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W sobotê 2 kwietnia  zmar³
nasz Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II

Budapeszt 2005,04,03
Varga Grazyna

• Papiez Jan Pawel II
• Gdzie i jak zosta³a z³o¿ona trumna z cia³em Papie¿a
• Gorzka lekcja
• Prezydent Ukrainy o Cmentarzy Orl¹t

• Katyñ � zbrodnia sojuszników
• Rodziny  Katyñskie  ¿¹daj¹  prawdy
• Wystawa monet �OD Z£OTEGO DO EURO�
• Banknoty i monety powszechnego obiegu

Jeszcze poczeka³e�,
a¿ wiosna s³oneczkiem Ci za�wieci,
jeszcze poczeka³e�,
a¿ wierzba p¹czki swe rozwinie,
by wielkanocna ga³¹zk¹

pomachaæ nam na po¿egnanie.
Odchodzi³e� w�ród mi³o�ci ludzi,
szepcz¹c,
Witaj Najja�niejszy Panie!

Tobie oddaje wszystkie owoce mego ¿ycia
i pos³ugi,
Tobie zawierzam losy Ko�cio³a,
Tobie polecam mój naród,
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaje:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus.
Amen.
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Jan Pawe³ II (³ac. Ioannes Paulus II, w³a�ciwie Karol
Józef Wojty³a, ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zm.
2 kwietnia 2005 r. w Watykanie) � polski kardyna³, od
16 pa�dziernika 1978 r. 264. (lub 265.) papie¿. Po raz
pierwszy od 455 lat godno�æ tê obj¹³ kardyna³ nie
pochodz¹cy z W³och.

Poeta i poliglota (porozumiewa³ siê swobodnie w
10 jêzykach), a tak¿e aktor, dramaturg i pedagog. Jako
filozof i teolog przedstawiciel personalizmu katolickiego.

Dzieciñstwo i m³odo�æ
Karol Józef Wojty³a urodzi³ siê w Wadowicach jako

drugi syn Karola Wojty³y seniora i Emilii z Kaczorowskich.
Ochrzczony zosta³ dnia 20 czerwca 1920 roku. Rodzina
Wojty³ów ¿y³a skromnie. Jedynym �ród³em utrzymania
by³a pensja ojca � wojskowego urzêdnika w Powiatowej
Komendzie Uzupe³nieñ w stopniu porucznika. Matka
pracowa³a dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat
Karola, po ukoñczeniu wadowickiego gimnazjum
studiowa³ medycynê w Krakowie.

W dzieciñstwie Karola nazywano najczê�ciej
zdrobnieniem imienia � Lolek. By³ ch³opcem bardzo
utalentowanym i usportowionym. Regularnie gra³ w pi³kê
no¿n¹ oraz je�dzi³ na nartach. Bardzo wa¿nym elementem
¿ycia Karola by³y wycieczki krajoznawcze, a tak¿e spacery
po okolicy Wadowic. W wiêkszo�ci wycieczek towarzyszy³
mu ojciec.

Jego matka zmar³a 13 kwietnia 1929 roku, w wieku
45 lat. Trzy lata pó�niej, w 1932 r., zmar³ na szkarlatynê
w wieku 26 lat Edmund, brat Karola. Chorob¹ zarazi³ siê
od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

Od wrze�nia 1930 roku, po zdaniu egzaminów
wstêpnych, Karol Wojty³a rozpocz¹³ naukê w 8-letnim
Pañstwowym Gimnazjum Mêskim im. Marcina Wadowity
w Wadowicach. Nie mia³ ¿adnych problemów z nauk¹.
Ju¿ w tym wieku, wed³ug jego katechetów, wyró¿nia³a go
tak¿e ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz

Figlewicz zachêci³ go do przyst¹pienia do kó³ka
ministranckiego, którego sta³ siê prezesem. Katecheta
ten mia³ znaczny wp³yw na rozwój duchowy m³odego
Karola Wojty³y.

Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresowa³ siê
teatrem - wystêpowa³ w przedstawieniach Kó³ka
Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich
gimnazjów: ¿eñskiego im. Michaliny Mo�cickiej i
mêskiego im. Marcina Wadowity

Studia
14 maja 1938 Karol Wojty³a zakoñczy³ naukê w

gimnazjum otrzymuj¹c �wiadectwo maturalne z ocen¹
celuj¹c¹, która umo¿liwia³a podjêcie studiów na
wiêkszo�ci uczelni bez egzaminów wstêpnych. Karol
Wojty³a wybra³ studia polonistyczne na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Studia
rozpocz¹³ w pa�dzierniku 1938 roku.

W pierwszym roku studiów Karol przeprowadzi³ siê
wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy
ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Czas od pa�dziernika 1938
do lutego 1941 roku to okres wytê¿onej nauki Karola na
studiach, spotkañ grupy literackiej, a tak¿e tworzenia
w³asnej poezji. Dnia 18 lutego 1941 roku po d³ugiej
chorobie zmar³ ojciec Karola.

Wojna odebra³a Karolowi Wojtyle mo¿liwo�æ
kontynuowania studiów, po �mierci ojca zatrudni³ siê wiêc
w zak³adach chemicznych Solvay w Borku Fa³êckim. W
tym okresie Karol zwi¹za³ siê te¿ z organizacj¹ podziemn¹
�Unia�, powi¹zan¹ ze �rodowiskiem katolickim, która
stara³a siê miêdzy innymi ochraniaæ zagro¿onych ̄ ydów.

Na jesieni roku 1941 Karol wraz z przyjació³mi za³o¿y³
Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie
wystawi³ 1 listopada 1941roku. Rozstanie Wojty³y z
teatrem nast¹pi³o nagle w roku 1942, gdy postanowi³ on
studiowaæ teologiê i wst¹pi³ do tajnego Metropolitalnego
Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpocz¹³ w
konspiracji studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Jagielloñskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia
1946 roku Karol Wojty³a pracowa³ na uczelni jako asystent
i prowadzi³ seminaria z historii dogmatu.

Kap³añstwo
1 listopada 1946 roku kardyna³ Adam Stefan Sapieha

wy�wiêci³ Karola Wojty³ê na ksiêdza, 2 listopada
neoprezbiter odprawi³ Mszê �w. prymicyjn¹ w krypcie �w.
Leonarda na Wawelu. 15 listopada Karol Wojty³a wyjecha³
do Rzymu, aby kontynuowaæ studia na uczelni Instituto
Internazionale Angelicum (teraz Papieski Uniwersytet w
Rzymie). W 1948 roku ukoñczy³ studia � jednak z powodu
braku funduszy na wydanie pracy doktorskiej drukiem
nie uzyska³ stopnia doktorskiego. Tytu³ ten zosta³ mu
przyznany dopiero w Polsce.

Papie¿ Jan Pawel II

Karol Wojty³a w wieku dwunastu lat
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Karol Wojty³a zosta³ skierowany do pracy w parafii
Niegowiæ na okres 7 miesiêcy. Od tego momentu
rozpocz¹³ siê dla m³odego ksiêdza okres wycieczek i
podró¿y z m³odzie¿¹ po Polsce. Wolny czas zawsze stara³

siê spêdzaæ z ch³opcami i dziewczêtami na ³onie natury.
W marcu 1949 roku Karol Wojty³a zosta³ przeniesiony do
parafii �w. Floriana w Krakowie. Tam te¿ za³o¿y³ mieszany
chór gregoriañski. Nadal czêsto wyprawia³ siê na
wycieczki z m³odzie¿¹. Podczas wielu wycieczek ksi¹dz
Wojty³a stara³ siê zmyliæ ówczesn¹ milicjê i dlatego
zdejmowa³ sutannê i kaza³ nazywaæ siê �wujkiem�.

Po �mierci w roku 1951 kardyna³a Sapiehy, Karol
Wojty³a zosta³ skierowany na urlop w celu ukoñczenia
pracy habilitacyjnej. W tym okresie du¿o uwagi po�wiêci³
tak¿e pracy publicystycznej. Pisa³ wiele m.in. na temat
chrze�cijañskiej etyki seksualizmu. Dnia 12 grudnia 1953
jego praca Ocena mo¿liwo�ci oparcia etyki chrze�cijañ-
skiej na za³o¿eniach systemu Maxa Schelera zosta³a
przyjêta jednog³o�nie przez Radê Wydzia³u Teologicz-
nego UJ, jednak Wojty³a nie uzyska³ habilitacji z powodu
odmowy Ministerstwa O�wiaty.

Karol Wojty³a powróci³ do przerwanych obowi¹zków.
Wyk³ada³ m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej,
katowickiej i czêstochowskiej (mie�ci³y siê one wszystkie
w Krakowie) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jego wyk³ady obejmowa³y g³ównie teologiê moraln¹ i
etykê ma³¿eñsk¹.

Biskupstwo
W roku 1958 Karol Wojty³a zosta³ mianowany

biskupem tytularnym Ombrii, a tak¿e biskupem pomoc-
niczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojty³y
dokona³ 28 wrze�nia 1958 w katedrze na Wawelu
metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz
Baziak. W 1962 roku zosta³ krajowym duszpasterzem
�rodowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa
Karola Wojty³y przypad³y tak¿e obrady Soboru Waty-
kañskiego II, w których aktywnie uczestniczy³. Ju¿ w tym

okresie Karol Wojty³a bardzo du¿o czasu po�wiêca³ na
podró¿e zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i
religijnych.

30 grudnia 1963, pó³tora roku po �mierci swego
poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol
Wojty³a zosta³ mianowany arcybiskupem metropolit¹
krakowskim. W roku 1967 otrzyma³ tytu³ kardyna³a, a jego
ko�cio³em tytularnym sta³ siê ko�ció³ �w. Cezarego
Mêczennika.

Na zwo³anym po �mierci Jana Paw³a I drugim
konklawe w roku 1978 Wojty³a zosta³ wybrany na papie¿a
i przybra³ imiê Jana Paw³a II. Wynik wyboru og³oszono
16 pa�dziernika o 18:44.

Wyk³adniki pontyfikatu
Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Paw³a II

jest uznawany za najd³u¿szy, po pontyfikacie �wiêtego
Piotra oraz b³. Piusa IX. By³ papie¿em przez 26 i pó³ roku
(9665 dni). D³ugo�æ jego pontyfikatu podkre�la tak¿e
kontrast z papiestwem jego poprzednika � Jana Paw³a I
� który papie¿em by³ jedynie 33 dni.

Jan Pawe³ II beatyfikowa³ i kanonizowa³ o wiele
wiêcej osób ni¿ jakikolwiek poprzedni papie¿. Wed³ug
danych na pa�dziernik 2004 r. og³osi³ on b³ogos³awionymi
w sumie 1340 osób. To, czy kanonizowa³ wiêcej �wiêtych,
ni¿ wszyscy poprzedni papie¿e razem wziêci, jest trudne
do dowiedzenia, poniewa¿ wiele zapisów wczesnych
kanonizacji jest niekompletnych, zaginionych lub
niedok³adnych.

