: Jerzy
Salwarowski, Fortepian: Hubert Salwarowski,
 Charków, 05.06.2004

√  √  √  √  √  Polska Wielobran¿owa Wystawa
Narodowa,  Charków, III dekada wrze�nia, 2004

√ √ √ √ √  Retrospektywa Studia Filmowego TOR, Seria
prezentacji zespo³ów filmowych
Charków, wrzesieñ 2004

√  √  √  √  √  Iwona Ksiê¿niczka Burgunda, Premiera
ukraiñska w Teatrze im. T. Szewczenki
Charków, listopad 2004
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18 kwietnia w Domu Polonii

odby³ siê wieczorek literacki
po�wiêcony ¿yciu i twórczo�ci
wspó³czesnego polskiego pisarza
Witolda Gombrowicza.

Przybyli na spotkanie s³uchacze
zapoznali siê z obfituj¹c¹ w trudne
chwile biografi¹ wybitnego twórcy
oraz wybranymi fragmentami jego
dzie³.

Uczestnikom wieczorka zapre-
zentowane zosta³y równie¿ foto-
grafiê samego Gombrowicza i jego
bliskich oraz inne zwi¹zane z nim
materia³y.

Niedzielne spotkanie u�wietni³
wystêp Natalii Zaika, która przy
akompaniamencie Swiet³any Pro-
nienko wykona³a kilka polskich

Wieczorek literacki

piosenek, m.in. �Sz³a dzieweczka� i
�Hej soko³y�, a tak¿e mini koncert
piosenek Aleksandra Wiertyñskiego

w wykonaniu Aleksandra
P³otnikowa.

W Charkowie w dniu 15 -16
kwietnia w auli Pañstwowej Aka-
demii Zarz¹dzania przy Prezydencie
Ukrainy odby³o siê regionalne forum
m³odzie¿y pt. �M³odzie¿ XXI wie-
ku� zorganizowane przez dzia³
pañstwowej administracji obwodu
charkowskiego ds. m³odzie¿y i
rodziny oraz centrum m³odzie¿y pod
patronatem gubernatora Eugeniusza
Kusznariowa i mera miasta Char-
kowa W³odzimierza Szumi³kina.

Na forum przyjechali uczestni-
cy z ró¿nych regionów Ukrainy,
Rosji, Krymu. Po uroczystym otwar-
ciu forum na uczestników czeka³a

M³odzie¿ XXI wieku

W dniu 2 kwietnia 2004 r. w
pa³acu Ukraina w Kijowie odby³ siê
Forum Spo³eczeñstwa Ukrainy. Na
forum przyjechali delegaci ze
wszystkich regionów Ukrainy. Dele-
gacja w ilo�ci stu osób przedstawia³a
charkowski region. W�ród delegatów
znale�li siê kierownicy ró¿nych

praca okr¹g³ych sto³ów na tema-
ty:polityczna kultura m³odzie¿y,
m³odzie¿ w przestrzeni informa-
cyjnej, miêdzyregionalna wspó³-
praca m³odzie¿owa, dzieci, rodzina,
spo³eczeñstwo, dzia³anie dzieci w
formowaniu spo³eczno�ci, rozwój
przedsiêbiorczo�ci i znalezienie
zapotrzebowania na ni¹.

Po zakoñczeniu pracy okr¹g³ych
sto³ów odby³o siê  podsumowanie i
przyjêcie rezolucji forum. W okr¹g-
³ym stole �miêdzyregionalna wspó³-
praca m³odzie¿owa� bra³a udzia³
delegacja ze Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie, m.in. prezes

Józefa Czernijenko i wice prezes
klubu �Europejski Wektor� Olga
Zagórska, które poinformowa³y
uczestników o dzia³alno�ci Stowa-
rzyszenia, o roli m³odzie¿y, o wspó³-
pracy z ró¿nymi organizacjami w
Charkowie i w kraju, w Polsce i za
jej granicami. M³odzie¿ ró¿nych
regionów Ukrainy z zaintereso-
waniem s³ucha³a o pracy polsko-
ukraiñskiego m³odzie¿owego klubu
�Europejski Wektor�, który aktywnie
dzia³a przy Stowarzyszeniu Kultury
Polskiej w Charkowie i wyrazi³a
chêæ wspó³pracy.

Olga Zagórska

rz¹dowych organizacji i instytucji
oraz pozarz¹dowych. Piêciu  kierow-
ników stowarzyszeñ mniejszo�ci
narodowych Charkowa m.in.
Niemców, Polaków, Bia³orusinów,
Romów uczestniczy³o w forum. Z
referatami na forum wyst¹pili
Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma,

premier pan Wiktor Janukowicz,
by³y prezydent Ukrainy Leonid
Krawczuk, ministrowie, pos³owie,
liderzy partyjni, kierownicy admi-
nistracji i organizacji spo³ecznych.
Na forum przyjêto rezolucje o
poparciu nowych reform, wniosków
do Konstytucji Ukrainy.

