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2 maja
 �  Dzieñ Polonii i Polaków za

Granic¹,
Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej

Polskiej

3 maja
� Uroczysto�æ Naj�wiêtszej

Maryi Panny  Królowej Polski,
Dzieñ Konstytucji Trzeciego

Maja

2 Maja � Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzieñ Flagi uchwalony zosta³ przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiejw 2004 roku w celu popularyzacji wiedzy o pols-
kich symbolach narodowych i tych elementach polskiej
to¿samo�ci narodowej, które powinny byæ pielêgnowane w
kolejnych pokoleniach.

Jak dowiod³y przeprowadzone badania, nasze spo³e-
czeñstwo posiada znikom¹ wiedzê o historii polskich symboli
narodowych: flagi, god³a i hymnu. Tymczasem teraz, gdy kraj nasz
sta³ siê cz³onkiem wielkiej europejskiej rodziny pañstw unijnych,

powinni�my w szczególny sposób zadbaæ o zacho-
wanie w polskiej �wiadomo�ci odrêbno�ci i to¿samo�ci
narodowej. Tak¿e inne narody, du¿o wcze�niej ni¿ Polska,
dostrzeg³y tak¹ konieczno�æ, st¹d Dzieñ Flagi ob-
chodzony jest w wielu krajach.

Wybór 2 maja na Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej nie jest przypadkowy. To dzieñ w którym
Polakom towarzysz¹ refleksje o szczytnych kartach
historii Polski. Dzieñ Flagi poprzedza �wiêto
3 Maja, upamiêtniaj¹ce przyjêcie niezwykle istotnego

•   Dzieñ Polonii
•   G³ówna Patronka Polski
•   5 lat w UE - coraz bezpieczniej
• Mamy powody do zadowolenia

•   Belgia otwarta dla Polaków
•   Ingres biskupa Mariana Buczka
•   Obchody  polskich �wi¹t w Charkowie
•   Kuchnia  polska: Zupa krem z ogórków kiszonych
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dokumentu, jakim by³a Konstytucja3 Maja z 1791 ro-
ku. Ponadto w dniu 2 maja obchodzony jest �wiatowy Dzieñ
Polonii. Jak mówi jedenz zapisów ustawy z 7 lutego 1831
roku normuj¹cej nasze barwy narodowe, pod tym znakiem
�winni ³¹czyæ siê Polacy�. Dlatego te¿ w tym dniu nasza bia³o-
czerwona flaga powinna staæ siê symbolem ³¹cz¹-
cym i jednocz¹cym Polaków na wszystkich kontynentach,
stanowi¹c widoczny symbol ich przynale¿no�ci narodowej.
Polska jest jednym z wielu krajów, w którym obchodzony jest
Dzieñ Flagi. Ka¿dy z tych krajów obchodzi go w sposób dla
siebie charakterystyczny np. na piknikach, festynach czy
spotkaniach patriotycznych. My � Polacy � powinni�my tak¿e
wypracowaæ swój w³asny sposób obchodzenia Dnia Flagi,
pamiêtaj¹c o szacunku i czci dla symboli narodowych.

W nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku �O
zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospo-
litej Polskiej� znajduje siê zapis i¿: Ka¿dy ma prawo u¿ywaæ
barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególno�ci w celu
podkre�lenia znaczenia uroczysto�ci, �wi¹tki innych

wydarzeñ z uwzglêdnieniem art. 1 ust. 2.
Art. 1 ust. 2 mówi: Otaczanie tych symboli

czci¹ i szacunkiem jest prawem i obowi¹zkiem oby-
watela Rzeczypospolitej oraz wszystkich organów pañst-
wowych, instytucji i organizacji.

Idea obchodów Dnia Flagi w swej istocie jest ponad-
partyjna i apolityczna. W dzisiejszych czasach to w³a�nie
flaga jest g³ównym symbolem pañstwowym i narodowym
zarówno w kraju jak i na arenie miêdzynarodowej.

Zadbajmy wspólnie o to, aby u�wiadomiæ m³odemu
pokoleniu (i nie tylko), ¿e z barw narodowych powinni�my byæ
dumni i ich u¿ywaæ. Najbli¿sz¹ ku temu okazj¹ bêdzie w³a�nie
2 Maja � Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz �wiêto
Konstytucji 3 Maja.

Uczcijmy je wspólnie eksponuj¹c flagi narodowe
w ka¿dym polskim domu pamiêtaj¹c o naszych wspania³ych
tradycjach narodowych.

Opracowano na podstawie materia³ów Biura Posels-
kiego Pos³a Edwarda P³onki

2 maja, ju¿ po raz ósmy, ob-
chodzony bêdzie Dzieñ Polonii -
�wiêto blisko 20 mln Polaków,
¿yj¹cych poza Polsk¹. Czê�æ z nich
to potomkowie mieszkañców daw-
nych Kresów Wschodnich, wiêk-
szo�æ - g³ównie emigranci polityczni
i zarobkowi.

Najliczniejszym skupiskiem emi-
gracji polskiej s¹ Stany Zjednoczone;
mieszka tam oko³o 10 mln Polaków, a
tak¿e Brazylia (1,5 mln), Kanada,
Niemcy i inne kraje Europy Zachod-
niej. W ostatnich latach wzros³a liczba
Polaków wyje¿d¿aj¹cych do pracy na
Zachód. Nowa emigracja ró¿ni siê od
tej, która zosta³a na Zachodzie po II
wojnie �wiatowej. W ostatnich latach
podejmowane s¹ próby integrowania
obydwu fal migracji.

W tym roku na wspieranie �ro-
dowisk polonijnych Senat przeznaczy
75 mln z³; pieni¹dze zostan¹ prze-
znaczone m.in. na remonty i budowy
szkó³, sal gimnastycznych i domów
kultury, wspieranie �rodowisk polo-
nijnych, polonijne media oraz pomoc charytatywn¹ i socjaln¹.
Znaczna czê�æ tych �rodków ma trafiæ do Polaków na
Wschodzie.

- Problemy Polonii s¹ ró¿ne; w zale¿no�ci od kraju. Na
Litwie s¹ to problemy z polsk¹ szko³¹, z mo¿liwo�ci¹
wpisywania polskiego nazwiska w dokumentach i jêzykiem
polskim jako jêzykiem pomocniczym. Na Bia³orusi - to
problemy g³ównie materialne i polityczne. Najwa¿niejsza
polska organizacja Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi nie jest
uznawana przez bia³oruskie w³adze - powiedzia³ prezes
Wspólnoty Polskiej Maciej P³a¿yñski.

Na Litwie mieszka obecnie oko³o 325 tys. Polaków; od
stuleci Polacy mieszkaj¹ na terenie po³udniowo-wschodniej
Litwy; g³ównie w Wilnie i rejonie wileñskim. Na Bia³orusi -
wed³ug oficjalnych danych - ¿yje 396 tys. osób pochodzenia

Dzieñ Polonii
polskiego, nieoficjalne dane mówi¹
nawet o 950 tys. Najwiêcej Polaków
mieszka na Grodzieñszczy�nie, a tak¿e
w obwodzie brzeskim i miñskim.

Za wschodni¹ granic¹ najwiêcej
Polaków mieszka na Ukrainie (oko³o
miliona), g³ównie w obwodzie ¿yto-
mierskim, chmielnickim, lwowskim i
kijowskim. Polonia na Ukrainie zaczê³a
siê integrowaæ po roku 1988 roku;
zaczê³y powstawaæ organizacje sku-
piaj¹ce osoby polskiego pochodzenia.
W 1992 roku powo³ano Federacjê
Organizacji Polskich na Ukrainie, do
której nale¿y 115 organizacji.

Na Ukrainie - jak powiedzia³ P³a-
¿yñski - najwiêkszym problemem
Polonii s¹ trudno�ci w funkcjonowaniu
szkó³. - Ukraiñskie w³adze niechêtnie
patrz¹ na polskie szko³y i na nauczanie
jêzyka polskiego. Ponadto s¹ problemy
z dokumentowaniem trudnych kart
wspólnej historii - rzezi na ludno�ci
polskiej z lat 1943-1944 - podkre�li³.

W Federacji Rosyjskiej mieszka -
jak wynika z danych organizacji po-

lonijnych - 350 tys. Polaków; najwiêcej w obwodzie
moskiewskim, w St. Petersburgu i na Syberii. Wielu Polaków,
zamieszka³ych w Rosji nie zna jêzyka polskiego, maj¹ jedynie
�wiadomo�æ polskiego pochodzenia.

Polacy zamieszkali na Wschodzie mog¹ od roku ubiegaæ
siê o Kartê Polaka. Wprowadzi³a ona u³atwienia i przywileje
dla Polaków m.in. refundacjê wizy Schengen, dostêp do
polskich szkó³ i uczelni, u³atwia uzyskiwanie stypendiów,
podejmowanie pracy i prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej w Polsce. Jednak zdaniem P³a¿yñskiego kolejki w
konsulatach dla osób ubiegaj¹cych siê o Kartê Polaka s¹
zbyt du¿e. Dlatego te¿ - jak powiedzia³ - nale¿a³oby upro�ciæ
procedurê przyznawania tej Karty.

Dotychczas z³o¿ono ponad 16 tys. wniosków, 85 proc. z
nich realizuj¹ konsulaty na Ukrainie i Bia³orusi. Najwiêcej

Prezes Wspólnoty Polskiej Maciej
P³a¿yñski.
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wniosków wp³ynê³o do konsulatu we Lwowie. Dotychczas
wydano oko³o 9 tys. decyzji o przyznaniu Karty Polaka.
P³a¿yñski zwróci³ uwagê, ¿e w niektórych krajach - np. na
Litwie i Bia³orusi s¹ - jak powiedzia³ - «trudno�ci polityczne»
w realizacji Karty.

O Karcie Polaka na Litwie sta³o siê g³o�no jesieni¹
ubieg³ego roku, gdy po wyborach parlamentarnych pose³
wspó³rz¹dz¹cej partii konserwatywnej Gintaras Songaila
poda³ w w¹tpliwo�æ lojalno�æ wobec pañstwa litewskiego
dwóch pos³ów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, którzy
posiadaj¹ Kartê - Waldemara Tomaszewskiego i Micha³a
Mackiewicza. Obecnie sprawê ma badaæ polsko-litewska
grupa robocza.

Spraw¹ piln¹ jest - wed³ug P³a¿yñskiego - kwestia
repatriacji Polaków z Kazachstanu. - W ostatnich latach
kwestia repatriacji stanê³a w miejscu. Wymaga to zmiany
ustawy repatriacyjnej i wiêkszego zaanga¿owania w
umo¿liwienie tym Polakom powrotu do kraju - powiedzia³.