Podczas swego pontyfikatu Jan Pawe³ II powo³a³
wiêcej kardyna³ów, ni¿ którykolwiek z jego poprzedników.
Na dziewiêciu konsystorzach papie¿ kreowa³ kardyna³ami
231 duchownych katolickich.

Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi
przesz³o na katolicyzm.

Franciszkañska 3. «Okno papieskie» nad bram¹
wjazdow¹ do pa³acu biskupiego w Krakowie

Papie¿ Jan Pawe³ II podczas Audiencji Generalnej w
dniu 29 wrze�nia 2004 na Placu �w. Piotra w Rzymie
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Osobistym sekretarzem Jana Paw³a II przez ca³y
pontyfikat by³ arcybiskup Stanis³aw Dziwisz.

Papie¿ � Polak
Jan Pawe³ II by³ pierwszym papie¿em z Polski, jak

równie¿ pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie
bêd¹cym W³ochem. Wybór na g³owê Ko�cio³a osoby z
kraju socjalistycznego wp³yn¹³ znacz¹co na wydarzenia
w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.

Papie¿ by³ tak¿e honorowym obywatelem wielu
polskich miast.

Zamach na Jana Paw³a II
W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej

na Placu �w. Piotra w Rzymie, Jan Pawe³ II zosta³
postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali
Agcê. Do tej pory nie wyja�niono, kto tak naprawdê sta³
za tym zamachem. Podejrzewano np. ¿e Ali Agca dzia³a³
na zlecenie bu³garskiej s³u¿by bezpieczeñstwa, której z
kolei zleci³a zamach radziecka KGB. Ostatecznie
«bu³garski �lad» uznany zosta³ za fa³szywy. Wiadomo
tak¿e, ¿e zamachowi mo¿na by³o zapobiec, gdyby nie
zaniedbanie i lekcewa¿enie sygna³ów ostrzegawczych
dawanych przez amerykañsk¹ CIA.

Papie¿ wybaczy³ swojemu zamachowcy i odwiedzi³
go w wiêzieniu.

Konsekwencj¹ tego zamachu sta³o siê odt¹d opan-
cerzenie papamobile - pojazdu, którym porusza³ siê papie¿.

Podró¿e
Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana

Paw³a II by³y liczne podró¿e zagraniczne. Odby³ ich 104,

odwiedzaj¹c wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu
z miejscach, które odwiedzi³ Jan Pawe³ II, nigdy przedtem
nie postawi³ stopy ¿aden papie¿. By³ m.in. pierwszym
papie¿em, który odwiedzi³ Wielk¹ Brytaniê (od roku 1534
Ko�ció³ Anglii nie uznaje w³adzy zwierzchniej Stolicy
Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie uda³o mu siê
jednak odbyæ pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze
wzglêdu na niechêæ ze strony patriarchatu mos-

kiewskiego, który zarzuca Watykanowi prozelityzm.
Jan Pawe³ II jako papie¿ odwiedzi³ m.in. Polskê

(9 razy), USA (7 razy), Francjê (7 razy).

Zwyczaje Jana Pawla II
Za pontyfikatu Jana Paw³a II, dziêki samemu

papie¿owi, nast¹pi³y ogromne zmiany w Watykanie, a
tak¿e w postrzeganiu osoby papie¿a przez spo³eczno�æ
zarówno katolick¹ jak i pozosta³ych chrze�cijan oraz
wyznawców innych religii. Zaraz po swoim wyborze na
Stolicê Apostolsk¹ Jan Pawe³ II nie pozwoli³ prymasowi
Wyszyñskiemu uklêkn¹æ przed sob¹. Pierwsze prze-
mówienie wyg³osi³ po w³osku, a wiêc w jêzyku narodu, do
jakiego przemawia³. Do tej pory przyjête by³o, ¿e papie¿
zawsze swoje pierwsze przemówienie wyg³asza w ³acinie.
To by³ dopiero pocz¹tek wielkich zmian. Nale¿¹ do nich:

• ·liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we
W³oszech),

• zwyczaj ca³owania ziemi kraju, do którego
przybywa³ z pielgrzymk¹,

• msze �wiête dla wielkich t³umów, organizowane
na stadionach, lotniskach, placach itp.,

• wyg³aszanie ca³ych homilii lub choæby krótkich
sentencji w jêzyku kraju, do którego przybywa³ z
pielgrzymk¹,

• udzia³ zespo³ów folklorystycznych w czasie mszy,
• spotkania z duchownymi innych wyznañ oraz

odwiedziny �wi¹tyñ ró¿nych religii (wyznañ niekatolickich
oraz niechrze�cijañskich),

• udzia³ w przedsiêwziêciach artystycznych:
koncertach, wystêpach zespo³ów, projekcjach filmowych,

• wykonywanie kap³añskich pos³ug
• prywatne spotkania z wiernymi,
• bezpo�rednie spotkania z t³umem w trakcie

pielgrzymek,
• ·¿arty i bezpo�rednio�æ w kontaktach z lud�mi.
Wprawdzie ju¿ pocz¹wszy od Jana XXIII papiestwo

zaczê³o rezygnowaæ z niektórych elementów ceremonia³u,
jednak¿e dopiero Jan Pawe³ II zniwelowa³ wiêkszo�æ

Jan Pawe³ II w Brazylii w 1997

Jan Pawe³ II w parlamencie RP w 1999
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barier, przyjmuj¹c postawê papie¿a bliskiego wszystkim
ludziom, papie¿a-aposto³a. Nie zmieni³o siê to nawet po
zamachu.

Papie¿ m³odych
Jan Pawe³ II chêtnie spotyka³ siê z m³odymi lud�mi i

po�wiêca³ im du¿o uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca
1985 roku, który ONZ og³osi³o Miêdzynarodowym Rokiem
M³odzie¿y, napisa³ list apostolski na temat roli m³odo�ci
jako okresu szczególnego kszta³towania drogi ¿ycia, a
20 grudnia zapocz¹tkowa³ tradycjê �wiatowych Dni
M³odzie¿y. Odt¹d co roku przygotowywa³ orêdzie
skierowane do m³odych, które stawa³o siê tematem tego
miêdzynarodowego zlotu, organizowanego w ró¿nych
miejscach na �wiecie (w Polsce w Czêstochowie w 1991
roku).

Choroba i �mieræ
Jan Pawe³ II od pocz¹tku lat 90. cierpia³ na

postêpuj¹c¹ chorobê Parkinsona. Mimo licznych
spekulacji i sugestii ust¹pienia z funkcji, które nasila³y
siê w mediach zw³aszcza podczas kolejnych pobytów
papie¿a w szpitalu, pe³ni³ j¹ a¿ do �mierci. Jego d³ugoletnie
zmagania z chorob¹ i staro�ci¹ s¹ osobistym przyk³adem
g³oszonych na ten temat pogl¹dów, w których podkre�la³
godno�æ ludzkiego cierpienia oraz odnosi³ je do mêki
Chrystusa. 13 maja 1992 papie¿ ustanowi³ nawet
�wiatowy Dzieñ Chorego.

Nag³e pogorszenie stanu zdrowia papie¿a zapocz¹t-
kowane by³o gryp¹ oraz zabiegiem tracheotomii. Zmar³
2 kwietnia 2005 o godzinie 21:37, po zakoñczeniu Apelu
Jasnogórskiego, w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca i wigiliê
�wiêta Mi³osierdzia Bo¿ego oraz dwa dni przed �wiêtem
Zwiastowania NMP (dzieñ �wiêto�ci ¿ycia, którego by³
orêdownikiem), w 9665. dniu swojego pontyfikatu.
Odszed³ po dwóch dniach cierpienia, podczas których
nieustannie towarzyszyli mu wierni z ca³ego �wiata,
�ledz¹c na bie¿¹co wiadomo�ci dochodz¹ce z Watykanu.

Podkre�la siê, ¿e papie¿ do ostatnich chwil by³
przytomny. Uczestniczy³ jeszcze we mszy, odprawianej

ju¿ w liturgii ze �wiêta Bo¿ego Mi³osierdzia (wigilia),
przyjmuj¹c eucharystiê i po raz drugi sakrament chorych.

Umiera³ tu¿ przed jej koñcem; trzymaj¹c za rêkê swojego
osobistego sekretarza, arcybiskupa Stanis³awa Dziwisza,
wypowiedzia³ s³owo amen. Bezpo�redni¹ przyczyn¹
�mierci by³ wstrz¹s septyczny i towarzysz¹ca mu zapa�æ
sercowo-naczyniowa. By³y to nastêpstwa infekcji dróg
moczowych w os³abionym chorob¹ Parkinsona i
niewydolno�ci¹ oddechow¹ organizmie.

Pogrzeb
Pogrzeb Jana Paw³a II odby³ siê w pi¹tek 8 kwietnia

2005. Trumnê z prostych desek z drewna cyprysowego
(symbolu nie�miertelno�ci) ustawiono wprost na
roz³o¿onym na bruku placu �w. Piotra dywanie. Mszy
�wiêtej koncelebrowanej przez kolegium kardynalskie i
patriarchów katolickich Ko�cio³ów wschodnich przewod-
niczy³ dziekan kolegium, kardyna³ Joseph Ratzinger

Krzy¿e z zapalonych okien akademików AGH w ho³dzie
dla zmar³ego papie¿a (3 kwietnia 2005)

Bia³y Marsz ku czci Jana Paw³a II we W³oc³awku.30
tys. osób uczestniczy³o 12 km marszu. (8 kwietnia 2005).

T³umy wiernych oczekuj¹cych w kolejce, aby oddaæ
ho³d Janowi Paw³owi II (5 kwietnia 2005)



 Str. 6                                                                                                                Polonia Charkowa     Nr  4  (35)       Rok  2005

(jedena�cie dni pó�niej wybrano go na nowego papie¿a).
Uczestniczy³o w niej na placu �w. Piotra ok. 300 tysiêcy
wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a tak¿e
przedstawiciele wszystkich wyznañ �wiata, w tym
duchowni islamscy i ¿ydowscy. W ca³ym Rzymie przed
ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta
zgromadzi³o siê 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln. Polaków.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa ¿a³obnego, w asy�cie tylko

duchownych z najbli¿szego otoczenia, papie¿ zosta³
pochowany w podziemiach bazyliki �w. Piotra na
Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w
2000 roku. Prosty grobowiec o g³êboko�ci 1,7 m, przykryty
marmurow¹ p³yt¹ z napisem «Ioannes Paulus II 1920-
2005», jest spe³nieniem zapisu z testamentu, który mówi³
o «prostym grobie w ziemi». Grobowiec Jana Paw³a II
znajduje w siê krypcie w pobli¿u miejsca, gdzie wed³ug
tradycji znajduje siê grobowiec �w. Piotra.