Diana Krawczenko

Krajowe Forum Spo³eczeñstwa
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W dniu 6 kwietnia 2004 r. w sali
budynku administracji pañstwowej
obwodu Charkowskiego odby³a siê
rada kierowników stowarzyszeñ
mniejszo�ci narodowych Charkowa
z uczestnictwem przewodnicz¹cego
komitetu pañstwowego ds. mniej-
szo�ci narodowych Ukrainy panem
Genadijem Moskalem. Przewodni-
cz¹cy przywita³ wszystkich obec-
nych, wrêczy³ nagrody jubilatom,
m.in. prezes Stowarzyszenia Kultury

Polskiej w Charkowie � Józefi

Czernijenko, opowiedzia³ o realizacji
czynnego prawoznawstwa, co do-
tyczy zabezpieczenia praw mniej-
szo�ci narodowych, odpowiedzia³ na

Rada kierowników kolejne pytanie kierowników sto-
warzyszeñ. Go�ci i uczestników rady
przywita³ zastêpca gubernatora pan
Walentyn Du³ub oraz kieruj¹cy
sprawami mniejszo�ci narodowych
Ukrainy komitetu pañstwowego pan
S. Wasy³enko.

O dorobku wspólnej pracy
rz¹dowych i pozarz¹dowych orga-
nizacji ds. mniejszo�ci narodowych
obwodu charkowskiego w 2004 roku
opowiedzia³a  kierownik oddzia³u ds.
mniejszo�ci administracji pañstwo-
wej obwodu charkowskiego pani
Natala Zaj¹c.

Pan Aleksander Steryn kierow-
nik oddzia³u ds. humanitarnych i
socjalnych rady miejskiej zawia-
domi³ uczestników o wspó³pracy

rady miejskiej ze stowarzyszeniami
mniejszo�ci narodowych miasta i o
zamierzeniach dotycz¹cych uroczys-
to�ci z okazji 350. rocznicy miasta
Charkowa.

Prezes Stowarzyszenia kultury
Polskiej w Charkowie Józefa Czerni-
jenko poinformowa³a wszystkich
obecnych o  pracy Stowarzyszenia i
imprezach Roku Polski na Ukrainie.

 Wiele powiedziano na radzie  o
etnostosunkach i etnopolityce tak w
Charkowie, jak i w kraju, o
problemach i osi¹gniêciach  w
dzia³alno�ci  stowarzyszeñ mniej-
szo�ci narodowych . Brak pieniêdzy
i pomieszczeñ jest najg³ówniejszym
problemem stowarzyszeñ.

W obwodowym Centrum Twór-
czo�ci Ludowej w Charkowie w dniu
29 kwietnia b.r. tradycyjnie odby³ siê
wieczór po�wiêcony �wiatowemu
Dniu Ziemi. Dyrektor Centrum
serdecznie zaprosi³ cz³onków Sto-
warzyszenia do udzia³u w tej impre-
zie. Oprócz Polaków w Dniu  Ziemi
uczestniczyli Ukraiñcy, Rosjanie,
¯ydzi. Sala koncertowa by³a pe³na
po brzegi. Nie dla wszystkich star-
czy³o miejsca. Pani Ilona, pro-
wadz¹ca wieczór, opowiedzia³a o
tradycjach i obyczajach ukraiñskich,

Dzieñ Ziemi przedstawi³a chór folklorystyczny w
piêknych strojach ludowych, który
zaprezentowa³ kilka ukraiñskich
piosenek ludowych.

Pani Józefa � prezes Stowarzy-
szenia Kultury Polskiej w Charkowie
opowiedzia³a o polskiej ziemi, jej
legendach, tradycjach i obyczajach,
o polskich strojach ludowych. Zapre-
zentowali polskie stroje ludowe
W³odzimierz Koberski i Natalia
Zaika. Natala brawurowo wykona³a
piosenkê ludow¹� Sz³a dzieweczka
do laseczka� oraz �Hej soko³y�.

 Cz³onkowie Stowarzyszenia
Ludmi³a Kabaniec przy akompa-

Olga Zagórska

W kwietniu 2004 r. na Ukra-
inie odby³ siê miesi¹c  kultury fran-
cuskiej pt. �Wiosna francuska�.
Kulturalne imprezy francuskie
odbywa³y siê w kilku miastach
Ukrainy. Natomiast w dniu
2 kwietnia 2004 r. wystaw¹ artys-
tów Francji w muzeum sztuki
rozpoczê³y siê Dni Francuskiej
Kultury w Charkowie. Wystawa
zosta³a uroczy�cie otwarta przez
ambasadora Francji na Ukrainie.
�Tegoroczne otwaræie �Francuskiej
wiosny� zbieg³o siê z rozpoczêciem

niamencie Swiet³any Pronenko
wspaniale wykona³a polski romans
Jana Hala. Sala ciep³o przyjê³a
polskich wykonawców.

Piêknie wyst¹pili w rosyjskich
strojach ludowych studenci uni-
wersytetu pedagogicznego z
rosyjskimi piosenkami ludowymi.
Weso³e piosenki wspó³czesne w
wykonaniu m³odej �piewaczki w
jêzyku ojczystym przedstawili
¯ydzi. Po zakoñczeniu koncertu pan
W³odzimierz Golpieryn podziê-
kowa³ uczestnikom, go�ciom i
wrêczy³ uczestnikom pami¹tkowe
prezenty.