W ramach repatriacji w latach 1997-2008 osiedli³o siê
w Polsce oko³o 7 tys. osób. W ostatnich latach liczba
osiedlaj¹cych siê w Polsce maleje. W ramach szacunków
niektórych organizacji oczekiwanie na repatriacjê trwa 7-10
lat. W Kazachstanie ¿yje oko³o 50 tys. Polaków.

Najliczniejszym skupiskiem emigracji polskiej s¹ Stany
Zjednoczone; mieszka tam - jak szacuj¹ polskie placówki
konsularno- dyplomatyczne - ponad 10 mln Polaków,
najwiêcej w stanach: Nowy Jork, I l l inois, Michigan,
Pensylwania i New Jersey. Na terenie ca³ych Stanów
Zjednoczonych dzia³aj¹ polskie kluby, fundacje, domy i
instytuty. Najwiêksz¹ organizacj¹ polonijn¹ jest Kongres
Polonii Amerykañskiej z siedzib¹ w Chicago.

Jednak - jak podkre�la P³a¿yñski - Polonia amerykañska
nie jest wystarczaj¹co silna politycznie. - Ta s³abo�æ by³a
widoczna, kiedy to polski kandydat w wyborach uzu-

pe³niaj¹cych do Senatu w Chicago uzyska³ bardzo s³aby wynik
- powiedzia³. Zaznaczy³, ¿e Polska «potrzebuje si³y politycznej
Polonii amerykañskiej i pomocy dla Polski w lobbingu». -
Kiedy� by³o lepiej, teraz ta si³a os³ab³a - zaznaczy³.

Na kontynencie po³udniowo-amerykañskim du¿e
o�rodki polonijne znajduj¹ siê w Brazylii (1,5 mln) i Argentynie.
- ¯yj¹cy tam Polacy to trzecie-czwarte pokolenie potomków
imigrantów. W ostatnich latach wzrasta tam zainteresowanie
krajem przodków - powiedzia³ P³a¿yñski.

Ponadto wielu Polaków mieszka w Kanadzie (800 tys.),
Niemczech (2 mln) i we Francji (1 mln). «Wraz z now¹ fal¹
emigracji do Europy Zachodniej pojawi³a siê du¿a liczba
dzieci w wieku szkolnym, a wraz z tym konieczno�æ
zapewnienia nauki jêzyka polskiego, ¿eby polskie dzieci
mog³y po powrocie kontynuowaæ naukê w polskiej szkole» -
powiedzia³ P³a¿yñski.

W Europie Zachodniej najwiêksze skupiska Polonii
znajduj¹ siê w Niemczech i we Francji. Jednak faktyczna
liczba Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech (oko³o 2 mln)
nie odpowiada oficjalnym danym niemieckich urzêdów (301
tys.); gdy¿ Niemcy nie uznaj¹ podwójnego obywatelstwa.
Osoby polskiego pochodzenia, które maj¹ obywatelstwo
niemieckie nie maj¹ statusu mniejszo�ci narodowej.

We Francji ¿yje ponad milion Polaków. Najwiêcej z nich
w okrêgu paryskim. W Wielkiej Brytanii jest ich oko³o 220 tys.
Dane te nie obejmuj¹ Polaków, którzy w ostatnich latach
wyjechali do pracy za granicê (oko³o 1 mln). - Pocz¹tkowo
m³oda emigracja patrzy³a niechêtnie na dawne organizacje;
teraz powoli organizacje polonijne ³¹cz¹ stare z m³odym
pokoleniem, powstaj¹ te¿ nowe organizacje - powiedzia³
P³a¿yñski.

Na �wiecie jest ponad 10 tys. organizacji polonijnych.
Senat jest opiekunem �rodowisk polonijnych od 1929 rok

(PAP)

Tytu³ Matki Bo¿ej jako Królowej narodu polskiego siêga
drugiej po³owy XIV wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Maryjê
Królow¹ Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytu³u
«Królowej» pojawi siê w XVII wieku po zwyciêstwie
odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry,
które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego
przekonania Polaków sta³ siê król Jan Kazimierz, który 1
kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym
obrazem Matki Bo¿ej £askawej obra³ Maryjê za Królow¹
swoich pañstw, a Królestwo Polskie poleci³ jej szczególnej
obronie. W czasie podniesienia król zszed³ z tronu, z³o¿y³
ber³o i koronê, i pad³ na kolana przed wielkim o³tarzem.
Zaczynaj¹c od s³ów: «Wielka Boga-Cz³owieka Matko,
Naj�wiêtsza Dziewico» og³osi³ Matkê Bo¿¹ szczególn¹
Patronk¹ Królestwa Polskiego. Przyrzek³ szerzyæ Jej cze�æ,
�lubowa³ wystaraæ siê u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie
na obchodzenie Jej �wiêta jako Królowej Korony Polskiej,
zaj¹æ siê losem ciemiê¿onych pañszczyzn¹ ch³opów i
zaprowadziæ w kraju sprawiedliwo�æ spo³eczn¹. Po Mszy
�wiêtej, w czasie której król przyj¹³ równie¿ Komuniê �wiêt¹
z r¹k nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Naj-
�wiêtszym Sakramencie od�piewano Litaniê do Naj-

�wiêtszej Maryi Panny, a przedstawiciel papie¿a od�piewa³
trzykroæ, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich
obecnych nowe wezwanie: «Królowo Korony Polskiej, módl
siê za nami».

Choæ �lubowanie Jana Kazimierza odby³o siê przed
obrazem Matki Bo¿ej £askawej we Lwowie, to jednak szybko
przyjê³o siê przekonanie, ¿e najlepszym typem obrazu
Królowej Polski jest obraz Pani Czêstochowskiej. Koronacja
obrazu papieskimi koronami 8 wrze�nia 1717 roku
ugruntowa³a przekonanie o królewsko�ci Maryi. Warto dodaæ,
¿e Jan Kazimierz nie by³ pierwszym, który odda³ swoje
pañstwo w szczególn¹ opiekê Bo¿ej Matki. W roku 1512
gubernator hiszpañski og³osi³ Matkê Bo¿¹ szczególn¹
Patronk¹ Florydy. W roku 1638 król francuski, Ludwik XIII,
osobi�cie i uroczy�cie og³osi³ Matkê Bo¿¹ Niepokalanie
Poczêt¹ Patronk¹ Francji.

Niestety �luby króla Jana Kazimierza nie zosta³y od razu
spe³nione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskê niepod-
leg³o�ci w 1918 r. Episkopat Polski zwróci³ siê do Stolicy
Apostolskiej o wprowadzenie �wiêta dla Polski pod
wezwaniem «Królowej Polski». Papie¿ Benedykt XV chêtnie
do tej pro�by siê przychyli³ (1920). Biskupi umy�lnie

Naj�wiêtsza Maryja Panna Królowa Polski
g³ówna Patronka Polski
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zaproponowali Ojcu �wiêtemu dzieñ 3 maja, aby podkre�liæ
³¹czno�æ nierozerwaln¹ tego �wiêta z sejmem czteroletnim,
a zw³aszcza z uchwalon¹ 3 maja 1791 roku pierwsz¹
konstytucj¹ polsk¹.

Dnia 31 pa�dziernika 1943 roku papie¿ papie¿ Pius XII
dokona³ po�wiêcenia ca³ej rodziny ludzkiej Niepokalanemu
Sercu Maryi. Zachêci³ równocze�nie wielki papie¿, aby tego¿
aktu oddania siê dope³ni³y wszystkie chrze�cijañskie narody.
Episkopat Polski uchwali³, ¿e dnia 7 lipca 1946 roku aktu
po�wiêcenia dokonaj¹ wszystkie katolickie rodziny polskie;
dnia 15 sierpnia - wszystkie diecezje, a dnia 8 wrze�nia tego¿
roku ca³y naród polski. Na Jasnej Górze zebra³o siê ok.
miliona p¹tników z ca³ej Polski. W imieniu ca³ego narodu i
Episkopatu Polski akt �lubów odczyta³ uroczy�cie kardyna³
August Hlond.

W roku 1945 Episkopat Polski, pod przewodnictwem
kardyna³a Augusta Hlonda, na Jasnej Górze odnowi³ akt
po�wiêcenia siê i oddania Bo¿ej Matce. Ponowi³ te¿ z³o¿one
przez króla Jana Kazimierza �luby. W uroczysto�ci tej bra³a
udzia³ milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do
tysiêcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), w czasie uroczystej
«Wielkiej Nowenny», na apel prymasa Polski, kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, ca³a Polska ponownie odda³a siê pod
opiekê Naj�wiêtszej Maryi, Dziewicy-Wspomo¿ycielki. 26
sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokona³ aktu odnowienia
�lubów jasnogórskich, które przed trzystu laty z³o¿y³ król Jan
Kazimierz. Prymas Polski by³ wtedy w wiêzieniu.

 Symbolizowa³ go pusty tron i wi¹zanka bia³o-czerwonych
kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano przez prymasa
u³o¿ony akt odnowienia �lubów narodu. W odró¿nieniu od
�lubowañ miêdzywojennych akt �lubowania dotyka³ bol¹czek

narodu, które uzna³ za szczególnie niebezpieczne dla jego
chrze�cijañskiego ¿ycia. 5 maja 1957 r. wszystkie diecezje i
parafie odda³y siê pod opiekê Maryi. Fina³em Wielkiej
Nowenny by³o oddanie siê w �wiête niewolnictwo ca³ego
narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i ka¿dego z osobna
(1965), tak aby Maryja mog³a rozporz¹dzaæ swoimi czci-
cielami dowolnie ku ich wiêkszemu u�wiêceniu, dla chwa³y
Bo¿ej i dla królestwa Chrystusowego na ziemi. Dnia 3 maja
1966 roku prymas Polski, kardyna³ Stefan Wyszyñski, w
obecno�ci Episkopatu Polski i tysiêcznych rzesz odda³ w
macierzyñsk¹ niewolê Maryi, za wolno�æ Ko�cio³a, rozpo-
czynaj¹ce siê nowe tysi¹clecie Polski.
W 1962 r. Jan XXIII og³osi³ Maryjê Królowê Polski g³ówn¹
patronk¹ kraju i niebiesk¹ Opiekunk¹ naszego narodu.