Procesji z trumn¹ przewodniczy³ kardyna³ kamerling,
Eduardo Martinez Somalo. W Grotach Watykañskich
trumnê z³o¿ono w drugiej, cynkowej, któr¹ szczelnie
zalutowano, a tê w trzeciej, wykonanej z drewna
orzechowego. Do trumny zosta³ w³o¿ony woreczek z
medalami wybitymi w czasie pontyfikatu Jana Paw³a II oraz
umieszczony w o³owianym pojemniku akt, który zawiera
najwa¿niejsze fakty z okresu jego pontyfikatu. Trumny
zosta³y opatrzone watykañskimi pieczêciami. W z³o¿eniu
trumny uczestniczyli jedynie najbli¿si wspó³pracownicy
papie¿a, arcybiskupi Stanis³aw Dziwisz i Piero Marini.

Jan Pawe³ Wielki
Po �mierci papie¿a, wielu duchownych przed-

stawicieli Watykanu, a tak¿e wielu wiernych oraz w mass-
mediach zaczêto dodawaæ mu nowy przydomek
nazywaj¹c go Janem Paw³em Wielkim. Tylko trzech
papie¿y w historii ko�cio³a katolickiego nosi³o taki
przydomek. Przydomek ten pojawi³ siê m.in. w homilii
wyg³oszonej przez kardyna³a Angelo Sodano oraz w
publikacjach Tygodnika Powszechnego. Równie¿ nowy
papie¿, Benedykt XVI, rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie od
s³ów: «Po wielkim papie¿u Janie Pawle II...». Wyraz temu
daje czêsto, kiedy wspomina Jana Paw³a II.

Drugie zamkniêcie trumny
Drugie, ostateczne zamkniêcie trumny i z³o¿enie jej do

trumny o³owianej, a nastêpnie wi¹zowej, dokonuje siê w
Grotach Watykañskich. Dawniej by³ zwyczaj wk³adania do
trumny papie¿a z³otych i srebrnych monet z okresu ich
pontyfikatu. Natomiast do trumny Jana Paw³a II zostanie
z³o¿ony woreczek z medalami wybitymi w czasie jego
pontyfikatu oraz umieszczony w metalowym pojemniku akt,
zawieraj¹cy najwa¿niejsze fakty z okresu jego pontyfikatu.

Z³o¿enie w grobowcu
Jan Pawe³ II zosta³ pochowany w miejscu, gdzie do

2001 r. by³ grobowiec Jana XXIII. W czasie z³o¿enie do grobu
przewodnicz¹cy obrzêdom kardyna³ odmawia na przemian z
diakonem modlitwy, do których w³¹czaj¹ siê wierni,
odmawiaj¹c po ³acinie Ojcze nasz. Trumna jest przybrana
czerwonymi wstêgami z pieczêciami Kamery Apostolskiej,
Prefektury Domu Papieskiego, Urzêdu Obrzêdów Liturgicz-
nych Papie¿a i Kapitu³y Watykañskiej. Umieszcza siê j¹
nastêpnie w trumnie drewnianej ocynkowanej, która
natychmiast zostaje szczelnie zamkniêta i na niej równie¿
umieszcza siê pieczêcie wspomnianych urzêdów watykañskich.
Na wieku ustawia siê krzy¿ i herb zmar³ego papie¿a. Zgodanie
z testamentem «Grób w ziemi, bez sarkofagu». W czasie
sk³adania trumny do grobu wszyscy uczestnicy tej ceremonii
�piewaj¹ hymn «Salve regina». Na zakoñczenie notariusz
Kapitu³y Bazyliki watykañskiej sporz¹dzi³ �wiadectwo
prawdziwo�ci pochówku i odczyta³ go zebranym.

Pierwsza trumna
Wczesnym rankiem cia³o Jana Paw³a II zosta³o z³o¿one

w trumnie z drewna cyprysowego i nast¹pi³ obrzêd pierwszego
jej zamkniêcia, odprawiany przez kardyna³a kamerlinga
Eduardo Somalo. Pierwsze zamkniêcie by³o poprzedzone
obrzêdem przykrycia twarzy Ojca �wiêtego bia³ym welonem.
Towarzyszy³a temu modlitwa do Pana ¿ycia i �mierci:
«Wierzymy, ¿e ¿ycie Jana Paw³a II jest obecne w Tobie. Jego
twarz, nieo�wietlona ju¿ �wiat³em tego �wiata niech bêdzie na
zawsze o�wietlona Twoim, wiecznym i niewyczerpanym
�wiat³em. Jego Twarz, która bada³a Twoje szlaki, ¿eby wskazaæ
je Ko�cio³owi, niech cieszy siê Twoj¹ ³ask¹. Jego twarz, której
my ju¿ nie bêdziemy ogl¹daæ, niech cieszy siê Twoj¹
obecno�ci¹».

Zamkniêcie trumny nastapi³o w obecno�ci kardyna³ów:
kamerlinga, stoj¹cych na czele ka¿dej z trzech kategorii
kardynalskich: biskupów, prezbiterów i diakonów, archi-
prezbitera Bazyliki �w. Piotra, sekretarza stanu, wikariusza
papieskiego dla diecezji rzymskiej oraz nie bêd¹cych
kardyna³ami: substytuta Sekretariatu Stanu, prefekta Domu
Papieskiego, ja³mu¿nika papieskiego, wicekamerlinga,
przedstawicieli kanoników Bazyliki �w. Piotra i sekretarza
papie¿a, ubranych w stroje chóralne (i krewnych zmar³ego.

I

Gdzie i jak
zosta³a z³o¿ona trumna
z cia³em Papie¿a

Pogrzeb Jana Paw³a II

http://pl.wikipedia.org/ Serwis  «Polska-Polacy» za KA
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Panie ministrze, podczas
szczytu w Brukseli UE przyjê³a
dziesiêciopunktowy plan w
sprawie Ukrainy. To jest dyplo-
matyczny sukces, tak¿e dla
Polski. Dlaczego Polska tak
silnie wstawia siê za swoim
wschodnim s¹siadem?
Nasz s¹siad jest dla nas wa¿-

ny, nie tylko od czasów rewolucji.
Prezydent Aleksander Kwa�niewski
móg³ odegraæ w najnowszym kon-
flikcie o ukraiñskie wybory du¿¹ rolê
dlatego, ¿e dla obu stron uchodzi³
za najlepszego mediatora. Zawdziê-
czamy to d³ugiej pracy przygoto-
wawczej. Ale pomogli przecie¿ nie
tylko Polacy, byli tam tak¿e pe³no-
mocnik UE ds. polityki zagranicznej
Javier Solana i litewski prezydent
Valdas Adamkus. Podczas kryzysu
Europa Zachodnia odkry³a, ¿e na jej
wschodnim obrze¿u znajduje siê
du¿y naród, który chce przyst¹piæ
do UE i którego nie mo¿na po prostu
pozostawiæ samemu sobie.

W³a�nie w zesz³ym tygod-
niu Bruksela przyzna³a Kijo-
wowi wy¿sze kwoty na eksport
stali i obieca³a status «gos-
podarki rynkowej». Czy nie jest
to dosyæ kiepski wynik?
Ukraina oczekiwa³a oczywi�cie

konkretnego planu przyst¹pienia.
Powinno siê jej zaoferowaæ wiêcej.

Prezydent Juszczenko
by³ rozczarowany, w Brukseli
stwierdzi³, i¿ brakuje mu «no-
wego horyzontu». Zachód
teraz najwyra�niej ostro ha-
muje.
By³oby oczywi�cie b³êdem, by

teraz od razu okre�laæ termin rozpo-
czêcia negocjacji akcesyjnych.
Widzê jednak wyra�ne niebezpie-
czeñstwo: prze³om rozbudzi³ w�ród
Ukraiñców olbrzymie oczekiwania
wobec Europy, odpowiednio du¿e
mo¿e byæ te¿ rozczarowanie.

Co UE powinna zaofe-

rowaæ?
Obietnica z Brukseli rozpoczêcia

negocjacji akcesyjnych za trzy, piêæ
czy dziesiêæ lat, jest dla masy ludzi
zbyt abstrakcyjna. W pierwszym

kroku musimy zaoferowaæ co� kon-
kretnego. Mo¿na by na przyk³ad
przydzieliæ wiele tysiêcy stypendiów
studentom, którzy chc¹ na kilka
semestrów przyjechaæ do UE. Mo¿na
by za³o¿yæ we Lwowie uniwersytet
europejski. Bruksela mog³aby szkoliæ
urzêdników z ukraiñskich powiatów i
gmin. Tak¿e u³atwienia wizowe by³yby
wa¿ne - takie jak Polacy mieli przed
przyst¹pieniem do UE.

Wizy dla Ukraiñców nie
s¹ obecnie w Niemczech za
bardzo popularne.
Przed nadu¿yciami nigdy nie

mo¿na siê zabezpieczyæ. W istocie
rzeczy jednak idea u³atwienia Ukraiñ-
com dostêpu do Zachodniej Europy
by³aby dobra.

Ale czy jednak Ukraiñcy
nie chcieliby jasnego kalen-
darza przyst¹pienia do UE?
Rotfeld: Zgadza siê. To dotyczy

jednak tylko elit, niewielkiej warstwy
menad¿erów i politycznych decy-

dentów. Wiêkszo�æ ludzi chce na-
tychmiast czego� odczuwalnego.
Oczywi�cie Ukraina ma prawo do
podobnej perspektywy jak Turcja.

Planuje Pan wspóln¹
podró¿ z Joschk¹ Fischerem
do Kijowa. Co chce Pan osi¹-
gn¹æ?
Byæ mo¿e pojedzie z nami

tak¿e nasz francuski kolega Michel
Barnier. Ta podró¿ daje nam szansê,
ponownego reprezentowania wspól-
nych interesów na polu polityki za-
granicznej. W koñcu nasze kraje w
kwestii irackiej znacznie siê od siebie
oddali³y. S¹dzê zreszt¹, ¿e poza tym
dla stosunku Europy do USA korzy-
stne jest, gdy UE pokazuje, ¿e siê
troszczy o Ukrainê.

Urodzi³ siê Pan w okoli-
cach dzisiaj ukraiñskiego
Lwowa. Nazi�ci wytêpili wiê-
ksz¹ czê�æ Pañskiej rodziny,
krewny zosta³ rozstrzelany
przez sowieckie NKWD w
Katyniu. Czy to osobiste t³o
odgrywa jak¹� rolê?
Prze¿y³em pod ochron¹ klasz-

toru, moja siostra ukry³a siê w lesie.
Jeste�my jedynymi z naszej rodziny,
którzy prze¿yli. Ale mordowali nie
tylko Niemcy i Sowieci. Przera¿a-
j¹cych czynów dokonywali tak¿e
Ukraiñcy na Polakach; Ukraiñcy byli
przed wojn¹ dyskryminowani. Teraz
jest szansa usuniêcia historycznych
obci¹¿eñ w tym regionie. Polskie
zaanga¿owanie na rzecz Ukrainy jest
dobr¹ inwestycj¹ w pojednanie obu
narodów.