Wiosna francuska Roku Polski na Ukra-
inie i Roku Polski we
Francji�, - powiedzia³
on w czasie rozmowy
z cz³onkami Sto-
warzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie.

Na zdjêciu:
ambasador Francji na
Ukrainie, pan Filip
de Siuremen z pani¹
Lubow Morozko (w
�rodku), naczelnik
zarz¹du kultury char-
kowskiej obwodowej administ-
racji  i pani¹ Józef¹ Czernijenko,

prezes Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie.
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Z³ota kolebka
W piêknym miasteczku Ja³cie

na Krymie odby³ siê regionalny
festiwal kultur narodowych Krymu
�Z³ota kolebka�. Konkursy odby³y
siê w nominacjach � twórczo�æ
artystyczna, wspó³czesna sztuka,
muzyka ludowa, obrzêdy ludowe,
sztuka akademicka, narodowa sztu-
ka, narodowa sztuka estradowa. W
festiwalu bra³y udzia³ Symfoniczna
Orkiestra Pañstwowej Filharmonii
Krymu, Centrum Kultury miasta
Ja³ty, Zwi¹zek Malarzy Narodowych
Krymu, organizacje spo³eczne,
przedsiêbiorcy i inni.

Laureatkami Festiwalu �Z³ota
kolebka� (konkurs w nominacji
�piew solowy estradowy) zosta³y
studentki z Charkowskiej Akademii
Kultury, m.in. Anna Mo³odecka �
cz³onek Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie. W jej wy-
konaniu brzmia³y piosenki polskie,
rosyjskie, ukraiñskie.

W kolejnym konkursie tego
festiwalu w nominacji solowy �piew
(akademicki ludowy) laureatami

zostali studenci Charkowskiego
Uniwersytetu Sztuk, m.in. Natalia
Zaika � cz³onek Stowarzyszenia.

Dyplomem za wysoki pro-
fesjonalizm, talent, mistrzostwo zo-
sta³a nagrodzona laureatka miêdzy-
narodowych i narodowych kon-
kursów i festiwalów, wyk³adowca na
Uniwersytecie Sztuk  Swiet³ana

Pronenko � cz³onek Stowarzyszenia
Kultury Polskiej w Charkowie.
Swiet³ana akompaniowa³a char-
kowskim uczestnikom festiwalu.
Wiele tworów brzmia³o w jej oso-
bistej interpretacji.

Na zdjêciu: Laureaci Festiwalu
�Z³ota kolebka� z Charkowa.

Helena Eroszenko

KONKURS NA PRACE
DYPLOMOWE LICENCJACKIE I
MAGISTERSKIE
o tematyce wspó³pracy
  polsko-ukraiñskiej

Do konkursu mo¿na zg³aszaæ prace
licencjackie i magisterskie napisane i
obronione w latach 2002 - 2004 r.

Termin sk³adania prac up³ywa z
dniem 30 czerwca 2004 roku (decyduje
data stempla pocztowego).

Cykl  konkursów
«POZNAJMY SIÊ NA NOWO»

KONKURS FOTOGRAFICZNY
na temat przedsiêbiorczo�ci
 w Polsce i na Ukrainie

Konkurs organizowany jest w
dwóch kategoriach: zdjêcie pojedyncze
i seria zdjêæ. Fotografie (kolorowe lub
czarno-bia³e) mo¿na przysy³aæ drog¹
elektroniczn¹ w formie zdjêæ lub na
kr¹¿ku CD-ROM.

Termin nadsy³ania zdjêæ - do 30
maja 2004 r.

KONKURS MEDIALNY
o tematyce wspó³pracy
 polsko-ukraiñskiej

Prace mog¹ mieæ ró¿n¹ formê,
np. felieton, reporta¿, wywiad, opis,
rozprawka, film itd., ale bezwzglêdnie
powinny dotyczyæ stosunków Polski i
Ukrainy.

Termin adsy³ania prac - do 30 maja

2004 r. (decyduje data stempla

pocztowego).

KONKURS NA STRONÊ
INTERNETOW¥
o tematyce wspó³pracy
polsko-ukraiñskiej

Strona powinna byæ wykonana w
jêzykach HTML (z wykorzystaniem
DHTML lubJavaScript), PHP, ASP, JSP
lub we Flash-u. Do utworzenia strony
mo¿na u¿yæ dowolnego programu.

Termin nadsy³ania prac - do
30 maja 2004 r. (decyduje data stempla

pocztowego).

Fundacja EURO-MOST w
ramach realizacji projektu
« P O L S K A - W S C H Ó D .
POZNAJMY SIÊ NA NOWO»
og³asza cykl KONKURSÓW:

Szczegó³owe informacje na temat
konkursu mo¿na uzyskaæ na stronie
internetowej

www.pl-ua.fip.pl
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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
c e b u l e

 Kuchnia  polska

1 porcja - ok. 150 kcal, 8 porcji

? 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 :