Naród polski od wieków wyj¹tkowo czczi³ Maryjê jako swoj¹
Matkê i Królow¹. Boles³aw Chrobry mia³ wystawiæ w
Sandomierzu ko�ció³ pod wezwaniem Matki Bo¿ej. W³adys³aw
Herman, uleczony cudownie, jak twierdzi³, przez Matkê Bo¿¹,
ku Jej czci wystawi³ okaza³¹ �wi¹tyniê w Krakowie «na
Piasku». Król Zygmunt I Stary przy katedrze krakowskiej
wystawi³ kaplicê (Zygmuntowsk¹) ku czci Naj�w. Maryi Panny,
która jest zaliczana do pere³ architektury renesansu. Boles³aw
Wstydliwy wprowadzi³ zwyczaj odpra wiania Rorat w Adwencie.
Jan Sobieski jako zawo³anie do boju pod Wiedniem da³
wojskom imiê Maryi. Na tê pami¹tkê papie¿ b³. Innocenty XI
ustanowi³ �wiêto Imienia Maryi (obchodzone do dzi� 12
wrze�nia w rocznicê wiktorii wiedeñskiej). Maryja by³a tak¿e
Patronk¹ polskiego rycerstwa. Stefan Czarniecki przed ka¿d¹
bitw¹ odmawia³ Zdrowa� Maryja. Tadeusz Ko�ciuszko szablê
swoj¹ po�wiêci³ w ko�ciele Matki Bo¿ej Loretañskiej w
Krakowie. Na palcu hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego w
czasie badania grobu znaleziono po wielu latach pier�cieñ z
napisem: Mancipium Mariae (w³asno�æ Maryi).

Bardzo czêsto tak¿e mieszczanie zdobili swoje kamienice
wizerunkami Matki Bo¿ej, by mieæ w Niej obronê. Figury i
obrazy ustawiano na murach obronnych, jak to jeszcze dzisiaj
mo¿na ogl¹daæ w Barbakanie Krakowskim. Pod figur¹ Matki
Bo¿ej Niepokalanej, która sta³a we Lwowie nad Bram¹
Krakowsk¹, by³ napis: Haec praeside tutus (pod Jej opiek¹
bezpieczny). Bardzo wiele przydro¿nych kapliczek po�wiê-
cano Maryi. Lud polski na Gromniczn¹ �wiêci³ �wiece. �wiêto
Zwiastowania nazywa³ Matk¹ Bo¿¹ Wiosenn¹; w majowych
nabo¿eñstwach wype³nia³ ko�cio³y; Matkê Bo¿¹ Wniebowziêt¹
nazywa³ Zieln¹, bo niós³ wtedy do po�wiêcenia do¿ynkowe
wieñce ziela; siewy rozpoczyna³ z Matk¹ Bo¿¹ Siewn¹
(Narodzenie Matki Bo¿ej). W wigilie, poprzedzaj¹ce �wiêta
M. Bo¿ej - po�ci³. Na piersiach noszono szkaplerz lub medalik
Matki Bo¿ej. Tyle pie�ni religijnych ku czci Matki Bo¿ej nie ma
¿aden naród w �wiecie, co naród polski.

Tak¿e polscy �wiêci uznawali Maryjê za sw¹ szczególn¹
Opiekunkê. �w. Wojciech uratowany jako dziecko z ciê¿kiej
choroby za przyczyn¹ Matki Bo¿ej zosta³ ofiarowany na s³u¿bê
Panu Bogu. Znana jest legenda o �w. Jacku (+ 1257), jak
wynosz¹c z Kijowa Naj�w. Sakrament przed Tatarami us³ysza³
g³os z figury: «Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkê?».
Figurê tê pokazuj¹ dzisiaj w ko�ciele dominikanów w
Krakowie. Ze �piewem na ustach Salve Reginazginêli od
Tatarów b³. Sadok i jego 48 towarzyszy (1260). B³. W³adys³aw
z Gielniowa napisa³ Godzinki o Niepokalanym Poczêciu i
kilka pie�ni ku czci Matki Bo¿ej. B³. Szymon z Lipnicy mia³
wed³ug podania umie�ciæ w swojej celi napis: «Mieszkañcze
tej celi, pamiêtaj, by� zawsze by³ czcicielem Maryi». W grobie
�w. Kazimierza znaleziono kartkê z w³asnorêcznie przez niego
napisanym hymnem nieznanego autora Omni die dic
Mariae (Ka¿dego dnia s³aw Maryjê). �w. Stanis³aw Kostka,
zapytany z nag³a, czy kocha Matkê Bo¿¹, zawo³a³: «Wszak to
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Matka moja!». Chêtnie o Niej mówi³, Ona to zjawi³a mu siê w
Wiedniu, da³a mu na rêce Dzieciê Bo¿e i uzdrowi³a go
cudownie. �mieræ jego poznano po tym, ¿e siê nie
u�miechn¹³, kiedy wetkniêto mu w rêce obrazek Matki Bo¿ej.
Uprosi³ sobie u Matki Bo¿ej, ¿e przeszed³ do nieba z ziemi w
sam¹ Jej uroczysto�æ, podobnie jak �w. Jacek.

Na terenie Polski znajduje siê kilkadziesi¹t du¿ych i
znanych sanktuariów maryjnych. Bardzo czêsto Maryi
po�wiêcano utwory literackie. Jako pierwszy utwór w jêzyku
polskim podaje siê hymn Bogarodzica, napisany wed³ug
wiêkszej czê�ci krytyków w wieku XIII, a wed³ug niektórych
wywodz¹cy siê nawet z czasów �w. Wojciecha. Od wieku XIV
pojawiaj¹ siê tak¿e w muzyce polskiej t ³umaczenia
sekwencji, hymnów i innych utworów gregoriañskich,
liturgicznych. Powstaj¹ pierwsze pie�ni w jêzyku polskim.

Od wieku XV pojawia siê w Polsce muzyka wielog³osowa
(polifonia). Od tego te¿ wieku znamy kompozytorów, którzy
pisali utwory ku czci Matki Bo¿ej. Najdawniejsze polskie
wizerunki Matki Bo¿ej spotykamy ju¿ od wieku XI (Ewangeliarz
Emmeriañski, Ewangeliarz Pu³tuski i Sakramentarium
Tynieckie; figury i p³askorze�by w ko�cio³ach romañskich).
Najwiêkszym i szczytowym arcydzie³em rze�by po�wiêconym
Maryi jest o³tarz Wita Stwosza z lat 1477-1489, wykonany dla
g³ównego o³tarza ko�cio³a Mariackiego w Krakowie
pt. Za�niêcie Matki Bo¿ej.Jest to arcydzie³o na miarê
�wiatow¹, nale¿¹ce do unikalnych. W wielu polskich
miastach istniej¹ ko�cio³y zwane mariackimi - a wiêc
po�wiêcone w sposób szczególny Maryi.

                  (Informacji:Konferencja Episkopatu Polski i
Wydawnictwo Pallottinum)

Polska w UE

5 lat w UE - coraz bezpieczniej, ale pojawiaj¹ siê nowe
zagro¿enia

Od 2004 r., gdy Polska wesz³a do UE, liczba przestêpstw
spad³a z 1,4 mln do 1 mln rocznie. Wzros³a natomiast ich
wykrywalno�æ - z 56,2 proc. w 2004 r. do 65,9 proc. w roku
ubieg³ym. Pojawiaj¹ siê jednak nowe zagro¿enia zwi¹zane z
miêdzynarodow¹ przestêpczo�ci¹ zorganizowan¹ i terro-
ryzmem.

Z informacji departamentu bezpieczeñstwa Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji wynika, ¿e w latach 2004-
2008 liczba przestêpstw kryminalnych spad³a z 1 mln do 735
tys. W tym okresie odnotowano tak¿e mniej zabójstw - spadek
z 980 do 759.

"W ci¹gu ostatnich piêciu lat maleje liczba przestêpstw
kryminalnych oraz zw³aszcza tych, które dotykaj¹ najbardziej
Polaków, takich jak np. kradzie¿e, napady, czy rozboje" -
podkre�li³ w rozmowie z PAP wiceminister spraw wewnê-
trznych i administracji Adam Rapacki.

Polska policja odnotowa³a tak¿e du¿y (z 51 tys. do 17 tys.)
spadek kradzie¿y samochodów. Wed³ug statystyk pope³niono
równie¿ mniej przestêpstw o charakterze korupcyjnym - w
2004 r. stwierdzono ich 23 tys., a cztery lata pó�niej - 16 tys. Na
podobnym poziomie utrzymuje siê liczba drobniejszych
przestêpstw, takich jak bójki i pobicia - ok. 14 tys.

Zdaniem Rapackiego, w Polsce spada liczba prze-
stêpstw, do których czêsto dochodzi³o w latach 90. ubieg-
³ego stulecia. «Wtedy rozwój przestêpczo�ci postêpowa³
dynamicznie, dochodzi³o do porachunków miêdzy gangami,
wysadzano samochody. Tego typu zjawiska uda³o siê
ograniczyæ» - uwa¿a Rapacki.

W�ród potencjalnych zagro¿eñ wiceszef MSWiA odpo-
wiedzialny za s³u¿by mundurowe wymieni³ rozwój miêdzy-
narodowych zorganizowanych grup przestêpczych oraz
terroryzm. «Obserwujemy pewne umiêdzynarodowienie
tej¿e przestêpczo�ci, pojawiaj¹ siê te¿ nowe problemy
zwi¹zane z handlem lud�mi» - powiedzia³ Rapacki.

»Dzisiaj mamy �wiadomo�æ, ¿e to zagro¿enie jakim jest
terroryzm jest coraz bardziej realne, bo dotyka równie¿
polskich obywateli poza granicami. Dochodzi do porwañ,
nasi obywatele s¹ przetrzymywani jako zak³adnicy ró¿nych
grup terrorystycznych. Dochodzi do zamachów na polskich
dyplomatów i ¿o³nierzy pracuj¹cych na misjach za-
granicznych» - powiedzia³ Rapacki.

Jak doda³, dlatego w³a�nie poszczególne s³u¿by k³ad¹
du¿y nacisk na identyfikowanie i przeciwdzia³anie zagro-
¿eniom terrorystycznym. «Uda³o nam siê wspólnie z Agencj¹
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego stworzyæ Centrum Anty-
terrorystyczne w którym 24 godziny na dobê pracuj¹
funkcjonariusze wszystkich s³u¿b. Ich zadaniem, jest
zbieranie, analiza i wymiana informacji na temat zagro¿eñ
terrorystycznych zarówno w kraju jak i zagranic¹» - wyja�ni³.

Minister Rapacki podkre�li³ równie¿, ¿e w tym obszarze
szczególnie wa¿na jest wspó³praca miêdzynarodowa.
«Dziêki skutecznej i szybkiej wymianie informacji naszych
funkcjonariuszy z kolegami z zagranicy w ci¹gu ostatnich lat
na terenie Polski zatrzymano kilku przestêpców zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ terrorystyczn¹» - doda³.

Polska wspó³pracuje i  wymienia informacje z
pozosta³ymi krajami Wspólnoty je¿eli chodzi o zwalczanie
miêdzynarodowych grup przestêpczych. U³atwia to
wspó³praca w ramach takich agend jak Interpol, Europol,
Frontex (Agencja Zarz¹dzania Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na
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cudzoziemców ni¿ w analogicznym okresie rok wcze�niej.
Jednocze�nie w ci¹gu czterech lat zlikwidowano 58

placówek Stra¿y Granicznej na granicy zachodniej i po-
³udniowej. Ponadto MSWiA chce do koñca 2015 r. zmniejszyæ
z 12 do dziewiêciu liczbê oddzia³ów SG.