W Polsce mówi siê, ¿e
modernizacja europejskiego
Wschodu jest najwa¿niej-
szym strategicznym wyzwa-
niem w najbli¿szej przysz-
³o�ci. Czy chce Pan prze-
nie�æ rewolucjê dalej - do
mo³dawskiego Kiszyniowa,
jak zachêca³ ostatnio wasz
prezydent, do Miñska, czy
wrêcz do Moskwy?
To co sta³o siê na Ukrainie, jest

przede wszystkiem zas³ug¹ Ukraiñ-
ców. Ani Polska ani UE nie by³yby w
stanie osi¹gn¹æ tego z zewn¹trz. W
tym roku �wiêtujemy 25 rocznicê
utworzenia «Solidarno�ci», pierw-
szego wolnego zwi¹zku zawodowe-
go w bloku wschodnim. Ten ruch

 wywiad z Ministrem Adamem Danielem Rotfeldem
 dla «der Spiegel», nr 9/2005

UE - Polska - Ukraina

Gorzka lekcja
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zaczyna³ wtedy na ma³¹ skalê, by³
ledwo widoczny i potem urós³ w nie
daj¹cy siê powstrzymaæ sposób. Nie
wiem, czy taki potencja³ sprzeciwu
istnieje na Bia³orusi. Nie mamy tytu³u
do eksportowania rewolucji. Ale na
pewno chcemy wspieraæ demo-
kracjê.

Moskwa obserwuje to z
nieufno�ci¹. Prezydent Putin
ostro krytykowa³ Kwa�niew-
skiego.
Polska - przede wszystkim sam

Kwa�niewski - p³aci pogorszeniem
swoich stosunków z Rosj¹ wysok¹
cenê za zaanga¿owanie na Ukrainie.
Doradcy Putina nie zrozumieli po
prostu, co siê tam sta³o i pope³nili
powa¿ne b³êdy. Teraz szukaj¹ koz-
³ów ofiarnych.

Czy Zachód Europy nie
traktuje ze zbyt du¿ym re-
spektem imperialnych
sk³onno�ci Rosji?
Zw³aszcza Niemcy s¹ dziwnie

zafascynowani Rosj¹, sprawili to
rosyjscy przywódcy: za Gorbaczowa
by³a wiêc «mania Gorbiego» za
Jelcyna by³o podobnie, teraz w
przypadku Putina te¿ tak jest. Rosyj-
ska droga do normalnej demokracji
jest d³uga i powik³ana. Nie mo¿na
tego kraju mierzyæ wed³ug normalnej
skali. Po raz pierwszy istnieje ona
dzisiaj jako zwyk³e pañstwo narodo-
we. Stara wielko�æ, imperium zawa-
li³o siê. A dzisiejsza Rosja odczuwa
co� na kszta³t bólu fantoma - jakby
amputowano mu cz³onki.

Operacja w Iraku jest
prawdopodobnie najambit-
niejszym przedsiêwziêciem
Polski. Równocze�nie Polska
wycofuje 800 z 2500 swoich
¿o³nierzy. Czy jest to ucieczka

przed tamtejszym chaosem,
czy ust¹pienie przed rosn¹c¹
presj¹ wewn¹trzpolityczn¹?
Nie, od roku mówimy, ¿e nasze

wojska po wyborach stopniowo bêd¹
opuszcza³y ten kraj. Polscy ¿o³nierze
w Iraku bêd¹ tylko wtedy, je�li poprosi
nas o to iracki rz¹d

Czy ta operacja by³a
sukcesem?
USA osi¹gnê³o �wietne wojsko-

we zwyciêstwo. Ale Amerykanie nie
docenili, ¿e nie istnieje tam spo³e-
czeñstwo obywatelskie. Dla nas
wszystkich jest to gorzka lekcja.
Musimy siê uczyæ, ze demokratyczne
pañstwa narodowe mog¹ byæ two-
rzone tylko na gruncie w³asnych
tradycji.

Stosunki Polski z naj-
wiêkszym partnerem USA
wydaj¹ siê byæ och³odzone. I
tak np. inwestycje w ramach
wzajemnych interesów za
zakup samolotów F-16 p³yn¹
bardzo sk¹po.

Waszemu prezydentowi
nie uda³o siê osi¹gn¹æ u³at-
wieñ wizowych dla swoich
rodaków.
Stosunki s¹ lepsze ni¿ kiedy-

kolwiek. Tak¿e dziêki naszemu
zaanga¿owaniu na Ukrainie Polska
zyska³a w USA wielkie powa¿anie.
Co siê tyczy problemu wizowego:
Amerykanie s¹ �wiadomi, ¿e co�
musi w tym zakresie ulec zmianie.
Prezydent George W. Bush po-
wiedzia³ ostatnio wyra�nie to
w rozmowie z Kwa�niewskim.

Wkrótce odbêdzie siê w
Polsce referendum ws. kon-
stytucji europejskiej. Przed
rokiem Pañski kraj mia³ ba-
rdzo powa¿ne w¹tpliwo�ci,

przede wszystkiem z powodu
wra¿enia g³osów przy decy-
zjach Komisji Europejskiej.
Czy zosta³y one usuniête?
Nie, nadal s¹ sprzeciwy. Mamy

do czynienia z paradoksaln¹ sy-
tuacj¹: prawie wszêdzie w Europie
integracja kontynentu jest popierana
przez elity. Wyborcy s¹ raczej kry-
tyczni, lub s¹ wrêcz przeciwni.
W Polsce jest obecnie odwrotnie.
Aprobata dla UE ro�nie, cze�æ
polityków, bynajmniej nie tylko
radykalni przeciwnicy Europy, chce
j¹ hamowaæ. Niektórzy maj¹ na-
dzieje, ¿e z czasem problem sam siê
rozwi¹¿e: chc¹ odczekaæ, a¿
w jakim� innym kraju, np. w Danii,
konstytucja przepadnie.

Sk¹d siê bierze to kry-
tyczne nastawienie? Polska
do�wiadczy³a w koñcu obec-
nie du¿o dobrego od Brukseli.
Brukselskie urzêdy uwa¿a siê za

aroganckie. Wiele osób ma uczucie,
¿e UE funkcjonuje wed³ug zasady:
«kto p³aci, ten wymaga». To, co powie
Berlin, bêdzie brane na powa¿nie, co
Warszawa ju¿ o wiele mniej.

To brzmi dosyæ gorzko.
Ca³kiem niedawno mieli�my do

czynienia z próbami celowego od-
suwania Polaków od
obejmowania decyzyjnych stanowisk
w brukselskiej dyrekcji generalnej ds.
stosunków miêdzynarodowych. Nie
mo¿emy tego zaakceptowaæ. Polska
zosta³a w ten sposób ukarana, za
czêste reprezentowanie w³asnego
punktu widzenia, które nie podoba
siê du¿ym w Unii. Francja i Niemcy,
ale tak¿e W³ochy i Hiszpania musz¹
trochê siê przesun¹æ na ³awce, by
zrobiæ Polsce miejsce.

PAP

PREZYDENT POLSKI POD-
SUMOWUJE I ROK W UE - Pierwszy
rok w Unii Polska zamyka z poczuciem
satysfakcji - podkre�li³ prezydent
Aleksander Kwa�niewski w sobotê w
Berlinie. Jak zaznaczy³, ¿yczy te¿
Francji, aby przyjê³a Traktat Konsty-
tucyjny UE. Wcze�niej z prezydentem
Niemiec Horstem Koehlerem uczestni-
czyli w sobotê w koncercie inauguru-

j¹cym Rok Polsko-Niemiecki 2005-
2006. Pytany o zbli¿aj¹ce siê we Francji
referendum w sprawie unijnej konstytu-
cji powiedzia³, ¿e wierzy, i¿ we Francji
bêdzie wzrastaæ poczucie odpowiedzial-
no�ci za wspólnotê europejsk¹ i Francuzi
ratyfikuj¹ traktat. Prezydenci Polski i
Niemiec byli te¿ pytani, czy nie obawiaj¹
siê zmiany w stosunkach miêdzy obyd-
woma krajami, je�li rz¹dy w Polsce

przejmie po wyborach prawica. «Polska
ma najlepsze stosunki z Niemcami, nie
wierzê, aby odpowiedzialni politycy
chcieli z tego rezygnowaæ, albo to
marnowaæ» - odpar³ polski polityk. «Nie
spodziewam siê ¿adnych zmian w
naszych stosunkach po polskich wybo-
rach» � doda³ prezydent Niemiec.
Zapowiedzia³, ¿e jesieni¹ z³o¿y oficjaln¹
wizytê w Polsce

Wiadomo�ci z Polski
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Bierzemy polityczn¹ odpowiedzialno�æ za uregulo-
wanie sprawy Cmentarza Orl¹t Lwowskich - zapowiedzia³
w Warszawie prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.
Wed³ug niego, do czerwca tego roku
Ukraina ostatecznie rozwi¹¿e tê kwes-
tiê. «Ten projekt powinien symbolizowaæ
nasze nowe relacje» - oceni³ ukraiñski
polityk, którzy sk³ada w Polsce dwu-
dniow¹ wizytê.

Od prezydenta Aleksandra Kwa�-
niewskiego us³ysza³ zapewnienie, ¿e
Polska wspiera³a i nadal wspiera euro-
pejskie aspiracje Ukrainy. Zdaniem
Kwa�niewskiego, zapocz¹tkowane
obecnie zbli¿enie Ukrainy i UE powinno
w perspektywie kilkunastu lat dopro-
wadziæ do cz³onkowstwa tego kraju w
Unii. Polski prezydent uwa¿a, ¿e jak naj-
szybciej powinny rozpocz¹æ siê rozmowy
pomiêdzy Ukrain¹ a NATO. Wed³ug niego nale¿y
zaktywizowaæ dzia³ania na rzecz realizacji przyjêtego przez
UE 21 lutego br. tzw. Planu Dzia³ania dla Ukrainy. Nie ma
w nim jednak obietnicy cz³onkostwa w UE dla Ukrainy.
«Mo¿emy gwarantowaæ Ukrainie aktywno�æ na najwy-
¿szym poziomie i przekonywanie wszystkich partnerów w
UE, ¿e Ukraina jest tym krajem w Europie, tym narodem,
który powinien znale�æ swoje miejsce w strukturach
europejskich» - doda³.

Po spotkaniu z Aleksandrem Kwa�niewskim prezy-
dent Ukrainy z³o¿y³ wieniec przed Grobem Nieznanego
¯o³nierza w Warszawie i wys³ucha³ historii tego miejsca.
Nastêpnie przeszed³ do p³yty upamiêtniaj¹cej mszê
poprowadzon¹ na Placu Pi³sudskiego przez papie¿a w
1979 r. Zapali³ tam znicz i uczyni³ znak krzy¿a, oddaj¹c
ho³d Janowi Paw³owi II.