SIS I jest przeci¹¿ony i niedoskona³y, natomiast jego
nastêpca - jak planowano - mia³ zapewniæ dostêp do wiêkszej
liczby danych, w tym danych biometrycznych, a tak¿e ma byæ
pod³¹czony do systemu informacji wizowej (tzw. VIS). Mia³
przynie�æ tyle korzy�ci, ¿e tak¿e nienale¿¹ca do Schengen
Wielka Brytania mia³a siê do niego pod³¹czyæ.

SIS II, który poch³on¹³ ju¿ 67 mln euro, ma jednak ogromne
opó�nienia. Mia³ byæ gotowy jeszcze przed wej�ciem Polski i
innych nowych krajów cz³onkowskich do strefy Schengen w
2007 r. Poniewa¿ tak siê nie sta³o, nowe kraje pod³¹czono do
obecnego, starego systemu SIS I (powsta³a tzw. wersja
SISone4all).

Unijni dyplomaci win¹ za opó�nienia obarczaj¹ przede
wszystkim Komisjê Europejsk¹ i centralê systemu w
Strasburgu. �ród³a dyplomatyczne w Brukseli twierdzi³y, ¿e
najlepiej do pod³¹czenia do SIS II s¹ przygotowane Niemcy,
Austria, Szwecja i Holandia.

Do Schengen nale¿¹ obecnie 22 pañstwa Unii Euro-
pejskiej oraz Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein,
który jest z grup¹ z Schengen stowarzyszony. Bu³garia, Cypr,
Liechtenstein oraz Rumunia to pañstwa, które chc¹ przyst¹piæ
do strefy w najbli¿szych latach. Poza Schengen pozostaj¹
Wielka Brytania i Irlandia.

http://wiadomosci.onet.pl/

Granicach Zewnêtrznych UE, której siedziba znajduje siê
w Warszawie) oraz System Informacji Schengen (SIS).

SIS jest europejsk¹ baz¹ danych poszukiwanych osób
i przedmiotów. Ka¿de pañstwo strefy Schengen wprowadza
do tej bazy dane, do których potem dostêp maj¹ s³u¿by
odpowiedzialne m.in. za ochronê granic, wydawanie wiz - a
tak¿e policja. «Miêdzy innymi te narzêdzia - mimo zniesienia
kontroli na granicach - pozwalaj¹ na sta³a poprawê
unijnego bezpieczeñstwa» - oceni³ Rapacki.

Wed³ug niego jednym z problemów, które utrudniaj¹
wspó³pracê Polski z pozosta³ymi pañstwami UE w zakresie
bezpieczeñstwa, jest nadmierna biurokracja zw³aszcza w
zakresie miêdzynarodowej pomocy prawnej. «Chodzi o to,
by ta wspó³praca by³a odbiurokratyzowana, uproszczona,
co pozwoli na szybsze dzia³anie organów �cigania i wymiaru
sprawiedliwo�ci - powiedzia³.

Polska wesz³a do strefy Schengen 21 grudnia 2007 r.
Po roku ponad po³owa Polaków (54 proc.) uwa¿a³a, ¿e by³o
to dla nich korzystne wydarzenie. Wed³ug sonda¿u TNS
OBOP, zamówionego przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce, tylko 3 proc. ankietowanych uwa¿a,
¿e rozszerzenie strefy Schengen by³o dla nich raczej
niekorzystne, za� 41 proc. stwierdza, ¿e nie mia³o dla nich
¿adnego znaczenia.

Ze specjalnego raportu, przygotowanego w 2008 r. przez
MSWiA wynika, ¿e po wst¹pieniu Polski do strefy Schengen
o po³owê wzros³a skuteczno�æ ochrony polskich granic.
Wed³ug danych z raportu, w pierwszym pó³roczu 2008 r. Stra¿
Graniczna zatrzyma³a o po³owê wiêcej nielegalnych

Unia nie jest idealna, ale mamy powody do zado-
wolenia

Unia nie jest tworem idealnym, ale Polacy maj¹ powody
do zadowolenia z powodu tych piêciu lat. Polacy doskonale
sobie poradzili w nowych warunkach - mówi³ w telewizyjnym
orêdziu z okazji piêciolecia przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej prezydent Lech Kaczyñski.

Prezydent - w imieniu Polaków - podziêkowa³ swoim
poprzednikom na stanowisku prezydenta, a tak¿e kolejnym
szefom rz¹dów za pracê na rzecz wej�cia Polski do UE. 

Wyzwanie przed klas¹ polityczn¹
W ocenie Lecha Kaczyñskiego, Unia okaza³a siê dla

nas «�ród³em znacz¹cego wsparcia ekonomicznego,
otworzy³a swoje rynki na polskie produkty». - Polacy jako
spo³eczeñstwo doskonale poradzili sobie w nowych
warunkach - mówi³ prezydent.

Zaznaczy³, ¿e Unia jest jednak miejscem, w którym
«wielkie wyzwanie staje przed polsk¹ klas¹ polityczn¹». -
Trzeba bowiem skutecznie zabiegaæ, co nie zawsze jest
³atwe, o polski interes, a pó�niej na poziomie rz¹du i
samorz¹du dobrze wykorzystaæ uzyskane �rodki - o�wiad-
czy³ Lech Kaczyñski.

Wed³ug prezydenta, w poprzedniej kadencji uda³o siê
znacz¹co zwiêkszyæ bud¿et Unii przeznaczony dla naszego
kraju. - Te pieni¹dze mog¹ stanowiæ bardzo istotny czynnik
w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych polskich problemów,
takich jak bezrobocie, wsparcie dla polskich przed-
siêbiorstw, rozwój infrastruktury - oceni³.

Doda³ tak¿e, ¿e nie ukrywa, i¿ w tej sytuacji martwi go
niskie obecnie wykorzystanie �rodków unijnych. 

Niegdy� te¿ byli�my czê�ci¹ Zachodu

Lech Kaczyñski oceni³, ¿e 20 lat temu «historyczne
czerwcowe wybory rozpoczê³y nowy okres». - Trzy miesi¹ce
pó�niej powo³any zosta³ pierwszy niekomunistyczny rz¹d. W
1999 roku weszli�my do NATO, a w roku 2004 potwierdzili�my
nasz sukces staj¹c siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii
Europejskiej - wylicza³ polskie osi¹gniêcia prezydent.

Odwo³uj¹c siê do wcze�niejszej historii zwróci³ uwagê,
¿e przez wieki Rzeczpospolita by³a czê�ci¹ politycznego
Zachodu, a w wielu wymiarach nasz kraj uczestniczy³ w jego
¿yciu politycznym, kulturalnym i naukowym.

- Rozbiory Polski brutalnie przerwa³y ten stan. Pokolenia
Polaków walczy³y o to, by niepodleg³a Polska powróci³a na
nale¿ne jej miejsce w rodzinie wolnych narodów. Uda³o siê to
w roku 1918. Niestety, niepodleg³o�æ nie trwa³a d³ugo - mówi³
Lech Kaczyñski.

Wielkie zadanie Polski
 - Wielkim zadaniem, które stoi przed Polsk¹ w Unii

Europejskiej, jest zabieganie o europejsk¹ solidarno�æ i
sprawiedliwo�æ - mówi³ prezydent. - Tej solidarno�ci i
sprawiedliwo�ci zabrak³o przy decyzji dotycz¹cej polskich
stoczni. Najwiêksze kraje europejskie takie jak Francja czy
Niemcy, zachowa³y swój przemys³ stoczniowy - mówi³
prezydent. Jak doda³, Polska, niestety nie.

Lech Kaczyñski podkre�li³ jednak, ¿e «mimo trudno�ci
bilans obecno�ci Polski w UE jest bardzo pozytywny». 
- Mamy prawo cieszyæ siê i byæ dumni, ¿e aspiracje naszych
przodków wype³ni³y siê na naszych oczach. Jestem prze-
konany, ¿e silna Polska w Europie to Polska sukcesu -
zaznaczy³ prezydent.

G³osujcie!
Prezydent Lech Kaczyñski zaapelowa³ o jak najwiêkszy

Mamy powody do zadowolenia
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udzia³ w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - W
Parlamencie Europejskim rozstrzygaj¹ siê wa¿ne dla Polski
sprawy. Warto, by nasi reprezentanci mieli za sob¹ silny
mandat, który bêdzie wyp³ywa³ z wysokiej frekwencji
wyborczej - powiedzia³.

- Swój apel o g³osowanie kierujê szczególnie do
mieszkañców polskich wsi i mniejszych miast. Skuteczna
polityka europejska jest szczególnie potrzebna, by wy-

równywaæ zaleg³o�ci w rozwoju, ju¿ nie tylko miêdzy Polsk¹ a
Europ¹ Zachodni¹, ale tak¿e w ramach naszego kraju -
podkre�li³ prezydent.

Za nami dobre piêæ lat, jestem przekonany, ¿e wierni
swojej chrze�cijañskiej tradycji wybudujemy now¹ Polskê, z
której zdaniem liczyæ siê bêdzie Europa i �wiat - podsumowa³
Lech Kaczyñski. 

Na najlepsze zarobki mog¹ liczyæ informatycy i lekarze,
ale pracy najwiêcej bêdzie dla budowlañców, rolników i
pomocy domowych.

Polacy s¹ na belgijskim rynku od wielu lat i nie wszyscy
pracuj¹ tam nielegalnie. Z roku na rok ros³a liczba naszych
obywateli, którzy otrzymywali pozwolenie na pracê w tym
kraju. W 2004 r. liczba rodaków, którzy legalnie pracowali w
Belgii, przekracza³a tylko nieznacznie tysi¹c osób. Rok
pó�niej by³o nas tam ju¿ dwa razy tyle.

W 2006 r. natomiast pozwolenie na pracê uzyska³o 7212
Polaków. W kolejnych dwóch latach liczba ta wzros³a do
blisko 10 tysiêcy

Sta³o siê tak, bo 1 czerwca 2007 r. rz¹d belgijski
zdecydowa³ siê na czê�ciowe otwarcie swojego rynku pracy
dla pracowników z nowych pañstw Unii. Okaza³o siê bowiem,
¿e w kraju brakowa³o nie tylko specjalistów, np. informatyków,
lekarzy i innych specjalistów wysokiej klasy. Kraj ten
bole�nie odczuwa³ brak r¹k do pracy na budowach, ale
przede wszystkim - w rolnictwie.

Wolne wakaty by³y tak¿e w firmach paraj¹cych siê takimi
us³ugami, jak sprz¹tanie biur i domów czy opieka nad
niedo³ê¿nymi osobami. Belgowie bowiem nie byli chêtni do
podejmowania siê takich prac.

Polacy, którzy zdecyduj¹ siê na wyjazd zarobkowy do
Belgii, mog¹ przede wszystkim liczyæ na pracê w takich
zawodach, jak pielêgniarki, pomoce medyczne, opiekunki
starszych osób. Poszukiwani s¹ tak¿e budowlañcy, elektrycy,
stolarze i rolnicy.

Zajêcia te pozwalaj¹ niewykwalif ikowanym pra-
cownikom na uzyskanie zarobku w granicach 1200 euro
miesiêcznie. Specjali�ci mog¹ liczyæ na dochody nawet trzy
razy wy¿sze.

Ale Belgia nie jest krajem tanim i trzeba pamiêtaæ o
kosztach utrzymania. Choæ oficjalnie przyjmuje siê, ¿e w
Belgii potrzeba co najmniej pó³ tysi¹ca euro na utrzymanie,
to jednak osoby, które ju¿ tam pracuj¹, twierdz¹, ¿e s¹ to
znacznie zani¿one szacunki. I tak na przyk³ad wynajêcie
mieszkania w mie�cie to koszt rzêdu 700-800 euro za
miesi¹c. Tañsze jest wynajêcie pokoju, ale i tu trzeba siê
liczyæ z miesiêcznym wydatkiem w granicach 300 euro. Do
tego trzeba doliczyæ jeszcze jedzenie oraz op³aty za transport.

Ci, którzy od lat pracuj¹ w tym kraju, twierdz¹, ¿e bez
problemów mo¿na od³o¿yæ miesiêcznie 500 euro. Na wiêksze
oszczêdno�ci mog¹ sobie pozwoliæ tylko fachowcy.

Obok pozwoleñ na pracê, innym sposobem na legalne
zatrudnienie w Belgii jest za³o¿enie w³asnej firmy. Polaków,
którzy zdecydowali siê na taki krok, jest ju¿ w tej chwili ponad
tysi¹c. Najwiêcej rodaków pracuje w najwiêkszych belgijskich
miastach, jak Bruksela, Brugia i Antwerpia. Wielu znalaz³o
zajêcie na prowincji.

- Obecnie w Belgii pracuje najwiêcej osób z województwa
podlaskiego. Spodziewamy siê na samym pocz¹tku najazdu
rodaków. Jak pokazuje jednak do�wiadczenie z Wielkiej
Bytanii, po jakim� czasie nap³yw pracowników spada.
Odpadn¹ na pewno ci, którzy nie znaj¹ jêzyka - mówi Anna
Kaczyñska, z konsulatu RP w Brukseli.

W belgijskich mediach nie widaæ paniki przed najazdem
si³y roboczej ze wschodu Europy. Prasa niewiele miejsca
po�wiêca tej tematyce, poza informacjami o otwarciu
miejscowego rynku.

- To bardzo dobra wiadomo�æ. Zw³aszcza dla ma³ych
przedsiêbiorców - mówi przewodnicz¹cy stowarzyszenia
drobnych biznesmenów UNIZO Karel Van Eetvelt.

Rz¹d Belgii zapowiada³ jeszcze w lutym, ¿e zniesie
obostrzenia w zatrudnianiu pracowników z tzw. nowej Unii. Z
kolei wed³ug belgijskiej prasy, decyzja ta zwi¹zana jest z
chêci¹ poprawy wizerunku Belgii na arenie europejskiej.

Jest to wa¿ne, bo od 2010 r. Belgia bêdzie przewodniczyæ
Unii Europejskiej. Co ciekawe, zniesienie obostrzeñ nie
bêdzie dotyczy³o si³y roboczej z Rumunii i Bu³garii. Oba te
kraje przy³¹czy³y siê do wspólnoty w 2007 r.

Jak twierdz¹ dziennikarze belgijskiej gazety «De Morgen»,
nowe zasady zatrudniania obcokrajowców niewiele zmieni¹.
Ich zdaniem 95 proc. zajêæ w Belgii i tak wykonuj¹ jej
obywatele. Pracownicy z Polski, Czech lub Wêgier bêd¹ wci¹¿
wykonywali te same prace, które robi¹ dotychczas.

Zgodnie z oficjalnymi statystykami, w Belgii przebywa
obecnie ponad 20 tys., Polaków. Wliczone s¹ w to osoby
pracuj¹ce legalnie wraz z rodzinami. Statystyki jednak nie
bior¹ pod uwagê tych, którzy pracuj¹ na czarno. A oblicza siê,
¿e nielegalnie pracuj¹cych rodaków w Belgii jest oko³o 80
tys. Znajduj¹ g³ównie zajêcie na budowach i jako pomoce
domowe.

Dziêki pracy w Belgii w niektórych regionach Polski
bezrobocie jest o wiele mniejsze ni¿ �rednia krajowa. Tak
jest na przyk³ad w powiecie Siemiatycze w województwie
podlaskim, którego mieszkañcy ju¿ od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych je¿d¿¹ tam do pracy.

- U nas bezrobocie w tej chwili wynosi zaledwie 6,6 proc.,
podczas gdy na Podlasiu 11,3 proc. - mówi Robert
Derewoñko, zastêpca dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy
w Siemiatyczach.

Wed³ug nieoficjalnych danych tylko z Siemiatycz, w Belgii

Belgia otwarta dla Polaków
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przebywa oko³o 5 tys. osób. Jak siê dowiedzieli�my, osobom
tam zatrudnionym, po odliczeniu wszystkich kosztów
zwi¹zanych z pobytem poza domem, zostaje na rêkê oko³o
tysi¹ca euro miesiêcznie.

Jest to kierunek tak popularny, ¿e tamtejszy PKS
uruchomi³ sta³e po³¹czenie z Bruksel¹. - Mamy zezwolenie
na ka¿dy dzieñ, ale na razie je�dzimy raz w tygodniu. Wyjazd
z Siemiatycz w pi¹tek, a powrót w niedzielê - mówi Zenon
¯ukowski, prezes PKS w Siemiatyczach. Drugi autobus do
Brukseli o tej samej porze jedzie z Bia³egostoku. Bilet w obie
strony kosztuje 420 z³ albo 110 euro.

Otwarcie belgijskiego rynku pracy to bardzo dobra
wiadomo�æ dla PKS z Podlasia. - Je�li bêdzie taka potrzeba,
w ka¿dej chwili mo¿emy zwiêkszyæ liczbê autobusów. Jeden
jedzie przez Warszawê i Poznañ, a drugi przez Toruñ i
Bydgoszcz. Gdyby tylko znale�li siê chêtni z tamtych regionów
kraju, to jeste�my w stanie ich niemal od razu przewie�æ -
mówi Zenon ¯ukowski.

Piêæ lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej tylko dwa kraje
- Niemcy i Austria - utrzymuj¹ wci¹z ograniczenia w dostêpie
do swoich rynków pracy.

http://polskatimes.pl/

O wy�cigu do fotela przewod-
nicz¹cego Parlamentu Europejs-
kiego, z prof. Jerzym Buzkiem, euro-
deputowanym PO, rozmawia Marcin
Zasada

W wy�cigu do stanowiska
szefa europarlamentu jest Pan naj-
powa¿niejszym kandydatem, co po-
twierdzaj¹ m.in. sonda¿e London
School of Economics i dubliñskiego
Trinity College. Co musi siê staæ, by
Polak zosta³ szefem Parlamentu
Europejskiego?

Musimy osi¹gn¹æ dobry wynik w
zbli¿aj¹cych siê wyborach. Chodzi mi
nie tylko o wynik Platformy Obywa-
telskiej, ale o wynik ca³ej koalicji
partii chrze�cijañsko-demokratycz-
nych w Unii. Poza tym ca³a polska
delegacja, podobnie jak ca³a cha-
decja, musi mieæ w tej sprawie
wspólne stanowisko.

Jakie korzy�ci mia³by nasz kraj
z tego, ¿e Polak szefowa³by
europarlamentowi?

Po pierwsze, presti¿owe, bo ju¿
sama nominacja jest wielkim wyró¿nieniem i wyrazem
uszanowania dla ambicji danego kraju. Je�li chodzi o
korzy�ci polityczne, to trzeba pamiêtaæ, ¿e przewodnicz¹cy
ma wp³yw na kolejno�æ prac legislacyjnych, priorytety
ustawodawcze i ogóln¹ politykê UE.

A co dla Pana na tym stanowisku by³oby naj-
wa¿niejsze?

Bezpieczeñstwo energetyczne, ochrona klimatu i stosunki
Unii ze wschodni¹ czê�ci¹ Europy. W ostatnich latach
zajmowa³em siê w³a�nie tymi sprawami w Komisji �rodowiska,
Komisji Przemys³u, Komisji Badañ Naukowych i Energii oraz
Komisji Zmian Klimatycznych. Jestem tak¿e cz³onkiem sta³ego
zespo³u do wspó³pracy Unia - Ukraina. W przysz³o�ci wa¿ne
bêdzie te¿ wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego,
rozwi¹zanie problemów demograficznych i migracyjnych, a tak¿e
wspó³praca w obszarze Morza Ba³tyckiego.

Premier Donald Tusk zwróci³ siê do Aleksandra
Kwa�niewskiego, by pomóg³ w promowaniu Pana

kandydatury, uruchamiaj¹c swoje
kontakty w �rodowisku europejskiej
lewicy. Liczy Pan na poparcie by³ego
prezydenta?

Powiem tak: je�li Polak ma szansê
obj¹æ tak presti¿owe stanowisko, to w
interesie naszego kraju jest udzielenie
mu jak najszerszego poparcia. Musimy
sobie u�wiadomiæ, ¿e w ten sposób mo-
¿emy wple�æ to, co jest wa¿ne dla
Polski, w interes Europy.

Dlaczego wybory do europar-
lamentu s¹ tak wa¿ne? Co zyskali�-
my w ostatnich latach dziêki PE?

S¹ wa¿ne, bo to, co robimy w
Brukseli, przek³ada siê na ¿ycie Po-
laków. W dziejach Unii ¿aden inny kraj
nie dosta³ tyle co my. Uzyskali�my np.
u³atwienia w korzystaniu z pieniêdzy
na innowacje i nowe technologie. Z
unijnego bud¿etu zostan¹ dofinan-
sowane czyste technologie wêglowe.
Dla nas to jak los wygrany na loterii,
bo wêgiel bêdzie podstawowym
surowcem energetycznym w Unii przez
kilkadziesi¹t nastêpnych lat. Do tego

wywalczyli�my pieni¹dze (60 mld z³) i czas dla naszej
energetyki na przebudowê i dostosowanie siê do
wy�rubowanych wymogów ekologicznych. Realizujemy
przedsiêwziêcia, o których kilka lat temu nawet nie
marzyli�my. Dlatego wszyscy powinni�my g³osowaæ, by
wybraæ dobr¹ polsk¹ reprezentacjê. To dziêki euro-
parlamentowi Polak nie musi du¿o p³aciæ za ka¿dy program
instalowany w komputerze, bo odrzucili�my dyrektywê, która
takie op³aty przewidywa³a. Op³aty za roaming w telefonii
komórkowej spad³y trzykrotnie.