Prezydent Ukrainy podczas spotkania z m³odzie¿¹
na Uniwersytecie Warszawskim podziêkowa³ wszystkim,

Prezydent Ukrainy o Cmentarzy Orl¹t
którzy «ca³¹ dusz¹» byli z Ukraiñcami w czasie «poma-
rañczowej rewolucji». Wreszcie Ukraina jest wolna -
podkre�li³. Z kolei prezydent Aleksander Kwa�niewski

zapewnia³, ¿e Ukraina mo¿e liczyæ na
polskie wsparcie, przyja�ñ i solidarno�æ,
tak jak podczas »pomarañczowej rewolu-
cji« «bez jakichkolwiek wstêpnych
warunków». Jego zdaniem, Juszczenko
i ukraiñskie w³adze maj¹ przed sob¹
trudne zadanie, jak wykorzystaæ ten
dobry moment dla Ukrainy. Kwa�niewski
jest jednak przekonany, ¿e Juszczenko
jest w³a�ciw¹ osob¹ na w³a�ciwym
miejscu.

Ukraiñski prezydent spotka³ siê
tak¿e z premierem Markiem Belk¹, z
którym rozmawia³ przede wszystkim
o sprawach gospodarczych: o postêpach
we wdra¿aniu projektu budowy ruroci¹gu

Odessa-Brody-P³ock, mo¿liwo�ciach po³¹czenia systemów
energetycznych Polski i Ukrainy, a tak¿e o kooperacji w
dziedzinie magazynowania gazu na terenie Ukrainy na
potrzeby naszego kraju.

Prezydent Ukrainy rozmawia³ tak¿e z marsza³kiem
Sejmu W³odzimierzem Cimoszewiczem i z wicemarsza³ek
Senatu Jolant¹ Danielak.

Po po³udniu Wiktor Juszczenko w towarzystwie
ma³¿onki i ministra spraw zagranicznych Ukrainy Borysa
Tarasiuka z³o¿y³ kwiaty pod pomnikiem ukraiñskiego
wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki. Prezydent nie
ograniczy³ siê jedynie do uczczenia pamiêci poety, ale
przez ponad pó³ godziny rozmawia³ z mieszkaj¹cymi w
Polsce Ukraiñcami, którzy czekali na niego na warszaws-
kim skwerze im. Szewczenki. Wieczorem uczestniczy³ w
uroczystym koncercie inauguruj¹cym sezon kulturalny Rok
Ukrainy w Polsce.

Serwis �Polska-Polacy� na podstawie PAP

Wiadomo�ci z Polski
WSPÓLNA POLITYKA REGIONALNA GRUPY

WYSZEHRADZKIEJ - Ministrowie krajów Grupy Wy-
szehradzkiej odpowiedzialni za politykê regionaln¹ podpisali
w pi¹tek w Warszawie deklaracjê o wspólnych dzia³aniach
w kszta³towaniu tej polityki przez swoje kraje. W sk³ad
Grupy wchodz¹: Polska, Czechy, S³owacja i Wêgry.
Deklaracja dotyczy m.in. wspólnych dzia³añ w obszarze
rewitalizacji miast, mieszkalnictwa, wspó³pracy terytorialnej
oraz rozwoju korytarzy transportowych w uk³adzie Pó³noc-
Po³udnie. Sygnatariusze deklaracji zaznaczyli te¿, ¿e w�ród
wspólnych celów znajduje siê rozwój regionów przygra-
nicznych. Przy czym chodzi równie¿ o regiony przy
granicach z pañstwami niebêd¹cymi cz³onkami Unii, m.in.
z Ukrain¹.

PREZYDENT ALEKSANDER KWA�NIEWSKI O
POLITYCE WSCHODNIEJ - «Domagamy siê jednak, by

Federacja Rosyjska jednakowo traktowa³a wszystkie
pañstwa cz³onkowskie UE, by Moskwa nie usi³owa³a
wprowadzaæ swego rodzaju roz³amu w Unii. W przeciwnym
wypadku znowu zakipi¹ wszystkie stare resentymenty, a tego
nie potrzebujemy» - powiedzia³ Aleksander Kwa�niewski
w wywiadzie dla austriackiego «Die Presse». W sprawie
Ukrainy polityk uwa¿a, ¿e na d³u¿sz¹ metê nale¿y jej
stworzyæ perspektywê przyjêcia do UE. «Nie jest to kwestia
najbli¿szych kilku lat, lecz byæ mo¿e dziesiêciu lat lub
wiêcej. Ale Ukrainie nale¿y siê miejsce w Unii» - doda³. Na
pytanie, czy na Bia³orusi by³by do pomy�lenia podobny
proces jak na Ukrainie, odpowiedzia³: «Tak¿e na Bia³orusi
ludzie za¿¹daj¹ wcze�niej czy pó�niej wiêcej wolno�ci i
demokracji. Nie ma alternatywy dla spo³eczeñstwa
obywatelskiego. W �wiecie XXI wieku koncepcja scent-
ralizowanej, dyktatorskiej w³adzy jest po prostu przestarza³a.
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OBCHODY 65. ROCZNICY ZBRODNI KATYÑ-
SKIEJ - W ramach obchodów upamiêtniaj¹cych 65. rocznicê
zbrodni katyñskiej prezydent Aleksander Kwa�niewski
wrêczy³ 48 osobom, w tym 31 Rosjanom i Ukraiñcom, ordery
i odznaczenia za «wybitne zas³ugi w ujawnianiu i doku-
mentowaniu prawdy o zbrodni katyñskiej». Uroczysto�æ
odby³a siê w Pa³acu Prezydenckim. W�ród odznaczonych
krzy¿ami komandorskimi, kawalerskimi oraz z³otymi
krzy¿ami zas³ugi s¹ m.in. cz³onkowie Federacji Rodzin
Katyñskich, rosyjscy naukowcy, autorzy publikacji o
Katyniu, cz³onkowie stowarzyszenia «Memoria³» i
uczestnicy prac ekshumacyjnych.

«Oczekujemy od w³adz Federacji Rosyjskiej ostatecz-
nego uznania, ¿e zbrodnia katyñska by³a ludobójstwem; tak
jak zosta³a ona okre�lona podczas procesu w Norymberdze,
gdy za jej sprawców Zwi¹zek Radziecki uznawa³ hitlerow-
skie Niemcy» - podkre�li³ prezydent. Obecnie Rosja nie
uznaje zbrodni katyñskiej za ludobójstwo, ale za zbrodniê
pospolit¹, która ulega przedawnieniu.

W ramach obchodów 65. rocznicê zbrodni katyñskiej
pod pomnikiem Poleg³ym i Pomordowanym na Wschodzie
w Warszawie do uroczystego Apelu Poleg³ych wywo³ani
zostali oficerowie i cywile zamordowani przez NKWD w
Katyniu, Charkowie i Kalininie. 65 lat temu, w kwietniu i
maju 1940 roku, na mocy decyzji w³adz sowieckich
rozstrzelano 22 tys. polskich oficerów i cywilów wziêtych
do niewoli po napa�ci ZSRR na Polskê 17 wrze�nia 1939
roku. Masowe groby znajduj¹ siê w Katyniu, Piatichatkach
pod Charkowem i w Miednoje ko³o Tweru. Nadal poszuki-
wane s¹ mogi³y oko³o 7 tys. osób.

NAGRODA DLA POLSKIEGO FILMU - «Sztuka
spadania» Tomasza Bagiñskiego zdoby³a Z³ot¹ Palmê,
nagrodê dla najlepszego filmu animowanego na 5. MFF w
Beverly Hills w USA. Celem festiwalu jest odkrywanie i
promocja m³odych, utalentowanych filmowców z ca³ego
�wiata. Akcja nagrodzonej animacji rozgrywa siê na terenie
obozu wojskowego, a trwaj¹ca cztery minuty ca³o�æ utrzymana
jest w konwencji czarnego humoru. «Sztuka spadania» to drugi
film T. Bagiñskiego. Pierwszym by³a nominowana
w 2003 roku do Oskara, siedmiominutowa «Katedra»,
zrealizowana na podstawie opowiadania Jacka Dukaja.

MSZA INAUGURACYJNA PAPIE¯A BENEDYKTA
XVI. Moim prawdziwym programem jest ws³uchanie siê wraz
z ca³ym Ko�cio³em w s³owo i wolê Boga - podkre�li³ w kazaniu
wyg³oszonym w trakcie mszy inauguruj¹cej pontyfikat
Benedykt XVI. Papie¿ zaznaczy³, ¿e «Ko�ció³ ¿yje, Ko�ció³
jest m³ody i jest przysz³o�ci¹ �wiata». W homilii, w du¿ej
czê�ci po�wiêconej jego poprzednikowi, przypomnia³ s³ynne
kazanie z mszy inauguruj¹cej pontyfikat Jana Paw³a II i jego
ówczesnym s³owom z 22 pa�dziernika 1978 roku: «Nie
lêkajcie siê, otwórzcie na o�cie¿ drzwi Chrystusowi!». Papie¿
obszernie wyja�nia³ znaczenie dwóch symboli w³adzy
papieskiej - paliusza i Pier�cienia Rybaka, «w których
liturgicznie urzeczywistnia siê przyjêcie Pos³ugi Piotrowej».
«Ko�ció³ jest ¿ywy - powtórzy³ papie¿ kilkakrotnie - Ko�ció³
jest m³ody i jest przysz³o�ci¹ �wiata». Po mszy papie¿ przyj¹³
u siebie oficjalne delegacje przedstawicieli ró¿nych pañstw,
m.in. prezydenta RP Aleksandra Kwa�niewskiego.

KRÓTKO:

¿ Potrzebujemy w tej chwili dobrych gestów na
linii Moskwa-Warszawa - powiedzia³ premier Marek Belka,
który w Krynicy uczestniczy³ w Forum Europa-Rosja. Doda³,
¿e wszelkie zadra¿nienia we wzajemnych stosunkach
wynikaj¹ z niezrozumienia stanowisk, a jedynym sposobem
na ich unikniêcie s¹ rozmowy. Podkre�li³, ¿e takie spotkania,
jak to w Krynicy, s¹ szczególnie potrzebne w³a�nie teraz,
kiedy stosunki miêdzy Polsk¹ i Rosj¹ s¹ napiête. Jego
zdaniem, najwa¿niejsz¹ spraw¹, któr¹ trzeba doprowadziæ
do koñca, s¹ negocjacje miêdzy Rosj¹ a UE o wspó³pracy w
ramach tzw. czterech przestrzeni, natomiast w stosunkach
polsko-rosyjskich najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest polityka
energetyczna.