Czy frekwencja wyborcza ma znaczenie dla
pó�niejszej pozycji Polski w europarlamencie?

Oczywi�cie, dlatego namawiam wszystkich, by
7 czerwca, bez wzglêdu na polityczne sympatie, wrzucili do
urny swój g³os. Wysoka frekwencja zwiêkszy nasz¹ si³ê w
Unii. Za�wiadczy o tym, ¿e przedstawiciele naszego kraju
maj¹ du¿e poparcie spo³eczne.

Rozmawia Marcin Zasada
http://www.polskatimes.pl/

W dziejach Unii ¿aden kraj nie dosta³ tyle co Polska
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Wiadomo�ci z Polski

Pañstwowa Komisja Wyborcza og³osi³a wyniki wyborów
do Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Wybierano 50 europos³ów w�ród 1293 kandydatów z 12
komitetów wyborczych. W g³osowaniu wziê³o udzia³ ponad
7,4 mln osób. Oddano ponad 132 tysi¹ce g³osów niewa¿nych.
Frekwencja wyborcza wynios³a 24,53%.

PO zdoby³a 44,43 procent g³osów, PiS 27,4 proc., SLD -
UP 12,34 proc., PSL 7,01 proc.

Poza Parlamentem Europejskim znalaz³y siê: Centro-
lewica (2,44 proc.), Prawica Rzeczpospolitej (1,95 proc.),
Samoobrona (1,46 proc.), Libertas (1,14 proc.), Unia Polityki
Realnej (1,1 proc.), Polska Partia Pracy (0,7 proc.), Polska
Partia Socjalistyczna (0,02 proc.)i Naprzód Polsko-Piast
(0,02). Ugrupowania te nie przekroczy³y 5-procentowego
progu wyborczego.

Z list PSL do europarlamentu dostali siê: Andrzej Grzyb,
Jaros³aw Kalinowski, Czes³aw Siekierski.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
SLD-UP zdoby³o 7 mandatów: Lidia Geringer d�Oe-

denberg, Adam Gierek, Bogus³aw Liberadzki, Wojciech
Olejniczak, Joanna Senyszyn, Marek Siwiec, Janusz Zemke.

Platformê Obywatelsk¹ reprezentowaæ bêd¹: Piotr Borys,
Jerzy Buzek, Ma³gorzata Handzlik, Jolanta Hibner, Danuta
Hubner, Danuta Jaz³owiecka, El¿bieta Jêdrzejewska, Filip
Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobiñska, Janusz Lewandowski,
Krzysztof Lisek, El¿bieta £ukacijewska, Bogdan Marcin-
kiewicz, S³awomir Nitras, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz,
Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Skrzydlewska, Bogus³aw
Sonik, Ró¿a Thun, Rafa³ Trzaskowski, Jaros³aw Wa³êsa,
Pawe³ Zalewski, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka.

PiS zdoby³o 15 mandatów: Adam Bielan, Tadeusz Cymañski,
Ryszard Czarnecki, Marek Gróbarczyk, Micha³ Kamiñski, Pawe³
Kowal, Jacek Kurski, Ryszard Legutko, Marek Migalski, Miros³aw
Piotrowski, Tomasz Porêba, Konrad Szymañski, Jacek
W³osowicz, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Ziobro.

23 maja br. w sali koncertowej Zamku Królewskiego w
Warszawie odby³a siê sesja katyñska «Zbrodnia katyñska -
Naród, Pañstwo, Rodzina».

Ze swoimi referatami wyst¹pili: prof. dr hab. Witold
Kulesza («Zbrodnia katyñska a Naród Polski»), prok.
Ma³gorzata Ku�niar-Plota («Informacja o przeprowadzonych
w �ledztwie katyñskich czynno�ciach procesowych, kwiecieñ
2008 - kwiecieñ 2009»), Aleksander Gurjanow («Sprawa
katyñska w s¹dach rosyjskich 2007-2009»), dr Ireneusz C.
Kamiñski («Kto i jak mo¿e wystêpowaæ przed Europejskim
Trybuna³em Praw Cz³owieka w sprawie zbrodni katyñskiej»),
dr hab. Grzegorz Nowik («Oficerowie wojny 1920 r. w grobach
katyñskich»), dr Nikita Pietrow («Kto zabija³ strza³em w ty³
g³owy Polaków w Katyniu, Charkowie i Twerze»), dr S³awomir

Fr¹tczak («Za³o¿enia organizacyjne i programowe Muzeum
Katyñskiego w kaponierze Cytadeli Warszawskiej») oraz dr
Bo¿ena £ojek («Cmentarze katyñskie - kultowe miejsca
prawdy i pamiêci»).

Podczas sesji wrêczono Medale Dnia Pamiêci Ofiar
Zbrodni Katyñskiej. Otrzyma³o je 15 osób, które przyczyni³y
siê do wyja�niania i utrwalania prawdy katyñskiej.

W spotkaniu naukowym uczestniczyli przedstawiciele
w³adz pañstwowych, organizacji zrzeszaj¹cych rodziny
pomordowanych oraz kombatanci, parlamentarzy�ci i
m³odzie¿. Jego organizatorami byli: Niezale¿ny Komitet
Historyczny Badania Zbrodni Katyñskiej, Polska Fundacja
Katyñska, oraz Dyrekcja Zamku Królewskiego.

Warszawa, 23 maja 2009 r.

Zbrodnia Katyñska - Naród, Pañstwo, Rodzina

Gdy zapytali�my wczoraj, czy chcie-
liby przyjêcia wspólnej waluty euro-
pejskiej najszybciej, jak to mo¿liwe -
respondenci podzielili siê niemal po
po³owie.

 Przede wszystkim kompletnie nie
trafia do nas argument, czêsto powta-
rzany przez opozycjê i prezydenta, ¿e
wprowadzenie euro zagrozi³oby suwe-
renno�ci narodowej Polski.

Zdecydowana wiêkszo�æ badanych
- a¿ 69 proc. -uwa¿a, ¿e euro suwe-
renno�ci nie zagrozi; a tylko 14 proc. - ¿e
zagrozi.

Nie obawiamy siê tak¿e o polsk¹
gospodarkê: a¿ 49 proc. uwa¿a, ¿e wpro-
wadzenie euro by j¹ wzmocni³o; a tylko
29 proc. - ¿e j¹ os³abi.

t,

Do euro Polakom siê nie pali
Jednak bardzo silna jest obawa

o w³asn¹ kieszeñ. Gdy zapytali�my,
jak euro wp³ynê³oby na sytuacjê
materialn¹ rodziny ankietowanego,
wiêkszo�æ - a¿ 53 proc. - odpowiada,
¿e spodziewa siê jej pogorszenia; a
tylko 29 proc. - poprawy.

Polacy nie s¹ przekonani, ¿e euro
z³agodzi³oby skutki kryzysu gospo-
darczego. Dzielimy siê tu znowu pó³
na pó³: 42 proc. uwa¿a, ¿e euro by je
ograniczy³o, a 41 proc. - ¿e by je
nasili³o.

Sonda¿ telefoniczny PBS DGA dla
«Gazety»; 25 lutego, reprezentatywna
próba 500 osób

�ród³o: Gazeta Wyborcza
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Dnia 16 maja w katedrze Wniebowziêcia Matki Bo¿ej w
Charkowie odby³ siê ingres nowego, drugiego ju¿ biskupa
diecezji charkowsko-zaporoskiej � Mariana Buczka. Od
16 lipca 2007 by³ on koadiutorem tej jednostki ko�cielnej,
istniej¹cej od 7 lat, a obecnie oficjalnie przej¹³ za ni¹ pe³n¹
odpowiedzialno�æ od prawie 77-letniego biskupa Sta-
nis³awa Padewskiego, który ust¹pi³ z urzêdu ze wzglêdu
na wiek.

W uroczysto�ci wziêli udzia³ m.in.: nuncjusz apostolski
na Ukrainie abp Ivan Jurkoviè, metropolita lwowski abp
Mieczys³aw Mokrzycki oraz sze�ciu biskupów rzyms-
kokatolickich i dwóch greckokatolickich. Z Bia³orusi przybyli
biskupi W³adys³aw Blin z Witebska i Antoni Dziemianko z
Miñska, a z Polski � bp Grzegorz Kaszak z Sosnowca.
Obecni byli tak¿e wys³annicy Ko�cio³a prawos³awnego,
Ormiañskiego Ko�cio³a Apostolskiego i niemieckiego
Ko�cio³a Ewangelicko-Luterañskiego. Ponadto przybyli
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w³adz obwo-
dowych i miejskich Charkowa oraz liczni wierni. Wielka
delegacja duchowieñstwa i �wieckich przyjecha³a ze
Lwowa. Wielk¹ odleg³o�æ podo³a³ autokar z polskimi
pielgrzymami z ziemi lubaczowskiej, sk¹d pochodzi biskup
Marian Buczek.

INGRES  BISKUPA MARIANA  BUCZKA

Na pocz¹tku Mszy �w. arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki
metropolita lwowski powiedzia³:
«Åêñöåëåíö³º Àïîñòîëüñüêèé íóíö³é!
Ïðåîñâÿùåíí³ Âëàäèêè!
Â³òàþ äóõîâåíñòâî, ìîíàõèíü ³ ìèðÿí ñõ³äíîãî îáðÿäó!
Øàíîâí³ êåð³âíèêè âëàäè!

Äîðîã³ áðàòè ³ ñåñòðè!
Ñüîãîäí³ ç âåëèêîþ ðàä³ñòþ ââîäèìî íà ºïèñêîïñüêèé

ïðåñòîë Õàðêîâà íàøîãî äîñòîéíîãî ñï³âáðàòà â ºïèñ-
êîïñòâ³ � âëàäèêó Ìàð�ÿíà Áó÷åêà, êîòðîãî âè âæå ìàëè
çìîãó ï³çíàòè. Õàðê³âñüêî-Çàïîð³çüêà ä³ºöåç³ÿ º ï³ä
ïîêðîâîì ñâÿòèõ Êèðèëà ³ Ìåòîä³ÿ � ïîêðîâèòåë³â ªâðîïè ³
ñëîâ�ÿíñüêèõ ïðîñâ³òèòåë³â. Ïîñ³ÿí³ íèìè çåðíà ïðî-
äîâæóþòü ïðèíîñèòè íîâ³ ðÿñí³ ïëîäè. Ó õðàìàõ ëàòèíñü-
êîãî îáðÿäó â³ðí³ ð³çíèìè ð³äíèìè ìîâàìè ìàþòü çìîãó
ìîëèòèñÿ çà Öåðêâó, çà íàøó äåðæàâó Óêðà¿íó. Çà ìèð ³
çëàãîäó ì³æ óñ³ìà ëþäüìè. Ó öüîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³
çðèìî â³ä÷óâàºòüñÿ âñåëåíñüê³ñòü Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ³
âåëèêå ïðàãíåííÿ óñ³õ ïðèñóòí³õ «áóòè îäíî», ÿê íàì çàïîâ³â
²ñóñ Õðèñòîñ, òà ºäèíèìè óñòàìè ïðîñëàâëÿòè íàøîãî Òâîðöÿ
³ Ñïàñèòåëÿ.

ß äÿêóþ âëàä³ ì³ñòà Õàðêîâà ³ ñóñ³äí³õ îáëàñòåé çà
ðîçóì³ííÿ ïîòðåá ³ ñòðåìë³íü ðèìñüêî-êàòîëèöüêèõ
ñï³ëüíîò ³ ãðîìàä.

Çàïåâíÿþ âàñ ³ çàêëèêàþ: ÷èì á³ëüøå ìè áóäåìî çâ³ðÿòè
ñâî¿ ñïðàâè ³ â÷èíêè ç Áîæèìè çàïîâ³äÿìè, òèì ñêîð³øå
âèéäåìî ç íèí³øíüî¿ ñâ³òîâî¿ êðèçè.

Áóäüòå àïîñòîëàìè äîáðèõ ä³ÿíü!»
Nowego ordynariusza przywita³ w imieniu Ojca �wiêtego

Benedykta XVI abp Jurkoviè. Zosta³ odczytany list gratulacyjny
emerytowanego metropolity lwowskiego kardyna³a Mariana
Jaworskiego, który napisa³:

�Ekscelencjo,
Drogi Ksiê¿e Biskupie Marianie!
Niezbadane s¹ wyroki Bo¿e. Opatrzno�æ Bo¿a tak zaradzi³a,

¿e powierzy³a Ksiêdzu Biskupowi Diecezjê Charkowsko-
Zaporosk¹. Trudne i odpowiedzialne zadanie. Po ludzku s¹dz¹c
przekraczaj¹ce ludzkie mo¿liwo�ci. A po Bo¿emu trzeba
powiedzieæ: wszystko mogê w tym, który mnie umacnia. � Na
decyzjê Ojca �wiêtego Benedykta XVI � go wyznaczaj¹c¹ Ci

Urodzi³ siê 14 marca 1953 r. w Cieszanowie na terenie obecnej
diecezji zamojsko-lubaczowskiej, a wówczas archidiecezji w
Lubaczowie, obejmuj¹cej tê czê�æ archidiecezji lwowskiej,
która po II wojnie �wiatowej pozosta³a w granicach Polski.
�wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 30 lat temu - 16 czerwca 1979 r.
z r¹k ówczesnego administratora apostolskiego w Lubaczowie
bp. Mariana Rechowicza. Pracowa³ nastêpnie duszpastersko
w swej rodzimej diecezj i ,  po czym na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX w. wyjecha³ do Lwowa, gdzie m.in.
pomaga³ pierwszemu, mianowanemu po wojnie arcy-
biskupowi tego miasta - Marianowi Jaworskiemu w od-
budowie struktur ko�cielnych. Przez wiele lat by³ jego
sekretarzem i kanclerzem kurii Metropolitalnej. 4 maja
2002 r. Jan Pawe³ II mianowa³ go biskupem pomocniczym
Archidiecezji Lwowskiej (wraz z bp. Leonem Ma³ym); sakrê
biskupelekt przyj¹³ 20 czerwca tego¿ roku. 16  lipca 2007 r.
Benedykt XVI powo³a³ go na stanowisko biskupa-koadiutora
diecezji charkowsko-zaporoskiej. Urz¹d ten obj¹³ 19 marca br..
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pos³ugê biskupa w Diecezji Char-
kowsko-Zaporoskiej bez wahania
odpowiedzia³e�: oto jestem, idê, aby
pe³niæ wolê Bo¿¹. Ufam Temu, który
mnie powo³a³.

Drogi Ksiê¿e Biskupie! Ufam, ¿e
³aska stanu biskupiego bêdzie Ci stale
towarzyszyæ, �nie bêdzie pró¿na� i dziêki
Twojej wspó³pracy przyniesie obfite
owoce dla ludzi szukaj¹cych Boga i
bêdzie wiarygodnym �wiadectwem
sk³adanym Chrystusowi � Najwy¿sze-
mu Kap³anowi.

Niech Dobry Bóg hojnie b³ogo-
s³awi.

Marian kardyna³ Jaworski�.
Msza �wiêta dziêkczynna za

wszystkie ³aski otrzymane przez die-
cezjê i za nowego ordynariusza by³a
sprawowana w dziewiêciu jêzykach
(angielskim, hiszpañskim, ³aciñskim,
polskim, rosyjskim, s³owackim, ukraiñ-

skim, wietnamskim i w³oskim).
W swojej homili i  biskup Marian

Buczek zaznaczy³, ¿e przez 70 lat na
terenie dzisiejszej diecezji charkowsko-
zaporoskiej nie by³o kap³ana, ko�cio³a i
kaplicy. �Kap³ani zostali wymordowani,
�wi¹tynie zburzone, lub zamienione na
cele �wieckie � przyk³adem jest ta
katedra � mówi³ bp Buczek. � Przyszed³
jednak cud za po�rednictwem Matki
Boskiej Fatimskiej. Na gruzach systemu
totalitarnego i bezbo¿nego powsta³y
nowe niezale¿ne i samodzielne pañ-
stwa, które pozwoli³y wierz¹cym ofi-
cjalnie modliæ siê i zdobywaæ �wi¹tynie�.
Dalej przypomnia³, ¿e po uzyskaniu
niepodleg³o�ci Ukrainy S³uga Bo¿y Jan
Pawe³ II mianowa³ biskupów dla osie-
roconych diecezji, którzy posy³ali kap-
³anów do wiernych. �Dziêki Waszej
g³êbokiej wierze Ko�ció³ rozwin¹³ siê do
dostatecznej liczby parafii na terenach
Wschodniej Ukrainy, ¿e mog³a tu po-
wstaæ odrêbna diecezja rzymskokatolic-

ka � powiedzia³ biskup Marian Buczek. �
Dnia 4 maja 2002 r. Jan Pawe³ II bull¹ �Ad
plenius prospiiciendum� utworzy³ z tery-
torium diecezji kamieniecko-podolskiej i
ki jowsko-¿ytomierskiej now¹ diecezjê
charkowsko-zaporosk¹ i mianowa³ do-
�wiadczonego biskupa Stanis³awa Pa-
dewskiego OFM Cap. Biskup Stanis³aw
jako zaprawiony w trosce o Stado Bo¿e
rozpocz¹³ energicznie organizowaæ ¿ycie
religijne i materialne tej misyjnej diecezji.
Ustanawia³ nowe parafie, tworzy³ wspólnoty
zakonne, budowa³ prowizoryczne kaplice
oraz nowe ko�cio³y. Nasza m³oda diecezja
obejmuje 7 obwodów, w których mieszka
20 milionów ludzi, w tym 50 tysiêcy kato-
lików obrz¹dku ³aciñskiego. Wywi¹za³ siê z
tej trudnej i odpowiedzialnej pos³ugi, co
widzimy dzisiaj,  kiedy oddaje swoich
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Konstanty Czawagy, www.rkc.lviv.ua
Zdjêcie Oleg Czernijenko

wiernych w rêce nowego biskupa. Bis-
kupie Stanis³awie niech Bóg Ci to policzy,
bo my nie zawsze potrafimy doceniæ tego
co tu zrobi³e��.

Biskup Marian Buczek wymieni³ ruchy i
stowarzyszenia modlitewne dzia³aj¹ce na
terenie diecezji charkowsko-zaporoskiej: III
Zakon �w. Franciszka, Rodzinê Ró¿añ-
cow¹, Drogê Neokatechumenaln¹, Ko�ció³
Domowy oraz Ruch Rodzin Nazaretañs-
kich, Legion Maryi, Kr¹g Biblijny. �Razem z
moimi najbli¿szymi wspó³pracownikami
kap³anami, zakonnikami i siostrami
zakonnymi bêdziemy dok³adali starañ, by
katecheza dzieci i m³odzie¿y oraz doros-
³ych pog³êbia³a wiar¹ � podkre�li³ biskup
Buczek. � Poprzez nauczanie chcemy
formowaæ ludzi sumienia dla Ko�cio³a i
spo³eczeñstwa, aby zbudowaæ �wiat oparty
na moralno�ci chrze�cijañskiej. Po-
staramy siê rozbudowaæ ruch pielgrzym-
kowy, dziêki któremu umacnia siê wspól-
nota ludzi wierz¹cych. Potrzeba nam nowych, ale �wiêtych
kap³anów i zakonników i zakonnic, dlatego wzorem �w.
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, bêdziemy po ka¿dej mszy
�w. modliæ siê o powo³ania do Winnicy Pañskiej�.

Obok katedry znajduje siê plac, ju¿ przygotowany pod
budowê domu biskupiego i parafialnego w Charkowie.
Obecnie kap³ani i biskup mieszkaj¹ w trudnych warunkach.

Katecheza dzieci, m³odzie¿y i doros³ych odbywa siê w
metalowych barakach budowlanych. Biblioteka, która mie�ci
siê w wie¿y katedry ma charakter ekumeniczny. W�ród
czytelników s¹ przede wszystkim Polacy i wierni Ko�cio³a
rzymskokatolickiego równie¿ ludzi innych wyznañ i ró¿nej
narodowo�ci, mieszkañcy z ca³ego Charkowa.

�Misja Ko�cio³a jest misj¹ uniwersaln¹ - powiedzia³ w
s³owie gratulacyjnym ambasador RP na Ukrainie Jacek
Kluczkowski. � Oczywi�cie misja dyplomaty jest ograniczona,
jest inna. Realizujemy inne zadania. Tym nie mniej jednak
to, to co robi Ko�ció³ katolicki na terenie Ukrainy pomaga
Ukrainie, pomaga tak¿e naszej dyplomatycznej pracy.
Odbudowuj¹c wiarê Ko�ció³ odbudowuje godno�æ ludzk¹.
Pomaga odbudowywaæ tak¿e i krzewiæ polsko�æ na tej ziemi
za co chcia³em serdecznie podziêkowaæ wszystkim biskupom
rzymskokatolickim na terenie ca³ej Ukrainy�.

Franciszka Buczek-Adamek - mama Bp Mariana
Buczka jako go�æ przyjecha³a na uroczysto�ci z
Polski do Charkowa. Zosta³a nagrodzona przez

obecnych w katedrze gor¹cymi oklaskami.