¿ W najbli¿szych dniach powinno doj�æ do
sfinalizowania umowy sprzeda¿y akcji ¿erañskiej fabryki
samochodów FSO ukraiñskiemu koncernowi Awto ZAZ -
poinformowa³ minister gospodarki i pracy Jacek Piechota.
Zapowiedzia³ tak¿e, ¿e w FSO bêdzie produkowany nowy
model samochodu, ale nie zdradzi³ jaki. Ministerstwo Skarbu
Pañstwa od po³owy grudnia prowadzi negocjacje z ukraiñsk¹
spó³k¹ Awto ZAZ w sprawie sprzeda¿y 20 proc. akcji FSO.
Oko³o 80 proc. akcji ¿erañskiej firmy jest w posiadaniu
koreañskiego Daewoo. Jednak Daewoo zrezygnowa³o z
kontroli operacyjnej nad FSO, oddaj¹c wiêkszo�æ g³osów
na WZA spó³ki Skarbowi Pañstwa.

¿ Andrzej Wajda wyre¿yseruje film o zbrodni
katyñskiej. Zdjêcia rozpoczn¹ siê jeszcze w tym roku. «To
bardzo trudny temat. Przez lata nie mo¿na by³o o tym mówiæ,
a do tego ciê¿ko przenie�æ go na ekran» � powiedzia³ re¿yser,
którego 40-letni ojciec tak¿e zosta³ zamordowany przez
Sowietów.

¿ Nagrodzony na miêdzynarodowej wystawie
w Genewie polski preparat mleczny o w³a�ciwo�ciach
antynowotworowych jest ju¿ gotowy do produkcji. Wykazuje
bardzo wysok¹ skuteczno�æ w niszczeniu komórek raka p³uc,
pêcherza, jelita grubego i bia³aczki. Unikatowy preparat, na
bazie kwasów t³uszczowych pozyskanych z mleka polskich
owiec, opracowali naukowcy z trzech placówek badawczych:
Instytutu Chemii Przemys³owej w Warszawie, Akademii
Rolniczej we Wroc³awiu i Instytutu Immunologii i Terapii
Do�wiadczalnej PAN we Wroc³awiu. Naukowców nagro-
dzono za ten projekt srebrnym medalem na ubieg³orocznej,
32. Miêdzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej
Techniki i Wyrobów w Genewie.

¿ Podczas tegorocznego wystêpu Ukraiñców
w finale Eurowizji, ze sceny bêdzie mo¿na us³yszeæ wers
za�piewany w jêzyku polskim. Gospodarza 50. konkursu
Piosenki Eurowizji reprezentowa³ bêdzie zespó³ Greenjolly
i hymn pomarañczowej rewolucji, czyli piosenka «Razom
na bahato, nas ne podolaty». Ze wzglêdu na zbyt polityczny
tekst, Europejska Unia Nadawców poleci³a zmieniæ s³owa
do utworu. W nowej wersji piosenka bêdzie wykonana w
8 jêzykach, w tym tak¿e po polsku.

¿ Prezydent Aleksander Kwa�niewski osobi�cie
zaprosi³ papie¿a Benedykta XVI do Polski. Na razie nie
mo¿na jeszcze mówiæ o szczegó³ach ewentualnej piel-
grzymki.
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65 lat temu, w kwietniu 1940 roku rodziny wiê�niów
trzech radzieckich obozów: Kozielska, Starobielska i
Ostaszkowa przesta³y dostawaæ listy od uwiêzionych.
Mieszkañcy polskich kresów wschodnich, którzy mieli
okazjê poznaæ prawdziwe oblicze systemu komunis-
tycznego, zaczêli domy�laæ siê najgorszego. Ci,
z centralnej Polski mieli nadziejê, ¿e to tylko chwilowa
przerwa w korespondencji.

Ci ludzie znajduj¹ siê tutaj
Jesieni¹ 1941 roku genera³ Sikorski przes³a³ poprzez

ambasadora ZSRR w Londynie listê oficerów potrzebnych
do sformowania armii polskiej w ZSRR. Otrzyma³
odpowied�, ¿e wszyscy zostali zwolnieni z obozów.
Jednak wci¹¿ brakowa³o ok. 15 tys. ludzi. 3 grudnia 1941
roku w Moskwie w rozmowie ze Stalinem genera³ Sikorski
ponowi³ swoje pytanie. Doda³, ¿e sprawdzono w kraju, w
obozach jenieckich w Niemczech. - Ci ludzie znajduj¹
siê tutaj - mówi³ polski premier. - To niemo¿liwe. Oni uciekli
- odrzek³ Stalin. - Dok¹d mogli uciec? - dziwi³ siê
uczestnicz¹cy w rozmowie genera³ Anders. - No, do
Mand¿urii - odpar³ gospodarz Kremla.

Jesieni¹ 1942 roku ch³opi mieszkaj¹cy niedaleko
lasku katyñskiego opodal Smoleñska zawiadomili
Niemców o masowych grobach w lesie. Jednak z powodu
mrozów postanowiono poszukiwania od³o¿yæ do wiosny.
5 kwietnia pewien oficer SS przes³a³ do Berlina informacjê,
¿e ju¿ w pierwszej mogile znaleziono 4 143 trupy w tym
zw³oki, polskiego genera³a, wy¿szych oficerów sztabo-
wych i jednego biskupa. Znalezione przy ofiarach listy i
dzienniki nosi³y jako ostatni¹ datê z kwietnia 1940 roku.
Nie by³o w¹tpliwo�ci kto jest sprawc¹ masakry.

13 kwietnia Radio Berlin og³osi³o �wiatu, ¿e Zwi¹zek
Radziecki wymordowa³ w Katyniu kilka tysiêcy polskich
jeñców wojennych. Jako dowód swojej niewinno�ci w tej
sprawie Niemcy zaprosili do Katynia przedstawicieli
polskiej spo³eczno�ci, dziennikarzy z neutralnych krajów
oraz delegacjê Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a.

W karkach �lady po kuli
Jeden z francuskich obserwatorów Robert Brasillach

tak opisa³ swoje wra¿enia: �S¹ tam - u³o¿eni tak, i¿ g³owy
jednych le¿¹ przy stopach innych, dobrze rozpoznawalni
w swoich mundurach, ju¿ ubrudzonych i wyblak³ych, w
oficerkach i wojskowych p³aszczach. Spêdzi³em w niewoli
wiele miesiêcy razem z polskimi oficerami, teraz mogê
rozpoznaæ ich braci. S¹ obróceni twarz¹ do ziemi,

pokazuj¹ nam w ich karkach �lad po rewolwerowej kuli.
Widzieli�my zdjêcia, ale nic nie daje wyobra¿enia
dok³adno�ci tego st³oczenia, warstwa na warstwie,
skrupulatnie niczym ryby w puszce. W tej miazdze
wszystko zdaje siê byæ z³¹czone, jakby jaka� lepka
materia spaja³a cia³a. Trzeba je odrywaæ jedno od
drugiego kolcami wide³. I daje siê wówczas s³yszeæ odg³os
przypominaj¹cy trzask rozdzieranego papieru. Grabarze
obojêtnie chodz¹ po piasku i przenosz¹ cia³a. Podnosz¹
dla nas na hakach jedno z nich i rzucaj¹ je nam do nóg,�

Genera³ Sikorski poprosi³ Miêdzynarodowy Czerwo-
ny Krzy¿ o wyja�nienie tej sprawy. W odpowiedzi ZSRR
zerwa³ stosunki dyplomatyczne z rz¹dem polskim w
Londynie. Radzieckie media og³osi³y, ¿e to Niemcy
wymordowali polskich jeñców a teraz tworz¹ spisek
propagandowy z polskim rz¹dem celem zdyskre-
dytowania Zwi¹zku Radzieckiego w oczach sojuszników.
Niestety echa tamtych s³ów po dzi� dzieñ brzmi¹
w demokratycznej ju¿ Rosji.

Krzyk wo³aj¹cego na pustyni
Krzyk Polaków o ostateczne wyja�nienie tej sprawy

i sprawiedliwo�æ pozosta³ krzykiem wo³aj¹cego na pustyni.
Ani Anglicy, ani tym bardziej Amerykanie nie byli
zainteresowani zaostrzeniem stosunków z ZSRR. Mimo,
¿e sprawcy znani byli niemal od samego pocz¹tku �wiat
przez 50 lat udawa³, ¿e nie ma pojêcia kto wymordowa³
15 tysiêcy polskich oficerów, policjantów i pograniczników.
¯enuj¹ca by³a na przyk³ad zgoda aliantów na w³¹czenie
na wniosek radzieckiej delegacji sprawy Katynia do
procesu w Norymberdze.

Amerykanie i Brytyjczycy nie zgodzili siê na
propozycjê z³o¿enie wniosków dowodowych przez rz¹d
polski na uchod�stwie. Ostatecznie z braku wiarygodnych
dowodów w wyroku norymberskim zosta³a pominiêta
sprawa zbrodni katyñskiej. Gdyby jednak zachodni
sêdziowie ulegli radzieckim naciskom - napisa³ historyk
Adam Basak - «Norymberga przesz³aby do historii nie
jako symbol sprawiedliwej kary za pope³nione w imieniu
pañstwa przera¿aj¹ce zbrodnie, ale jako przyk³ad
gruntownej kompromitacji idei s¹downictwa miêdzy-
narodowego».

�Nie wszyscy byli niewinni�
Pod koniec lat 80. w ramach odwil¿y politycznej w

ZSRR powróci³ temat Katynia. Zaczêto nie�mia³o nawet
wspominaæ, ¿e zbrodni tej dokonali prawdopodobnie

Katyñ � zbrodnia sojuszników
Katyñ to dzi� miejsce symbol. Symbol zbrodni nie rozliczonych i przemilczanych.

O której w Polsce nie wolno by³o mówiæ a za granic¹ nigdy Polaków w tej sprawie nie
chciano s³uchaæ. Wszak co innego s¹dziæ sprawcê, który jest otwartym wrogiem � jak
hitlerowskie Niemcy a co innego rozliczaæ morderstwa dokonane przez sojusznicze
pañstwo dziêki któremu wygra³o siê wojnê. Dlatego po dzi� dzieñ niewyja�nione
pozosta³y okoliczno�ci �mierci 15 tysiêcy polskich oficerów, policjantów, stra¿ników
wiêziennych, funkcjonariuszy stra¿y granicznej i pracowników wymiaru
sprawiedliwo�ci wiêzionych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

65. rocznica zbrodni katyñskiej    
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funkcjonariusze NKWD. Specjali�ci od propagandy jednak
postanowili, ¿e fakt wymordowania w Katyniu polskich oficerów
nale¿y równowa¿yæ zbrodniami Polaków na Rosjanach. Rozpoczê³y
siê haniebne wypowiedzi przedstawicieli ówczesnych elit
politycznych. Doradca genera³a Jaruzelskiego Wies³aw Górnicki
w li�cie do tygodnika �Konfrontacje» napisa³, ¿e w�ród oficerów
zamordowanych w Katyniu «nie wszyscy byli niewinni». Za�
wieloletni przewodnicz¹cy komitetu ds. Radia i Telewizji W³odzimierz
Sokorski g³osi³, ¿e «nie mo¿e byæ w tej sprawie przemilczeñ, je�li
chcemy ostatecznie zasypaæ ten [katyñski] rów, by sta³ siê wspólnym
miejscem pokuty». Nie wyja�ni³ niestety, za co kaza³ Polakom
pokutowaæ w Katyniu.

Na pocz¹tku lat 90. w okresie rz¹dów Borysa Jelcyna odkryto
inne masowe groby: w Charkowie i Miednoje. Po dzi� dzieñ jednak
nieznane jest miejsce pochówku prawie 7 tysiêcy polskich oficerów.
Strona rosyjska ju¿ od kilku lat nie wykazuje chêci wspó³pracy z
Polsk¹ w tzw. sprawie katyñskiej. A ostatnio odmówi³a uznania tego
aktu za �ludobójstwo� co uniemo¿liwia dalsze �ledztwo prowadzone
przez Instytut Pamiêci Narodowej. Mo¿e miêdzy innymi z tych
powodów nie dziwi coraz popularniejsze w Polsce powiedzenie, ¿e
�my�my tê wojnê przegrali�.

Jaros³aw Parjaszewski, PAP

UPIÓR
Jestem czerwiem przemlêtym kszta³tem

wszystkich cia³ skazañców
Z³o¿onych na dnie wspólnych do³ów �mierci
W mych oczach noszê grozê wszystkich m¹k

konania,
A w ustach skowyt tortur.
Jestem na wskro� przeros³y korzeniami lasu
Który d�wigam na barkach na wieczno�æ skazany;
Jestem przekleñstwem epoki,
O pomstê wo³aniem;
Jestem na wyrok sprawiedliwo�ci cierpliwym

czekaniem...
Przekletym, z wnêtrza ziemi wyrzuconym

p³odem;
Jestem zbrodni¹,
Pamiêci, której sam pomnikiem stajê.
Niech siê nie wa¿¹ szukaæ mego cia³a
Ci, którzy widoku upiorów siê boj¹.

Alicja Pomian-Po¿erska, PAP

«¯¹damy ujawnienia przez Rosjê pe³nej prawdy
o zbrodni katyñskiej» - pod takim has³em odby³a siê
pikieta Rodzin Katyñskich przed ambasad¹ rosyjsk¹ w
Warszawie. 13 kwietnia mija 62. rocznica ujawnienia
przez Niemców informacji o odkryciu grobów polskich
jeñców w Lesie Katyñskim.

W pikiecie wziêli udzia³ przedstawiciele rodzin
polskich jeñców zamordowanych na Wschodzie. Mieli
ze sob¹ transparenty: «¯¹damy prawdy».

Upominamy siê o to, by Rosjanie ujawnili wreszcie
wszystkie dokumenty zwi¹zane ze zbrodni¹ katyñsk¹ i
przyznali, ¿e by³a ona ludobójstwem - powiedzia³a Maria
Rek, córka policjanta zamordowanego przez NKWD i
pochowanego w Miednoje. Przez 50 lat czeka³am na
wiadomo�æ o losie ojca. £udzi³am siê, ¿e wróci. Dopiero
w 1992 r.  uzyska³am pewno�æ, ¿e zosta³ zamordowany.
Moja mama i bracia tego nie doczekali - doda³a. W 1992
roku prezydent Borys Jelcyn przekaza³ prezydentowi Lechowi
Wa³êsie czê�æ dokumentacji dotycz¹cej zbrodni w Katyniu.

Rodziny Katyñskie domagaj¹ siê tak¿e od w³adz Rosji,
by ujawni³y miejsca pochówku ponad 7 tys. Polaków
pomordowanych wiosn¹ 1940 r. przez NKWD. Historycy
przypuszczaj¹, ¿e s¹ to Bykownia i Kuropaty, ale brak
dokumentów rosyjskich potwierdzaj¹cych tê hipotezê.

13 kwietnia 1943 r. radio niemieckie poda³o informacjê
o odkryciu w Rosji ko³o Smoleñska masowych grobów
oficerów Wojska Polskiego. Wed³ug polskich historyków,
wiosn¹ 1940 r. na polecenie ówczesnych w³adz radzieckich w
Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w innych - nieznanych
dotychczas miejscach - zosta³o zamordowanych ok. 22 tys.
polskich jeñców wojennych. Wiêkszo�æ ofiar - g³ównie
oficerów, policjantów, lekarzy, profesorów i duchownych -

stanowili jeñcy z obozów w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie, wziêci do niewoli po napa�ci ZSRR na Polskê
17 wrze�nia 1939 r.

Zwi¹zek Radziecki przez kilkadziesi¹t lat oskar¿a³ o
spowodowanie zbrodni hitlerowskie Niemcy. W³adze
radzieckie przyzna³y siê do masowego mordu polskich jeñców
dopiero w 1990 r. �ledztwo w sprawie zbrodni katyñskiej
prowadzi³a przez 14 lat rosyjska prokuratura wojskowa. We
wrze�niu 2004 r. zosta³o ono jednak umorzone i nikomu nie
postawiono zarzutów.

W grudniu ub.r. polskie �ledztwo w tej sprawie rozpocz¹³
Instytut Pamiêci Narodowej, ale wbrew wcze�niejszym
zapowiedziom Rosjanie odmówili przekazania Polsce akt
sprawy.

PAP

Rodziny  Katyñskie  ¿¹daj¹  prawdy
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W dniu 22 kwietnia w presti-
¿owej Charkowskiej Galerii «AWEK»
mia³o miejsce uroczyste otwarcie
wystawy monet. Wystawa ta nazywa
siê �Od z³otego do euro� i po�wiêcona
jest pierwszej rocznicy wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej. Inicja-
torem wystawy by³ Konsulat Gene-
ralny Rzeczypospolitej Polskiej
w Charkowie, natomiast g³ównym
sponsorem Narodowy Bank Polski,
który równie¿ u¿yczy³ eksponatów.

W otwarciu wystawy wziêli
udzia³ oprócz  kierownika Charkows-
kiego okrêgu Administracyjnego -
Arsenia Awakowa, prezydenta Dob-
roczynnej Fundacji �AWEK�  - Borisa
Feldmana,  przedstawiciele miejsco-
wych w³adz, zaproszeni na tê okolicz-
no�æ go�cie z Narodowego Banku
Polskiego  (P. J.Pruski - Pierwszy
Zastêpca Prezesa NBP, P. M. Masta-
lerz - Dyr. Departamentu Emisyjno-
Skarbcowego, P. R. Szymczak - Dyr.
Departamentu Zagranicznego),
Konsul Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej  w Charkowie - J.Ksi¹¿ek
oraz wszyscy pozostali cz³onkowie
korpusu RP i pracownicy konsulatu,
a tak¿e dyrekcja a zarazem wspó³or-

ganizatorzy z Galeri i
«AWEK»,  przedstawi-
ciele �rodowisk polonij-
nych, arty�ci i wielu innych
go�ci.

 Organizatorzy wysta-
wy proponuj¹ popatrzeæ na
historiê Polski niestan-
dardowo.  Miko³aj Kopernik,
Henryk Sienkiewicz, Fry-
deryk Chopin i Maria Sk³a-
dowska-Curie -  wszyscy ci
ludzi w okre�lonym czasie
pojawiali siê na polskich
banknotach. Nowym cza-
som nowi bohaterowie � na
wspó³czesnych bankno-
tach ksi¹¿êta i królowie. To,
jak mówi przedstawiciel
Banku Polskiego, symboli-
zuje si³ê i nadziejê narodo-
wej waluty.

Takiej wystawy, jak dzisiejsza, w
galerii �AWEK� numizmaty Ukrainy i
Polski jeszcze nie by³o, potwierdzaj¹
organizatorzy. Na banknotach �
historia walk Polaków o niepod-
leg³o�æ. W 24-ym roku pojawia siê
narodowa waluta � z³oty. Na ban-
knotach ludzie, którym Polska winna
niepodleg³o�æ � Tadeusz Ko�ciuszko,
Adam Mickiewicz. II Wojna �wiatowa
�  i Polska ponownie w niewoli.
Pierwsze powojenne banknoty nie
przypadkowo podobne s¹ do sowiec-
kich rubli. Drukowano je w Moskwie.

Lata sze�æ-
dziesi¹te � na bank-
notach u�miechaj¹
siê ch³opi i dymi¹
fabryki. 75-ty rok �
aksamitne rewolu-
cje w krajach bloku
Warszawskiego. Na
banknoty wracaj¹
narodowi bohate-
rowie � Miko³aj Ko-
pernik i Henryk
Sienkiewicz.

 I jeszcze jed-

Historia Polski w pieniê¿nych znakach

na historia, któr¹ mo¿na odczytaæ z
polskich banknotów � ekonomiczna.
W Polsce w latach 90-tych, jak i na
Ukrainie, mia³a miejsce hiper-
inflacja.

Narodowy Bank nie nad¹¿a ju¿
z propozycjami nowych bohaterów na
nowe nomina³y. Piêciu milionów
z³otych z Józefem Pi³sudskim nie
zd¹¿yli wypu�ciæ w obrót, inflacjê
uda³o siê wstrzymaæ � teraz ten
nomina³ � to rarytas i marzenie wielu
numizmatyków � ludzi, którzy ko-
lekcjonuj¹ banknoty.

Dzisiaj nomina³ w z³otych �
analogiczny hrywnie, jak symbol
blisko�ci dwóch s³owiañskich krajów.
Ostatni¹ gablotê na wystawie za-
jmuj¹ przysz³e polskie pieni¹dze �
euro. Ju¿ w 2009 roku Polska planuje
wprowadziæ euro w obieg i zrezyg-
nowaæ ze z³otego.

Polska wystawa w �AWEKu�
bêdzie otwarta do 3 maja od szóstej
rano do ósmej wieczór w dni po-
wszednie i od dziewi¹tej rano do
szóstej wieczór w dni �wi¹teczne.
Wej�cie na wystawê � bezp³atne.
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Prezentowana w charkowskiej galerii «AVEK»
wystawa �Od z³otego do euro» przedstawia dorobek
emisyjny Narodowego Banku Polskiego, tj. banknoty i
monety powszechnego obiegu oraz monety kole-
kcjonerskie przede wszystkim z okresu po denominacji
polskiej z³otówki w 1995 r. Operacja ta stanowi³a

niezbêdny etap reform polskiego systemu pieniê¿nego,
maj¹cego na celu stabilizacjê polskiej waluty.

Inflacja i hiperinflacja z prze³omu lat 80. i 90.
doprowadzi³a do znacz¹cego zwiêkszenia siê emisji
z³otego. W obiegu pojawi³y siê, po raz drugi w XX-wiecznej
historii polskiego pieni¹dza, nomina³y milionowe (banknot
o nominale 1.000.000 z³ z wizerunkiem pisarza i noblisty,
W³adys³awa Reymonta oraz 2.000.000 z³ z wizerunkiem
pianisty i polityka Ignacego Paderewskiego).

Olbrzymie ilo�ci banknotów w obiegu, operowanie
przez ludno�æ du¿¹ liczb¹ ró¿nych nomina³ów (w obiegu
by³o 14 ró¿nych nomina³ów banknotów), pos³ugiwanie siê
banknotami o wysokich nomina³ach - wszystko to

Banknoty i monety powszechnego obiegu
z dorobku emisyjnego Narodowego Banku Polskiego

stwarza³o ogromne trudno�ci w przeprowadzaniu operacji
finansowych, nawet tych najdrobniejszych, jak zakupy w
sklepie. Wygaszenie wysokiej inflacji w po³owie lat

Banknoty o nomina³ach od 10 z³ do 200 z³,
bêd¹ce w obiegu w Polsce od l stycznia 1995 r.



Polonia Charkowa     Nr 4  (35)       Rok  2005                                                                                                                Str. 15

Monety o nomina³ach od l gr do 5 z³, bêd¹ce w obiegu
w Polsce od l stycznia 1995 r

dziewiêædziesi¹tych stworzy³o wiêc podstawy do
przeprowadzenia przez Narodowy Bank Polski (NBP)
denominacji polskiej waluty. Zosta³a ona przeprowadzona

na podstawie ustawy sejmowej z 7 lipca 1994 r.
Z dniem l stycznia 1995 r. zdenominowano wszystkie

warto�ci pieniê¿ne, wyra¿one w z³otych  w skali 10.000
do l (10.000 starych z³otych = l nowy z³oty). Jednocze�nie
wprowadzono do obiegu nowe, znakomicie zabez-
pieczone przed fa³szerstwem banknoty
o nomina³ach od l0 z³ do 200 z³. Do �³ask» wróci³y
te¿ monety o nomina³ach od l gr do 5 z³. Stare
banknoty, które w swej zdenominowanej warto�ci,
mog³y pozostaæ w obiegu jeszcze przez dwa la-
ta, podlegaj¹ wymianie na nowe z³ote do 2010 r.

Dzi�, z perspektywy ju¿ 10 lat od przepro-
wadzenia denominacji, nale¿y stwierdziæ, ¿e
ustalony wówczas szereg monetarny, na który
sk³ada siê 9 nomina³ów: l gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr,
20 gr, 50 gr, l z³, 2 z³ i 5 z³ oraz banknotowy
(5 nomina³ów): 10 z³, 20 z³, 50 z³, 100 z³ i 200 z³,
okaza³ siê bardzo stabilny oraz nie wymaga³ i nie
wymaga uzupe³nienia o nastêpne nomina³y.
Stanowi to jeden z dowodów na osi¹gniêcie w tym
okresie przez NBP stabilizacji polskiej waluty oraz
utrzymania inflacji na niskim poziomie.

Monety denominacyjne zosta³y zaprojektowane
przez artystê grafika od wielu lat wspó³pracuj¹cego z NBP,
Ewê Tyc-Karpiñsk¹, a wybite zosta³y w polskiej Mennicy
Pañstwowej S.A. Monety zosta³y zró¿nicowane nie tylko
wielko�ci¹ oraz wzorem rantu, ale tak¿e kolorystyk¹
stopu, z którego zosta³y wybite. Monety o nomina³ach l
gr, 2 gr i 5 gr wyprodukowano ze stopu M-Mn (mosi¹dz
manganowy) w kolorze ¿ó³tym, natomiast monety od 10 gr
do l z³ ze stopu CuNi (miedzionikiel) w kolorze srebrnym.
Przy produkcji monet 2 z³ i 5 z³ zastosowano unikatow¹
wówczas technikê ³¹czenia 2 kr¹¿ków, w dwóch kolorach
(z³oty i srebrny), bitych z dwóch ró¿nych stopów

monetarnych (B-Al./CuNi).
Banknoty tzw. denominacyjne o nomina³ach od 10 z³

do 200 z³, stanowi¹ seriê tematyczn¹, po�wiêcon¹
wybitnym polskim w³adcom (seria �W³adcy
polscy»). Zosta³y zaprojektowane przez
artystê grafika Andrzeja Heidricha i cha-
rakteryzuj¹ siê wysokim poziomem wyko-
nania, tak pod wzglêdem graficznym, jak
i technologicznym. Wizerunkom polskim
w³adców z okresu X w. - XVI w. (ksi¹¿ê
Mieszko I na banknocie 10 z³, oraz królowie:
Boles³aw I Chrobry, Kazimierz III Wielki,
W³adys³aw II Jagie³³o i Zygmunt I Stary na
kolejnych nomina³ach) towarzysz¹ przed-
stawienia, nawi¹zuj¹ce do epoki, w której
panowali (wizerunki denarów - monet
srebrnych z czasów panowania Mieszka I
i Boles³awa Chrobrego, pieczêæ majestatycz-
na Kazimierza Wielkiego, tarcza z or³em
z nagrobka W³adys³awa Jagie³³y, orze³ z
Kaplicy Zygmuntowskiej Katedry na Wawelu
w Krakowie).

Polskie banknoty zosta³y zaprojek-
towane tak, aby mo¿na by³o ³atwo sprawdziæ
ich autentyczno�æ. Maj¹ charakterystyczne,

w³a�ciwe dla okre�lonego nomina³u cechy: ró¿ny format,
zró¿nicowan¹ kolorystykê oraz specjalne oznaczenia dla
osób niewidomych. Wykonane zosta³y na zamówienie
NBP przez angielsk¹ firmê �Thomas De La Rue», przy
zastosowaniu najnowocze�niejszych technik drukarskich

i zabezpieczeniowych (m.in. nitki zabezpieczaj¹cej, znaku
recto-verso, farby zmiennej optycznie, efektu k¹towego
zwyk³ego i podwójnego, farby metalizowanej oraz
hologramu - na banknocie 200 z³).

Przeprowadzona adekwatna denominacja polskiej
z³otówki w 1995 r. nie przynios³a skutków ubocznych dla
spo³eczeñstwa, by³a efektem konsekwentnych dzia³añ
NBP, maj¹cych na celu budowê stabilnej waluty
i realizacjê strategicznego celu Polski - wej�cia w struktury
Unii Europejskiej, a w pó�niejszej perspektywie -
do systemu wspólnej waluty europejskiej.

Opracowanie - El¿bieta Ksi¹¿ek

Banknoty, bêd¹ce w obiegu w Polsce przed
wprowadzeniem denominacji z³otego, tj. przed 1995 r.
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£om¿yñski Oddzia³ Stowarzyszenia �Wspólnota Polska»
organizuje w dniach 30.05. -5.06.2005 r. VI Polonijne
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej im. Jana Stypu³y. Honorowy
patronat nad Igrzyskami obejm¹ m.in. Senat RP, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Prezes Stowarzyszenia �Wspólnota
Polska» oraz Wojewoda Podlaski. Patronat medialny bêdzie
sprawowaæ Telewizja Polonia.

Igrzyska te stanowi¹ unikatow¹ form¹ adresowan¹ do
szerokiego grona odbiorców (sk³ad zespo³ów polonijnych
mog¹ stanowiæ wy³¹cznie zawodnicy polskiego pochodzenia),
umo¿liwiaj¹c¹ m³odzie¿y polskiej z wielu stron �wiata
spêdzenie wspólnie czasu w atmosferze sportowej rywalizacji,

VI Polonijne Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej im. Jana Stypu³y
nawi¹zaæ przyja�nie w kraju wspólnych korzeni. Ekipom
zagranicznym bêd¹ towarzyszyæ rówie�nicy z Polski. Zawody
sportowe bêd¹ rozgrywane w 10 dyscyplinach: tenis sto³owy,
mini koszykówka, siatkówka, p³ywanie, pi³ka no¿na, zawody
lekkoatletyczne, taekwondo, strzelectwo i zapasy.

Zg³oszenia imienne na Igrzyska na kartach uczestnictwa
nale¿y wys³aæ na adres: Oddzia³ Stowarzyszenia �Wspólnota
Polska» w £om¿y, ul. Kopernika 9, 18-400 £om¿a, Polska, w
terminie do dnia 25.04.2004 r. Potwierdzenia zakwali-
fikowania siê  dru¿yny do udzia³u w Igrzyskach przes³ane bê-
dzie przez organizatorów do dnia 5.05.2004 r.

Polsko-Amerykañska Fundacja
Wolno�ci � Fundator Programu oraz
Polsko-Amerykañska Fundacji Ful-
brighta � Administrator Programu,
og³aszaj¹ otwarty konkurs dla kandy-
datów: z UKRAINY, BIA£ORUSI,
ROSJI (obwód Kaliningradzki),
LITWY, S£OWACJI oraz z ARMENNI,

GRUZJI i MO£DAWY na stypendia im.Lane�a Kirklanda
w roku akademickim 2005/ 2006.

Program Stypendialny im. Lane�a Kirklanda stawia sobie
za cel przekazywanie polskich do�wiadczeñ w zakresie
transformacji systemowej innym krajom Europy �rodkowej i
Wschodniej w ramach dwu semestralnego programu eduka-
cyjnego (dla osób z wy¿szym wykszta³ceniem) na polskich
uczelniach oraz 2 � 4 tygodniowych sta¿y zawodowych w
instytucjach pañstwowych lub prywatnych z nastêpuj¹cych
dziedzin: ekonomia i zarz¹dzanie, administracja publiczna
(rz¹dowa i samorz¹dowa) prawo, nauki spo³eczne i nauki
polityczne.

Program dostêpny jest dla nauczycieli akademickich,
ekspertów, polityków, pracowników instytucji rz¹dowych i
samorz¹dowych, przedsiêbiorców, liderów organizacji
pozarz¹dowych i dziennikarzy. Preferencje - wiek do 35 lat.

Warunki finansowe: stypendium 9 miesiêcy x 1.750
z³otych. Dodatkowo pokrywane s¹ op³aty edukacyjne,
zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podró¿ do Polski,
zakup materia³ów i pomocy naukowych. Komputery i drukarki
przechodz¹ na w³asno�æ stypendystów po wype³nieniu
warunków stypendium.

Zg³oszenia kandydatów:
Polska-Amerykañska Komisja Fulbrihta 00 � 407

Warszawa, ul Nowy Swiat 4 lub email:
fulbright@fulbright.edu.pl
Materia³y zg³oszeniowe mo¿na otrzymaæ poczta lub

emailem:
tel,+48 (22) 628-7950; 625 69 32 lub:
http://www.programkirklanda.engo.pl/
Na z³o¿enie dokumentów czasu zosta³o nie wiele, warto

siê �pieszyæ.

Od konsulatu RP w Charkowie

Konkurs dla kandydatówa stypendia im. Lane�a Kirklanda