Bp Marian Buczek przyjmuje gratulacje od
prezesa Stowarzyszenia Kultury Polskiej

 w Charkowie Józefy Czernijenko.
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Obchody  polskich �wi¹t w Charkowie

W dniu 27 kwietnia 2009 roku w
Centrum Kultury kijowskiego rejonu
miasta Charkowa odby³y siê uroczys-
to�ci z okazji Dnia Polonii i Polaków za
Granic¹, rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, Dnia Flagi RP oraz �wiêta
Naj�wiêtszej Marii Panny Królowej
Polski. Przedsiêwziêcie zosta³o
zorganizowane przez Stowarzyszenie
Kultury Polskiej w Charkowie wspólnie
z zespo³em Ukraiñskiej Muzyki Ludowej
�Oberegy�.

Na uroczysto�æ przybyli szacowni
go�cie: Jego Ekscelencja Biskup koa-
diutor Diecezji Charkowsko - Zapo-
roskiej  Marian Buczek, Konsul RP w
Charkowie Pani Iwona Szost, kierownik
ds. mniejszo�ci narodowych admi-
nistracji pañstwowej obwodu char-
kowskiego Pani Ludmi³a Sewczuk oraz

kierownik ds. mniejszo�ci narodowych
Rady Miejskiej Charkowa Pani Marina
Egorowa.

Prezes Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie Pani Józefa
Czernijenko przedstawi³a i powita³a
zacnych go�ci i uczestników koncertu,
ca³¹ charkowsk¹ Poloniê i licznie
zgromadzon¹ publiczno�æ oraz z³o¿y³a
najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji
zbli¿aj¹cych siê �wi¹t.

Po od�piewaniu hymnów naro-
dowych i oficjalnych przemówieniach
zaproszonych go�ci, Wiktor Bojko -
ukraiñski poeta i prezes Fundacji
Ukraiñskiej Kultury � dokona³ pre-

zentacji ksi¹¿ki Henryka Sienkiewicza
�Quo vadis�, która niedawno ukaza³a siê
w jêzyku ukraiñskim dziêki jego t³u-
maczeniu z jêzyka polskiego.

Po oficjalnej czê�ci  imprezy rozpocz¹³
siê przygotowany przez cz³onków Sto-
warzyszenia i zespó³ Ukraiñskiej Muzyki
Ludowej �Oberegy�  wspólny koncert. Na
pocz¹tku koncertu ubrani w stroje ludowe
ukraiñscy arty�ci wykonali pie�ni ka-
lendarzowe S³obo¿añszczyny.

Orkiestra zespo³u �Oberegy�- laureat
miêdzynarodowych konkursów im. Gnata
Chodkiewicza � ma w swoim repertuarze
wiele polskich i ukraiñskich utworów.
Kierownikiem i dyrygentem orkiestry jest
zas³u¿ony dzia³acz kultury i sztuki Ukrainy
- profesor Jurij A³¿niew. Pod jego batut¹
orkiestra wykona³a ulubiony przez char-
kowian polonez �Po¿egnanie z Warszaw¹�
Micha³a K. Ogiñskiego. Pan Leszek

Podczas �piewania hymnów Polski i Ukrainy
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Nikitiuk, solista Teatru Opery i Baletu
im. £ysenko, przy akompaniamencie fortepia-
nowym Wandy Kowalewskiej, u�wietni³ koncert
wykonaniem Mazurka 3 Maja i Hymnu Polaków
Charkowa. Swiet³ana Pronienko � laureatka
miêdzynarodowych konkursów pianistycznych -
wspaniale wykona³a na fortepianie utwory
wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka
Chopina. Ludmi³a Kabaniec - �piewaczka Teatru
Opery i Baletu im. £ysenko,  laureatka miêdzy-
narodowych konkursów wokalistycznych, przy
akompaniamencie fortepianowym Swiet³any
Pronenko, obdarowa³a obecnych pie�ni¹ �Ave
Maria�, czym jakby na nowo otworzy³a serca do
Matki Boskiej Królowej Polski. W romantyczny
nastrój wprowadzi³a zebranych muzyka polskiej
kompozytorki Weroniki  Markiewicz w wykonaniu
m³odych muzyków charkowskiego konserwa-
torium Anastazji Go³owko (flet) i Heleny Pogo-
re³owej (fortepian). Nasze dusze rozko³ysa³y
�Polskie Kwiaty� w  wykonaniu  najm³odszych
�piewaczek - laureatek ukraiñskiego festiwalu polskich pie�ni
- sióstr Mariany i Katarzyny Kor¿awin.

Ukochana nasza m³oda piosenkarka, laureatka
miêdzynarodowych i ukraiñskich konkursów i festiwali pie�ni

estradowych, Anna  Mo³odecka wzruszy³a swoj¹ piosenk¹
�Ludzkie gadanie� z repertuaru Maryli Rodowicz. Ulubiony
�piewak Charkowian, Zas³u¿ony Artysta Ukrainy Oleg Dziuba
piêknie wykona³ popularne polskie oraz ukraiñskie pie�ni.

Polskie piosenki ludowe za�piewa³ zespó³ dziewcz¹t .
By³y to �Kuku³eczka� i �Czemu ty dziewczyno pod Jaworem
stoisz� w opracowaniu charkowskiego kompozytora A. Gaj-
denko. Wyst¹pi³ tak¿e solista � laureat miêdzynarodowych
festiwali - Wo³odymir Jakobiszyn. W programie koncertu
us³yszeli�my ukraiñskie pie�ni Grygorija Skoworody: �Stoi
Jawor� w wykonaniu solisty, Zas³u¿onego Artysty Ukrainy

Charkowski kompozytor A. Gajdenko

Wiktor Bojko - ukraiñski poeta � t³umacz �Quo Vadis�
Henryka Sienkiewicza

Zdjêcie Oleg Czernijenko

Piosenkarka estradowa Anna  Mo³odecka

Miko³aja Ko³odoczki oraz �Zagraj mi Cyganie stary�  w
wykonaniu Wasyla Marczaka przy akompaniamencie
skrzypcowym Wiaczes³awa Szlacha.

Wasyl Sagan w roli niezrównanego konferansjera

wspaniale recytowa³ polskie wiersze, prowadz¹c �wi¹teczny
koncert po mistrzowsku i z wielkim umi³owaniem do
publiczno�ci.

Na zakoñczenie koncertu wszyscy wykonawcy zespo³u
Ukraiñskiej Muzyki Ludowej �Oberegy� oraz zespó³ tañca
ludowego �Zakab³uky� za�piewali i odtañczyli  fragment ze
spektaklu �Zabawy ludowe�.

To by³ naprawdê wspania³y prezent dla Polonii i Polaków
w Charkowie i przyk³ad dobrych, ciep³ych i owocnych
stosunków miêdzy Ukraiñcami a Polakami.
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 �piewamy razem

Pie�ñ ta powsta³a w 1887 roku
z okazji zakoñczenia roku szkol-
nego w gimnazjum w Starym S¹czu
i nosi³a tytu³ �Na koniec roku szkol-
nego». Autorem jej tekstu i melodii
by³ ówczesny katecheta tego gim-
nazjum, ks. Franciszek Le�niak
(w³a�c. Franciszek Jan Borgiasz).
Pó�niej zwi¹za³ siê z Tarnowem i
by³ wspó³autorem �Dziejów miasta
Tarnowa», profesorem tamtejszego

Stanis³aw Raczyñski ��wit-Dzieñ-Noc�

Up³ywa szybko ¿ycie,
jak potok p³ynie czas,
za rok, za dzieñ, za chwile,
razem nie bêdzie nas. (bis)

I nasze m³ode lata
pop³yn¹ szybko w dal,
a w sercu pozostanie
têsknota, smutek, ¿al. (bis)

O, jeszcze m³odo�æ nasza,
jak¿e szczê�liwi my,
o, niech przynajmniej teraz
nie p³yn¹ gorzkie ³zy. (bis)

Choæ pamiêæ po nas zginie
ju¿ za nied³ugi czas,
niech piosnka w dal pop³ynie,
póki jeste�my wraz. (bis)

A je�li losów ko³o
z³¹czy zerwan¹ niæ,
bêdziemy znów pospo³u
�piewaæ i marzyæ, �niæ. (bis)

Ju¿ nadszed³ koniec roku.
Warn u rozstajnych dróg,
id¹cym w �wiat z otuch¹
niech b³ogos³awi Bóg! (bis)

Powstan¹ nowe rzeki
i setki nowych gwiazd,
za rok, za dzieñ, za chwilê,
razem nie bêdzie nas. (bis)

Up³ywa nasze ¿ycie
szybciej ni¿ biegnie czas,
nieodgadnione losy
wpêdzone w ciemny las. (bis)

A ja w pamiêci wiernej
zabra³em w obcy �wiat
kochane, jasne twarze,
przyjació³ z dawnych lat. (bis)

seminarium duchownego i kus-
toszem Muzeum Diecezjalnego, a
tak¿e zosta³ pra³atem kapitu³y
tarnowskiej.

Na prze³omie XIX i XX w.
pie�ñ ks. Le�niaka zyskiwa³a coraz
szersz¹ popularno�æ na ziemiach
polskich wszystkich trzech zaborów
i wystêpowa³a te¿ pod tytu³ami �Jak
szybko mijaj¹ chwile» oraz �Na
po¿egnanie». Od czasów I wojny

�wiatowej sta³a siê pie�ni¹ ogól-
nopolsk¹, znan¹ g³ównie pod ty-
tu³em zaczerpniêtym z jej pier-
wszych s³ów: �Up³ywa szybko
¿ycie». Zapisane tu trzy ostatnie
zwrotki prawdopodobnie nie s¹
autorstwa ks. Le�niaka i powsta³y
w okresie pó�niejszym.

Na podstawie Wac³aw
Panek,  «Polski �piewnik

Narodowy».

Up³ywa szybko ¿ycie
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Sk³adniki:

 Kuchnia  polska

? Miêso zalaæ 2 litrami wody, do³o¿yæ obran¹ w³oszczyznê, po czym gotowaæ na ma³ym ogniu
1 godzinê.

? Obrane ogórki posiekaæ lub zetrzeæ.
? Ugotowane miêso oraz warzywa wyj¹æ, drobno pokroiæ, a nastêpnie zmiksowaæ wraz z

wywarem, pietruszk¹ i koperkiem.
? Otrzymany krem zagotowaæ, dodaæ ogórki, chwilê gotowaæ, na koniec przyprawiæ do smaku.

M¹kê zasma¿yæ na ma�le, po³¹czyæ z zup¹ i zagotowaæ.
? Potrawê zaprawiæ �mietan¹.
? Podawaæ z groszkiem ptysiowym oraz koperkiem.

Zupa krem z ogórków kiszonych

? 1 pier� kurczaka,

? 4 ogórki kiszone,

? 1 zestaw w³oszczyzny bez
kapusty,

? 1 szklanka �mietany,

? 3 ³y¿ki mas³a,

? 1 ³y¿ka m¹ki,

? po 1/2 pêczka natki
pietruszki i koperku,

? sól,

? pieprz,

? groszek ptysiowy.

Przygotowanie:




