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500 ROCZNICA URODZIN MIKO£AJA REJA
1505 � 2005

Rok Miko³aja Reja Og³oszony
przez Sejm RP dla uczczenia

500 rocznicy urodzin
 «ojca literatury polskiej»

ci¹g dalszy na str. 2

Miko³aj Rej, przez wielu nazywany �ojcem�
literatury polskiej, urodzi³ siê w 1505 roku; wed³ug
wspó³czesnego mu biografa sta³o siê to �w miêso-
pustny wtorek�, czyli 28 stycznia lub 4 lutego, zale¿nie
od sposobu liczenia. Wiadomo natomiast z ca³¹
pewno�ci¹, ¿e urodzi³ siê w maj¹tku matki, ̄ urawnie
nad Dniestrem, w dawnym wojew. ruskim i tam
spêdzi³ lata dzieciêce,  we Lwowie  w latach 1516-
1518 uczy³ siê w szkole katedralnej. Barbara, matka
Miko³aja, pochodzi³a ze znacznego na Rusi i
zamo¿nego rodu Herburtów, a przysz³y pisarz by³
jedynym synem z jej trzeciego ju¿ ma³¿eñstwa, które
zawar³a ze Stanis³awem Rejem z Nag³owic, dla
którego wdowa by³a drug¹ z kolei ¿on¹. Bracia
przyrodni Miko³aja m³odo zmarli, zosta³ wiêc jedynym
sukcesorem maj¹tków po matce i po ojcu, a tak¿e
po bezdzietnym stryju (1539); przyrodnie siostry
sp³aci³. Maj¹tek powiêkszy³ siê o posagowe wsie jego
¿ony Zofii (od 1531 r.) , po³o¿one w ziemi che³mskiej,
o ziemie zakupione oraz o donacje królewskie. Naby³
dom w centrum Krakowa (przy ul. Grodzkiej) i
w Lublinie.

 Wigilia i dzieñ �w. Jana
 POLSKA JEST W NASZYCH RÊKACH...(Wywiad z Z Marsza³kiem Sejmu RP)
 Dzieci poznañskiej szko³y w Charkowie
 Pielgrzymka do Charkowa i Starobielska Rodzin Katyñskich
 Nasza nowa strona internetowa www.memo.kharkow.ua
 Okres charkowski w ¿yciu Konstantyna Górskiego
 Ry¿ na s³odko
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Gospodarowanie w rozrzuconych daleko od siebie
maj¹tkach nie by³o spraw¹ ³atw¹, a jednak Rej �wietnie
sobie z tym radzi³. Nie ba³ siê inwestowaæ. Utworzy³ w
swoich dobrach kilka du¿ych stawów, z których sprzedawa³
potem karpie na ch³onny rynek miejski, urz¹dzi³ browar,
za³o¿y³ miasta Rejowiec (1547) i Oksê (przywilej na lokacjê
z 1554 r.), w 1542 r. � wie� Sawczyn, a tak¿e osiedla³
ch³opów we wsiach ju¿ istniej¹cych. U schy³ku ¿ycia w
jego posiadaniu znajdowa³o siê 17 wsi ca³ych, dwa
miasteczka i czê�ci w 6 wsiach. A zaczyna³ od dwóch
wiosek...

Do mniej wiêcej dwudziestego roku ¿ycia M. Rej, je�li
odj¹æ dwa lata spêdzone w szkole w Skalmierzu (1514-
1516) i rok nauki w Akademii Krakowskiej (1518/1519),
¿y³ w �rodowisku kresowym, do którego i pó�niej powraca³,
chocia¿by dla zarz¹dzania maj¹tkami odziedziczonymi po
matce i z którego pos³owa³ na sejm. �rodowisko to by³o
wieloetniczne, wielowyznaniowe i wielokulturowe, co
sprzyja³o rozwojowi intelektualnemu. Województwo ruskie
w XVI w. wyda³o 51 polskich pisarzy, podczas gdy
mazowieckie w tym samym czasie wyda³o ich tylko 24,
poznañskie � 31, pomorskie � 14.

Krakowskie, dok¹d przeniós³ siê ok. 1524 r. na dwór
wojewody Andrzeja Têczyñskiego i gdzie nastêpnie by³
urzêdnikiem u jego brata Jana, sta³o siê obszarem, na
którym rozpocz¹³ dzia³alno�æ publiczn¹ jako polityk, pisarz
i reformator stosunków ko�cielnych. W 1542 r. wybrano
go pos³em na sejm piotrkowski, na sejmie 1556/1557 r.,
bêd¹c pos³em z pow. halickiego (wojew. ruskiem), popiera³
¿¹danie wolno�ci wyznaniowej i zawieszenia biskupiego
s¹downictwa w sprawach wiary. Na tym samym sejmie
przedstawi³ uzgodnion¹ przez pos³ów uchwa³ê, ¿eby
podatki p³aci³ tak¿e kler, a opaci, �z których Rzeczpospolita
¿adnego po¿ytku nie ma�, przekazywali pieni¹dze na ¿o³d
dla zaciê¿nych ¿o³nierzy, a na sejmie odbytym w latach
1558/1559 domaga³ siê, aby annaty (op³aty wysy³ane do
skarbca papieskiego) zosta³y przeznaczone na obronê
kraju. Na sejmach 1558/1559 i 1564 r. reprezentowa³
ponownie pow. halicki; byæ mo¿e na sejmach w latach
1543-1545 by³ te¿ obecny jako pose³. Podczas sejmu
krakowskiego wyst¹pi³ 22 lutego 1545 r. na Wawelu przed
Zygmuntem Starym ze swoim zespo³em wokalno-
instrumentalnym. Kapela M. Reja musia³a ju¿ wcze�niej

wyrobiæ sobie dobr¹ reputacjê skoro dost¹pi³a zaszczytu
wystêpowania przed królewskim majestatem. W otoczeniu
króla Zygmunta Augusta pokazywa³ siê do�æ czêsto; od
pocz¹tku 1551 r. wystêpowa³ nawet z tytu³em dworzanina
królewskiego. W grudniu poprzedniego roku broni³ w
obecno�ci króla Miko³aja Ole�nickiego, który w nale¿¹cym
doñ Piñczowie zlikwidowa³ klasztor paulinów i wprowadzi³
pierwsze w Polsce nabo¿eñstwa ewangelicko-refor-
mowane, za co by³ oskar¿any przez �papistów�, jak
wówczas nazywano zwolenników Ko�cio³a rzymskiego.
Tak¿e przy ró¿nych innych okazjach (np. na sejmie w
1564 r.) M. Rej stawa³ w obronie osób obwinianych z
powodu ewangelickich pogl¹dów. Obradom sejmowym
przys³uchiwa³ siê w latach 1546-1547 i 1569 r. prywatnie.
Pod koniec ¿ycia zniechêci³ siê do ma³o owocnych debat
sejmowych i prywaty poselskiej, jak¹ pozna³ od kulis,
rymowa³ wiêc: Witajcie¿, mili os³owie, / Z sejmu panowie
pos³owie! / Nadobnie�cie uradzili, / Abychmy w niewoli
byli.

Zmar³ przed 5 pa�dziernika, a po 8 wrze�nia 1569 r.,
w którym to dniu wystêpowa³ w pewnym dokumencie
jeszcze jako ¿yj¹cy. Miejsce pochówku nie jest znane.
Mo¿e pogrzebano go w Oksie, w której �ko�ció³ zbudowa³
[i] powiada³, i¿ mia³ wol¹ swe ko�ci po³o¿yæ�, o czym
informowa³ Andrzej Trzecieski w ¯ywocie i sprawach ...
Miko³aja Reja.

 Nazywanie Miko³aja Reja ojcem literatury polskiej
przez badaczy z XIX w. i z pierwszej po³owy XX w. by³o
wprawdzie przesadne, gdy¿ po polsku pisano ju¿ w XV, a
nawet w XIV w., o tyle jednak s³uszne, ¿e pisarz rozszerzy³
zakres u¿ywania polszczyzny na utwory o tre�ci
teologicznej i etycznej, które tak¿e w jego czasach pisano
po ³acinie w przekonaniu, ¿e g³êbokie i subtelne my�li z
tych dziedzin dadz¹ siê w pe³ni wyraziæ tylko w bogatej i
wyrobionej terminologii ³aciñskiej, znanej specjalistom, a
nie w mowie potocznej. Natomiast, kieruj¹c siê i poczuciem
godno�ci narodowej, i pragnieniem zreformowania
Ko�cio³a oraz odnowy ¿ycia religijnego chrze�cijan,
zapragn¹³ uprzystêpniæ te problemy szerokim krêgom
rodaków, w przekonaniu, ¿e jêzyk ojczysty nie jest
wydawaniem bez³adnych d�wiêków na podobieñstwo
gêsiego gêgania (sermo anserinus), lecz zdolny jest
wyraziæ nie³atw¹ problematykê �wiatopogl¹dow¹ i
moraln¹, jakimi chcia³ zainteresowaæ rzeszê tych, którzy
³aciny nie znali. Programowo odrzuci³ jêzyk ³aciñski jako
obcy i niezrozumia³y dla ma³o wykszta³conych, zdolnych
jednak do g³êbszych refleksji ziomków.

Reformie chrze�cijañstwa i dog³êbnej, a nie tylko
powierzchownej, chrystianizacji Polaków Rej s³u¿y³,
t³umacz¹c proz¹ Psa³terz, polszcz¹c starotestamentow¹
historiê Józefa i jego braci pt. ¯ywot Józefa z pokolenia
¿ydowskiego, uk³adaj¹c katechizm, pie�ni nabo¿ne do
melodii ewangelickiego kompozytora Wac³awa z Szamotu³
i do anonimowych, mo¿e przez samego Reja skom-
ponowanych. Du¿¹ poczytno�ci¹ cieszy³a siê jego
Postylla... polskim jêzykiem a prostym wyk³adem te¿ dla
prostaków krotce uczyniona, prze³o¿ona równie¿ na jêzyk
litewski i ruski. By³ to zbiór perykop pochodz¹cych
przewa¿nie z Nowego Testamentu, przeznaczonych na

Kraków od po³udnia z kopca Krakusa
Ryt. J. Hoefnagel, rys. A Van der Rye, 1600
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niedziele i �wiêta roku ko�cielnego, przet³umaczonych
przez samego pisarza i do³¹czonych do tych perykop
kazañ, które koñczy³y siê krótkimi modlitwami. Kazania

u³o¿one (a mo¿e i wyg³aszane) przez ziemianina, a nie
przez ksiêdza, �wiadcz¹, ¿e Rej postêpowa³ w tym zgodnie
ze stanowiskiem wyznania reformowanego, w którym nie
ma podzia³u na laików i kap³anów, ale na serio traktuje
siê zasadê powszechnego kap³añstwa wiernych, czu³ siê
wiêc upowa¿niony do napisania i opublikowania zbioru
swych kazañ � postylli. Autorstwa M. Reja jest Apocalipsis,
dzie³o o charakterze polemicznym i Hozeasz prorok �
komentarz do ksiêgi prorockiej Ozeasza, prze³o¿ony z
niemieckiej publikacji W. Dietricha. Zaanga¿owanie M.
Reja w naprawê Ko�cio³a i Rzeczypospolitej dostrzega
siê w znanej Krótkiej rozprawie miêdzy trzema osobami:
Panem, Wójtem a Plebanem (1543), w Zwierzyñcu i w
ostatnim jego dziele pt. Zwierciad³o, �ksi¹¿ka sk³adana�,
której czê�ci¹ jest ¯egnanie ze �wiatem, a innymi
czê�ciami ̄ ywot cz³owieka poczciwego, Przemowa krótka
do ka¿dego krze�cijañskiego cz³owieka i brata, Przemowa
krótka do poczciwego Polaka stanu rycerskiego i
wierszowane Apoftegmata. Rej jest równie¿ autorem
innych utworów, z jakich czê�æ zaginê³a, a o pozosta³ych
nie wspominamy z braku miejsca. Jako wa¿n¹ cechê
pisarstwa Reja nale¿y uznaæ jego sprzeciw wobec czci
obrazów o tematyce religijnej, charakterystyczny dla
wyznania ewangelicko-reformowanego. Dla jego
�rodowiska znamienne jest te¿ nieustanne nawo³ywanie
do sprawiedliwo�ci i �poczciwego�, to znaczy: uczciwego,
godziwego ¿ycia, zgodnego ze wskazaniami moralnymi

Ewangelii. U swoich wspó³czesnych cieszy³ siê opini¹
znakomitego pisarza, polskiego Wergiliusza. Jego rymy i
zwroty na�ladowa³ niejeden mniej utalentowany wier-
szopis. W podrêczniku jêzyka polskiego pt. Polonicae
grammatices institutio (1568) Piotr Statorius Stojeñski
pos³ugiwa³ siê przyk³adami wzorowej polszczyzny wziêtymi
z utworów Reja.

Dopiero barokowy wirtuoz s³owa Jan Andrzej
Morsztyn krzywi³ siê na bezpretensjonalne rymy Reja. W
porozbiorowej Polsce M. Rej sta³ siê uciele�nieniem
dawnych, z³otych czasów. Wyidealizowan¹ na sposób
w³a�ciwy dla XIX w. sylwetkê Reja stworzyli Julian Ursyn
Niemcewicz w Janie z Têczyna, Józef Ignacy Kraszewski
w opowiadaniu Jako Sathan kusi³ pustelnika na puszcze.
Legenda, kthor¹ opowieda³ Pan Miko³aj Rey z Nag³owiæ
u Pana Pszonki w Babinie, a tak¿e mniej znani: Konstanty
Majeranowski, Klementyna Hoffmanowa i ju¿ w XX w.
Kazimierz Gliñski, Adolf Nowaczyñski, Ludwik Hieronim
Morstin. W 1958 r. w £odzi w Teatrze Nowym Kazimierz
Dejmek wystawi³  ¯ywot Józefa (fot. A. Brustman),
przeniesiony nastêpnie do Warszawy. Rocznice Rejowe
w latach 1905 i 1969 zaowocowa³y sesjami naukowymi
po�wiêconymi pisarzowi i wieloma publikacjami,
przybli¿aj¹cymi jego twórczo�æ. W Nag³owicach (pow.
Jêdrzejów), z których Rej siê pisa³, urz¹dzono skromne
muzeum po�wiêcone pisarzowi i umieszczono jego
popiersie d³uta Barbary Zbro¿yny, a tamtejsza szko³a
podstawowa otrzyma³a jego imiê. Reja za patrona ma te¿
utworzone w Warszawie w 1906 r. staraniem tutejszych
ewangelików gimnazjum mêskie, aktualnie XI Liceum

Ogólnokszta³c¹ce. We wnêtrzu ko�cio³a ewangelicko-
reformowanego w Warszawie znajduje siê tablica ku czci
Miko³aja Reja ufundowana w 1905 r. dla upamiêtnienia
400-lecia jego urodzin.

Ra³af Leszczyñski

Sprawa I
Józef z braæmi i rodzicami, Teatr Nowy w £odzi

W �rodku: Bogdan Baer (Józef),
stoj¹: Eugenia Herman (Rachel), Zygmunt Zintel

(Jakub)
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Nadesz³a najkrótsza noc w roku z 23 na 24 czerwca.
Koñczy³a ona d³ugie wiosenne �wiêtowanie, daj¹c
jednocze�nie pocz¹tek nowemu, zwyczajnemu czasowi.
Cz³owiek by³ gotów do podjêcia pracy, ale musia³ ostatecznie
wypêdziæ nieprzyjazne sobie istoty. Wierzono, ¿e tej nocy
nastêpuje oczyszczenie wody, a zebrane wówczas zio³a maj¹
szczególn¹ moc lecznicz¹ i magiczn¹. Od �w. Jana mo¿na
by³o k¹paæ siê w rzekach, jeziorach i stawach.

W dawnym kalendarzu ko�cielnym �w. Jan Chrzciciel
by³ patronem kilku dni. Obecnie obchodzimy tylko pami¹tkê
jego narodzin (24 czerwca). Jak podaje Encyklopedia
ko�cielna: �Ko�ció³ (...) trzy tylko �wiêta narodzenia
obchodzi: Bo¿e Narodzenie, Narodzenie Naj�wiêtszej Marii
Panny i Narodzenie �w. Jana Chrzciciela. (...) Niegdy� przed
Narodzeniem �w. Jana, jak i przed Bo¿ym Narodzeniem,
obchodzono post 40-dniowy, nareszcie zosta³a sama Wigilia,
a i ta dzi� u nas i prawie powszechnie bez postu». W ludowej
obrzêdowo�ci �wiêtojañskiej, mimo ¿e ³¹czy siê ona z
liturgicznym terminem narodzin �wiêtego, mo¿na doszukaæ
siê w¹tków nawi¹zuj¹cych do jego �mierci przez �ciêcie.

Wigilia i dzieñ �w. Jana

�cinanie kani
Obrzêd ten odbywa³ siê na Kaszubach w wigiliê �w. Jana. By³
jak sztuka teatralna rozpisana na role, grane przez pasterzy.
Uroczysto�æ rozpoczyna³a procesja zmierzaj¹ca na miejsce
egzekucji kani, któr¹ czasem zastêpowano kur¹, krukiem albo
wron¹. W XIX w. �cinano ¿ywego ptaka, w XX zast¹piono go
figurk¹ z drewna lub gliny, wype³nion¹ krwi¹ lub czerwon¹
farb¹. Byt on symbolem �mierci, i nieszczê�æ; pod jego
postaci¹ mog³a siê kryæ równie¿ czarownica. Pogrzeb kani
oznacza³ pozbycie siê ze wsi czarów i ich sprawców.

�mieræ proroka
�mierci �w. Jana, �ciêtego na rozkaz Heroda Antypasa,
towarzyszy³y zjawiska równie niezwykle jak te, które zdarzy³y
siê w dniu Mêki Pañskiej: �Ziemia Jerozolimska oto sta³¹ siê
czcz¹ i nikczemn¹ i na niebie zabrak³o �wiat³o�ci, i góry i
pagórki siê zatrwo¿y³y, i odlecia³o wszystkie ptactwo niebieskie

¯ycie �wiêtego Jana Chrzciciela obfitowa³o w cudowne wydarzenia. El¿bieta, wywodz¹ca siê
z rodziny kap³añskiej, i kap³an Zachariasz byli ju¿ lud�mi starymi, kiedy anio³ Gabriel, ten sam,
który zwiastowa³ Maryi, ¿e za spraw¹ Ducha �wiêtego zostanie matk¹ Jezusa, zapowiedzia³
narodziny ich syna. Nadano mu imiê Jan, �które takowe mu sam Pan Bóg w niebie przeznaczy³,
a które przed narodzeniem �wiêtego Jana, jak �wiat �wiatem, pierwej znane nie by³o, czyli ¿e
nikt siê pierwej tak nie nazywa³». W jêzyku hebrajskim imiê Johanan znaczy �Bóg ³askaw».

Historia i obyczaje
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Wierzenia i obrzêdy �wiêtojañskie w szczególny sposób
³¹cz¹ siê z ro�linami, zarówno tymi, które uprawia cz³owiek,
jak i dziko rosn¹cymi. Za niezwykle skuteczne,
czarodziejskie zio³a odstraszaj¹ce czarownice, demony i
wszelkie z³o powszechnie uwa¿ano ³opian i bylicê. By³y one
szczególnie przydatne podczas nocy �wiêtojañskiej. W³a�nie
wtedy czarownice odbywa³y swoje sabaty i stawa³y siê
bardzo niebezpieczne. Dlatego ju¿ w wigiliê �w. Jana
zawieszano te zio³a (równie¿ pio³un, dziurawiec, miêtê,
czarny bez, biedrzeniec) na drzwiach domów, wtykano je w
strzechy, okna i p³oty. Zebrane wówczas li�cie ³opianu mia-
³y zapobiegaæ bólowi g³owy i sprzyjaæ jego leczeniu.
Dlaczego? Byæ mo¿e pewnym wyt³umaczeniem jest
wierzenie z okolic Radomia, ¿e Matka Boska u¿y³a ³opianu

i bylicy, �aby przyros³a �ciêta g³owa �w. Jana».
W wielu materia³ach etnograficznych znajdujemy opisy

powszechnych w tym czasie zwyczajów odnosz¹cych siê do
kapusty, czosnku, cebuli, czyli ro�lin g³owiastych: �kapusta
je¿eli przed �w. Janem nie jest opielona z chwastów, to w wigiliê
�w. Jana koniecznie trzeba zacz¹æ pielenie chocia¿ kilku
krzaczków kapusty, gdy¿ w przeciwnym razie kapusta siê nie
urodzi. W³a�nie tego dnia u kapusty g³ówki siê zawi¹zuj¹»,
�przed �w. Janem wi¹¿e siê czosnek, aby rós³ w g³ówki», �¿eby
nie uciek³ do ziemi», �kobiety (...) wi¹za³y tak¿e wêz³y na
szczypiorze cebuli, aby cebule lepiej siê wi¹za³y».

Wg Renata Hryñ-Ku�mierek,
 Suzanna �liwa �Encyklopedia tradycji polskich

UE - Polska - Ukraina

¿ Po francuskim? «nie» dla
Traktatu Konstytucyjnego UE, Polska
powinna wstrzymaæ procedurê raty-
fikacyjn¹ i nie spieszyæ siê z prze-
prowadzeniem referendum w sprawie
traktatu, «którego obecnie nie ma» -
uwa¿a lider PO Donald Tusk. Podkre�li³,
¿e obecnie w Europie potrzebna jest
intensywna debata nad lepszym Trak-
tatem Konstytucyjnym i dlatego Polska
nie powinna siê spieszyæ z przepro-
wadzeniem referendum.

¿ Proces ratyfikacji konsty-
tucji UE powinien byæ kontynuowany w
sposób i w tempie, który odpowiada
sytuacji w poszczególnych krajach Unii
- uznali premierzy pañstw Grupy Wy-
szehradzkiej na spotkaniu w Kazimierzu
Dolnym. Szefowie rz¹dów Polski -
Marek Belka, Czech - Jirzi Paroubek,
S³owacji - Mikulasz Dzurinda oraz
Wêgier - Ferenc Gyurcsany podkre�lili
te¿ potrzebê zawarcia kompromisu w
sprawie bud¿etu UE na lata 2007-2013
jeszcze w czerwcu. Polski premier
podkre�li³, ¿e kraje Grupy maj¹ bardzo
bliskie albo identyczne priorytety
dotycz¹ce nowych ram finansowych UE.
Ukrainy dotyczy³a druga deklaracja
przyjêta w Kazimierzu. W dokumencie
zapowiedziano wsparcie ukraiñskich
reform, od których zale¿y przysz³o�æ
integracji europejskiej Ukrainy. Wêgry,
które przejmuj¹ od Polski roczne
przewodnictwo w Grupie, chc¹ wiêcej
uwagi po�wiêciæ zachodnim Ba³kanom,
w tym Chorwacji.

¿ Ukraiñski Zwi¹zek Prze-
mys³owy Donbasu (ZPD), maj¹cy
obecnie wy³¹czno�æ na negocjacje w
sprawie prywatyzacji Huty Czêstochowa

parafowa³ ostatnie punkty pakietu
socjalnego z Miêdzyzak³adowym Komi-
tetem Negocjacyjnym. Zwi¹zkowcy
wynegocjowali najwa¿niejsze punkty
pakietu, czyli: dziesiêcioletnie gwa-
rancje zatrudnienia dla wszystkich
hutników, po 350 z³ podwy¿ki, bonus
prywatyzacyjny uzale¿niony od sta¿u
pracy, indeksacjê p³ac o roczn¹ inflacjê,
nagrody �wi¹teczne w wysoko�ci
10 proc. �redniej p³acy w hucie. Do-
chodz¹c do porozumienia ze zwi¹z-
kowcami Huty Czêstochowa, ZPD
pokona³ przeszkodê, która wyelimi-
nowa³a z gry o hutê koncern Mittal Steel.
Warto�æ pakietu socjalnego szacuje siê
na 800 mln z³, a plan inwestycyjny
Donbasu przewiduje wydatkowanie na
ten cel 440 mln w ci¹gu siedmiu lat.

¿ Premier Marek Belka na
zakoñczenie szczytu UE w Brukseli
powiedzia³, ¿e jest rozczarowany bra-
kiem kompromisu. Przywódcom ze-
branym na szczycie w Brukseli nie uda³o
siê w pi¹tek przyj¹æ planu bud¿etowego
dla Unii na lata 2007-2013. G³ówne
przyczyny fiaska, to brytyjsko-francuski
spór o tzw. rabat we wp³atach Wielkiej
Brytanii do bud¿etu UE i o dotacje dla
rolników. Marek Belka poinformowa³,
¿e rozmawia³ na ten temat z premierem
W. Brytanii Tonym Blairem, którego
kraj przejmuje 1 lipca przewodnictwo
w Unii.

¿ Aleksander Kwa�niewski
skrytykowa³ na ³amach niemieckiego
dziennika «Tagesspiegel» Gerharda
Schroedera za podejmowanie na w³asn¹
rêkê inicjatyw w dziedzinie energetyki
wobec Rosji, bez uwzglêdnienia opinii
pozosta³ych cz³onków UE. W wy-

wiadzie, polski prezydent uzna³ za
«niedobr¹» aprobatê Schroedera dla
poprowadzenia nowego gazoci¹gu
z Rosji do Europy Zachodniej nie przez
Ukrainê i Polskê, lecz po dnie Morza
Ba³tyckiego, co - jak sugerowa³ dzienni-
karz przeprowadzaj¹cy wywiad - by³o
kar¹ prezydenta Rosji W³adimira Putina
za zmianê w³adzy w Kijowie. Usto-
sunkowuj¹c siê do sytuacji w Europie,
jaka powsta³a w wyniku odrzucenia
unijnej konstytucji przez Francjê i
Holandiê, Aleksander Kwa�niewski
podkre�li³, ¿e obowi¹zek wskazania
rozwi¹zania kryzysu spoczywa g³ównie
na tych dwóch krajach.

¿ Prezydent Aleksander
Kwa�niewski uwa¿a, ¿e Unia Euro-
pejska powinna zostawiæ «otwarte
drzwi» dla takich krajów jak Ukraina,
Mo³dawia i pañstwa ba³kañskie.
«W mojej opinii poszerzenie, a szcze-
gólnie nastêpna fala poszerzenia, w³¹-
czaj¹ca Ukrainê, to szansa dla Europy.
To moje przes³anie dla moich euro-
pejskich kolegów» - powiedzia³ Kwa�-
niewski w czwartek w Kijowie na
konferencji zorganizowanej przez
�wiatowe Forum Ekonomiczne. «Ukra-
ina potrzebuje Europy, a Europa po-
trzebuje Ukrainy» � doda³. Jego zdaniem
dalsze poszerzanie UE to najlepszy
pomys³ na przysz³o�æ Europy. Zdaniem
prezydenta Azerbejd¿anu Ilhama Ali-
jewa «zbli¿enie z Europ¹ powinno byæ
celem wszystkich cz³onków organizacji
GUAM» (Gruzja, Ukraina, Azerbej-
d¿an, Mo³dawia). Prezydent Mo³dawii
Vladimir Voronin wyrazi³ nadziejê, ¿e
Ukraina i UE pomog¹ jego krajowi
rozwi¹zaæ konflikt w Naddniestrzu.

(Zakoñczenie w nastêpnym numerze)
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Wywiad

Panie Marsza³ku. By³
pan premierem, ministrem
Sprawiedliwo�ci i Prokura-
torem Generalnym, minist-
rem Spraw Zagranicznych,
jest Pan Marsza³kiem Sejmu
RP. Jak siê dochodzi do takiej
kariery?
Pytanie niby proste, ale z odpo-

wiedzi¹ mog¹ byæ pewne problemy.
Mogê powiedzieæ, ¿e w polityce
znalaz³em siê przez przypadek. By³
to 1988 rok. Ale temu przypadkowi
trzeba by³o pomóc. W moim ¿yciu
pomoc¹ by³o na pewno wykszta³-
cenie, moja aktywno�æ publiczna, a
raczej sk³onno�æ do niej. Jak pewnie
wielu Polaków obserwuj¹c obrady
�Okr¹g³ego sto³u� mia³em wra¿enie,
¿e po wielu latach, kiedy brakowa³o
nam nadziei, ¿e taka nadzieja teraz
siê pojawia. Wiêc gdy zaistnia³a
mo¿liwo�æ wziêcia udzia³u w wybo-
rach zdecydowa³em siê kandy-
dowaæ. I tak siê zaczê³o. Kilka lat
pó�niej ju¿ w 1993 roku wszed³em
pierwszy raz do rz¹du. I to by³ ten
kluczowy dla mnie moment. W
tamtym czasie, gdy by³em ministrem
sprawiedliwo�ci i prokuratorem
generalnym, wiele osób przekona³o
siê do pewnych metod skutecznego,
a tak¿e wiarygodnego mojego dzia³a-
nia. A gdy w 1996 roku mój po-
przednik musia³ ust¹piæ, wielu polity-
ków zwróci³o siê do mnie z pro-
pozycjami. Chcê dodaæ, ¿e w ka¿-
dym z tych przypadków by³o to dla
mnie do du¿¹ niespodziank¹. W³¹cz-
nie z ostatnim wydarzeniem. Jeszcze
w po³owie grudnia 2004 roku do
g³owy by mi nie przysz³o, aby od-
chodziæ przed terminem z resortu
spraw zagranicznych, gdzie zaj-
mowa³em siê sprawami tak wa¿nymi,
które stanowi³y dla mnie �ród³o
satysfakcji. Ale ¿ycie chcia³o inaczej.

Panie Marsza³ku, a w
jakim stopniu, pomog³o Panu

POLSKA JEST W NASZYCH RÊKACH...
Z Marsza³kiem Sejmu RP, W³odzimierzem Cimoszewiczem, o

prezydenturze, przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu,
Traktacie Unii Europejskiej i roli inteligencji w ¿yciu kraju -

rozmawia redaktor Zbigniew Ró¿añski

w zajêciu tych stanowisk
Pana zaplecze polityczne?
W ka¿dym przypadku. Od

udzielonego poparcia, do g³osów w
Sejmie osi¹gniêcie tych stanowisk
nie by³oby mo¿liwe. Przy czym
chcia³bym wierzyæ, ¿e nie by³o to

jedynie wynikiem taktycznych kal-
kulacji mojego ugrupowania poli-
tycznego, a raczej pozytywnej oceny
tego co potrafiê.

Czy bêdzie Pan kan-
dydowa³ na urz¹d prezydenta
pañstwa?
Podj¹³em decyzjê, ¿e nie.

A jak Pan Marsza³ek
ocenia sytuacjê w Polsce?
Jestem g³êboko przekonany, ¿e

Polska ma niespotykan¹ w swojej
historii szansê na korzystne prze-
miany, na bardzo intensywny rozwój
w umocnieniu swej pozycji w �wiecie.
Alternatyw¹ jest to równie realne
ryzyko pogrzebania tej szansy w
wyniku sytuacji wewnêtrznej, w
wyniku atmosfery ¿ycia politycznego,
w wyniku naszych w³asnych s³abo�ci.
Faktem jest, ¿e w naszym spo-
³eczeñstwie jest ci¹gle jeszcze brak
zainteresowania pañstwem, jest
wiele naiwno�ci w my�leniu o spra-

wach publicznych, jest tak¿e niestety
obserwowany w ostatnich latach
zanik spo³ecznej solidarno�ci dla
wspólnych interesów i wspólnych
potrzeb. To s¹ wszystko nasze
s³abo�ci, które mog¹ doprowadziæ do
tego, ¿e z istniej¹cej szansy nie
skorzystamy. Wielu Polaków nie
wierzy w tê szansê. Panuje nastrój
pesymizmu, nie chc¹ dostrzec tego,
co obiektywnie istnieje. A tymczasem
ta obiektywna rzeczywisto�æ, to
nowe mo¿liwo�ci wynikaj¹ce g³ównie
z przynale¿no�ci do Unii Europejskiej
o tym chcia³bym mówiæ, bo to jest
rzecz najwa¿niejsza. Podejmuj¹c w
tym roku decyzje polityczne do-
tycz¹ce wyborów parlamentarnych i
prezydenckich, byæ mo¿e - nie chcê
tego twierdziæ z ca³a kategorycz-
no�ci¹ � przes¹dzimy nie tylko o
najbli¿szych czterech latach, ale i o
kilkunastu, a mo¿e o kilkudziesiêciu
latach.

Panie Marsza³ku. Sk¹d
bierze siê ta nieufno�æ. Co
jest, ¿e Polacy s¹ tacy oporni,
gdy chodzi o w³asny kraj o
w³asn¹ przysz³o�æ?
Nasza historia nie nauczy³a nas

szacunku dla w³asnego pañstwa.
Okres zaborów z tego punktu widze-
nia by³ podwójnie szkodliwy. Gdy w
wielu pañstwach europejskich bu-
dowa³a siê �wiadomo�æ pañstwowa
� nam ta szansa by³a odebrana. Po
prostu byli�my w innych warunkach.
I dlatego w naszych pokoleniach nie
pojawi³ siê przekazywany z pokolenia
na pokolenie szacunek dla pañstwa.
A i w dzisiejszej wolnej Polsce tak¿e
jeszcze nie nauczyli�my siê sza-
cunku dla niego.

Bardzo wielu polityków swoim
zachowaniem czêsto nie m¹drym,
naruszaj¹cym wrêcz elementarne
standardy moralne, nie zachêca do
tego by traktowaæ to pañstwo uczci-
wie i z powag¹. Spo³eczeñstwo w
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wielu przypadkach uto¿samia polity-
ków z pañstwem i jego instytucjami,.
St¹d w³a�nie nasze problemy.

Aby ten stan zmieniæ
potrzebne jest jedno, dwa
pokolenia?
Prawdopodobnie trzeba kilku-

nastu lub kilkudziesiêciu lat. Chocia¿
chc¹c gdzie� doj�æ trzeba te drogê
zacz¹æ. Obawiam siê, ¿e ci¹gle
jeszcze nie jeste�my na w³a�ciwej
drodze. Mówiê to pod adresem
naszego spo³eczeñstwa. Chcia³bym
tu wymieniæ trzy grupy spo³eczno-
zawodowe: polityków, ale tak¿e
dziennikarzy i ogólnie inteligencjê,
ludzi wykszta³conych, na których
wed³ug wielu pokoleñ ci¹¿y³a szcze-
gólna odpowiedzialno�æ przewodze-
nia narodowi i spo³eczeñstwu. Ja
tak¿e uwa¿am, ¿e na inteligentach
ci¹¿y szczególna powinno�æ. Mó-
wi¹c o politykach i dziennikarzach ,
którzy s¹ uto¿samiani z instytucjami
pañstwa, s¹ po�rednikami w ko-
munikacji, warto by³oby zastanowiæ
siê jak �rodki masowego przekazu i
komunikacji, ta tak zwana �czwarta
w³adza� spe³niaj¹ swoj¹ rolê w wolnej
demokratycznej Polsce.

Mówi¹c o prasie, o mediach,
zwraca siê uwagê na wolno�æ s³owa.
I s³usznie. Zapomina siê jednak o
tym, ¿e ta wolno�æ nie jest bez celu,
bez pewnego przeznaczenia. T¹
misj¹ jest zapewnienie dostêpu do
rzetelnej informacji, niezbêdnej
obywatelowi do racjonalnego po-
dejmowania decyzji. Nie tyle oso-
bistych, co tych obywatelskich, a
wiêc takich, dziêki których obywatel
ma jak najbardziej zbli¿ony obraz do
rzeczywisto�ci, do spraw w³asnego
pañstwa. Ma wiêcej wiedzy i zro-
zumienia dla jego funkcjonowania i
problemów, z jakimi siê boryka. Mam
wra¿enie, to jest mój osobisty pogl¹d,

¿e tak jak dzi� politykom mo¿na
bardzo wiele zarzuciæ, tak¿e i na-
szym skomercjalizowanym, walcz¹-
cym o czytelnika mediom, mo¿na co
nie co zarzuciæ z punktu widzenia
odgrywania tak pojmowanej roli
�czwartej w³adzy�.

Jak Pan Marsza³ek prze-
widuje wynik referendum we
Francji, a pó�niej w Polsce?
Negatywny wynik we Francji

oznacza³by zablokowanie Traktatu.
My musimy podj¹æ najpierw prawne
czynno�ci czy decydujemy siê na
referendum czy nie. Polityczne
ugrupowania wypowiada³y siê za
referendum, ale Sejm musi to wy-
raziæ w stosownej uchwale. Skiero-
wa³em projekt tej uchwa³y do pierw-
szego czytania w komisji zagra-
nicznej Sejmu. Na pierwszym po-
siedzeniu w czerwcu br, nale¿y
poddaæ tê uchwa³ê pod g³osowanie.
W drugim czytaniu, a wiêc koñcz¹-
cym procedurê postanowienia w tej
sprawie nale¿y podj¹æ decyzjê. Je¿eli
by siê tak sta³o otworzy³oby to
rz¹dowi b¹d� prezydentowi wy-
st¹pienie z inicjatyw¹ okre�lenia
konkretnej daty referendum w tej
sprawie. Wydaje siê, ¿e wówczas
referendum powinno siê odbyæ wraz
z wyborami prezydenckimi. Czyli
jesieni¹. Je¿eli wcze�niej Traktat
konstytucyjny nie zostanie zablo-
kowany przez inne kraje, to ja nie
mam w¹tpliwo�ci, ¿e wiêkszo�æ
Polaków powie TAK.

Ludzie w Polsce trafnie identy-
fikuj¹ sam Traktat z logik¹ integracji
europejskiej. Jest to bowiem logiczna
konsekwencja zaakceptowania tego
Traktatu, z konsekwencj¹ przyna-
le¿no�ci do Unii Europejskiej. Dlatego
s³uszne jest poparcie Traktatu przez
nasze spo³eczeñstwo. Politycy, którzy
s¹ innego zdania odwo³uj¹ siê czasami

do czego�, co nie ma w nim miejsca,
co w Traktacie nie wystêpuje. Traktat
co najmniej w jednym obszarze jest dla
Polski wa¿ny, tam gdzie tworzy
instrumenty do prowadzenia wspólnej
polityki zagranicznej. A jak wskazuje na
to do�wiadczenie ukraiñskie, w wy-
miarze wschodnim wspólnej polityki za-
granicznej, Unia mo¿e odgrywaæ
znacz¹c¹ rolê. Gdyby w grudniu
ubieg³ego roku nie by³o zgodnego
wspó³dzia³ania Polski dobrze znaj¹cej
problemy Ukrainy i dyplomacji unijnej,
przynosz¹cej ze sob¹ autorytet ca³ej
Unii, to sprawy w Kijowie, mog³yby
potoczyæ siê inaczej. Chocia¿by z tego
powodu powinno nam zale¿eæ, na tym,
aby Traktat sta³ siê umow¹ obowi¹-
zuj¹c¹.

Panie Marsza³ku, trudne
pytanie. Czy mo¿na powie-
dzieæ, ¿e sukces ukraiñski
jest Pana sukcesem?
Je�li chodzi o podzia³ tych

�zas³ug� to w trzech czwartych jest
to zas³uga Polski, a jednej czwartej
innych partnerów. Z owych zas³ug
polskich, w trzech czwartych to
zas³uga Aleksandra Kwa�niews-
kiego. W pewnym stopniu jest to
równie¿ zas³uga symbolicznej wizyty
Lecha Wa³êsy. Czê�æ zas³ug �
przyznajê � przypisujê sobie. By³em
w Kijowie wówczas, gdy Polska
przejê³a przewodnictwo w Komitecie
Ministrów Rady Europy. Reprezen-
tuj¹c ca³a Europê pojecha³em do
Kijowa podejmuj¹c dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do zagwarantowania uczci-
wych wyborów na Ukrainie. A wiêc
by³em jedynym politykiem zagra-
nicznym, który tak wcze�nie za-
anga¿owa³ siê w bieg wydarzeñ w
tym pañstwie.

Panie Marsza³ku dziêkujê
za interesuj¹ca rozmowê.

Rozmawia³: Zbigniew Ró¿añski

Serwis �Polska-Polacy�Wiadomo�ci z Polski

¿ Senat nadal bêdzie
udziela³ pomocy Zwi¹zkowi Polaków
na Bia³orusi. Poinformowa³ o tym
marsza³ek  Senatu Longin Pastusiak po
spotkaniu z przewodnicz¹c¹ zwi¹zku
And¿elik¹ Borys. Longin Pastusiak
podkre�li³, ¿e na Bia³orusi jest sze-

sna�cie domów polskich i dwie szko³y
wybudowane z naszych pieniêdzy. W
opinii marsza³ka Senatu, istniej¹
podstawy do obaw, ¿e ta w³asno�æ
mo¿e zostaæ przejêta przez w³adze
Bia³orusi. Doda³, ¿e udzielanie pomocy
zwi¹zkowi jest utrudnione, bo konta

organizacji zosta³y zablokowane przez
w³adze bia³oruskie. Dlatego rozwa¿a
mo¿liwo�æ udzielania bezpo�redniej
pomocy szesnastu oddzia³om zwi¹zku.
¿ USA przeka¿ê Polsce

100 MLN $ pomocy. Condoleezza
Rice potwierdzi³a, ¿e Polska z pew-
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no�ci¹ otrzyma w tym roku pomoc na
modernizacjê swoich si³ zbrojnych
warto�ci 100 mln dol., obiecan¹
wcze�niej przez prezydenta George�a
Busha - powiedzia³ minister spraw
zagranicznych Adam Daniel Rotfeld.
Szef MSZ podkre�li³ jednak, ¿e
Polska nie uwa¿a pomocy 100 mln
dol. za formê «zap³aty» za jej zaan-
ga¿owanie militarne w Iraku. Doda³
jednak, ¿e przekonywa³ swych roz-
mówców, ¿e chocia¿ stosunki polsko-
amerykañskie s¹ bardzo dobre, to ze
wzglêdu np. na sprzeciw wiêkszo�ci
polskiego spo³eczeñstwa wobec woj-
ny w Iraku «wymagaj¹ one sta³ej
troski» w postaci gestów USA wobec
Polski i odwrotnie. Rz¹d amerykañski
wykre�li z danych komputerowych
pope³nione przed 1989 r. wykroczenia
Polaków, staraj¹cych siê o wizy
wjazdowe do USA.
¿ Re¿yser ANDRZEJ

WAJDA bêdzie krêci³ w Gdañsku
nowy film, który ma byæ powrotem do
«Cz³owieka z ¿elaza». Przed kamer¹ -
æwieræ wieku pó�niej - stan¹ znowu
Krystyna Janda i Jerzy Radziwi³owicz.
Tym razem ma im towarzyszyæ Lech
Wa³êsa. Dziesiêciominutowy film
dokumentalny stanie siê czê�ci¹
wspólnego dzie³a trzynastu polskich
re¿yserów, upamiêtniaj¹cego wyda-
rzenia sierpniowe z 1980 r. Projekt,
zatytu³owany po prostu «Solidarno�æ»,
jest pomys³em Wajdy. Grono naj-
wiêkszych re¿yserów ma przygotowaæ
krótkie filmy na temat Sierpnia. Ka¿dy
ma swobodê, je�li chodzi o tre�æ i
formê. W�ród tej trzynastki s¹ m.in.
Krzysztof Zanussi, Jan Jakub Kolski,
Feliks Falk i Filip Bajon. Niektórzy ju¿
skoñczyli zdjêcia, inni s¹ w trakcie
przygotowañ. Ca³y materia³ ma byæ
gotowy do koñca czerwca. Premiera
filmu przewidywana jest w ostatnich
dniach sierpnia jako czê�æ ogól-
nokrajowych obchodów rocznicy
wydarzeñ z 1980 r.
¿ Na ekrany polskich kin

wszed³ nowy film FILM O
PAPIE¯U - «Karol - cz³owiek, który
zosta³ papie¿em». Re¿yser - Giacomo
Battiato - skoncentrowa³ siê w nim na
pokazaniu drogi, jak¹ przeby³ student
filologii marz¹cy o aktorstwie, zanim
zosta³ papie¿em. Metropolita kra-

kowski kardyna³ Franciszek Ma-
charski ocenia ten film bardzo wy-
soko. Powiedzia³, ¿e film ods³ania
czê�æ tajemnicy Jana Paw³a II. Jego
zdaniem, film ukazuje losy Karola
Wojty³y w sposób autentyczny i
niejednostronny. Historia opowiadana
w filmie oparta jest na faktach, choæ
twórcy filmu potraktowali je jako
punkt wyj�cia do konstruowania
w³asnej opowie�ci o Polsce i papie¿u-
Polaku. Jego losy ukazano na tle
dramatycznych wydarzeñ: napa�ci
Niemiec i wkroczenia Armii Czer-
wonej na teren Polski, mrocznego
czasu okupacji i pó�niejszych stali-
nowskich represji. Polska jest pierw-
szym krajem, w którym film mo¿na
zobaczyæ w kinie. Jako pierwsi film
«Karol - cz³owiek, który zosta³ papie-
¿em» zobaczyli w³oscy telewidzowie
18 i 19 kwietnia. W roli g³ównej
wystêpuje Piotr Adamczyk, aktor
sto³ecznego Teatru Wspó³czesnego
(maj¹cy w dorobku m.in. rolê g³ówn¹
w filmie «Chopin - pragnienie mi³o-
�ci»). Graja nim te¿ inni polscy
aktorzy: Olgierd £ukaszewicz (w roli
ojca Karola), Ma³gorzata Bela, Gra¿y-
na Szapo³owska, Rados³aw Pazura.
Koszty produkcji filmu wynios³y
oko³o 10 mln euro. We wrze�niu
ruszaj¹ zdjêcia do dalszego ci¹gu
filmowej opowie�ci o Janie Pawle II.
¿ Biskupi z Polski i

Ukrainy wzywaj¹ we wspólnym
li�cie do wzajemnego przebaczenia i
pojednania miêdzy wiernymi Ko-
�cio³a greckokatolickiego i rzymsko-
katolickiego. Zosta³ on odczytany na
Placu Pi³sudskiego w Warszawie na
zakoñczenie III Krajowego Kongresu
Eucharystycznego i powtórzony 26
czerwca w Lwowie i sanktuarium
grekokatolickim w Zarwanyci ko³o
Tarnopola. W li�cie czytamy m.in.:
«Dokonuj¹c aktu wzajemnego prze-
baczenia - w imiê sprawiedliwo�ci,
mi³osierdzia i dobra naszych narodów
- pragniemy podj¹æ dziedzictwo Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II - Papie¿a
pokoju i pojednania. Czynimy to w
poczuciu odpowiedzialno�ci «za
wychowanie m³odych pokoleñ w
duchu pojednania i budowania przysz-
³o�ci bez uwarunkowañ historii».
Biskupi podkre�laj¹, ¿e w ubieg³ym

stuleciu narody Polski i Ukrainy
z³o¿y³y �wiadectwa wierno�ci oku-
pionej �mierci¹. «Krew przelana przez
mêczenników wzywa nas do mi³o�ci,
przyjació³ i wrogów, i wo³a» Po-
jednajcie siê! - apeluj¹ biskupi.
Wzywaj¹ w nim te¿ do «wzniesienia
siê ponad polityczne pogl¹dy i his-
toryczne zasz³o�ci, ponad nasze
ko�cielne obrz¹dki, nawet ponad
nasz¹ narodowo�æ - ukraiñsk¹ i pols-
k¹».
¿ Sejm zdecydowa³, ¿e

rok 2006 zostanie og³oszony Rokiem
Jerzego Giedroycia. W tym roku
zbiegaj¹ siê trzy rocznice: stulecie
urodzin Giedroycia, 60-lecie utworze-
nia Instytutu Literackiego oraz setna
rocznica urodzin jednego z najwa¿-
niejszych publicystów politycznych
paryskiej «Kultury» - Juliusza Miero-
szewskiego. «Jerzy Giedroyc ca³e ¿ycie
po�wiêci³ sprawie niepodleg³o�ci
Polski. Polski tolerancyjnej i no-
woczesnej, ale te¿ - szanuj¹cej w³asne
tradycje narodowe. Utworzony przez
niego miesiêcznik «Kultura» przez
ponad pó³ wieku by³ dla Polaków
urzeczywistnieniem idea³ów wolno�ci
s³owa i my�li. £amy pisma otwarte
by³y dla autorów zwi¹zanych z prawic¹
i z lewic¹, pi³sudczyków i naro-
dowców, libera³ów i konserwatystów»
- zapisano w uchwale.
¿ Finowie Rainer Mahla-

maeki i Ilmari Lahdelma wygrali
konkurs na projekt Muzeum Historii
¯ydów Polskich w Warszawie. Zwy-
ciêski projekt to zwarty w formie i
prosty gmach, w wiêkszo�ci ze szk³a.
Szklan¹ bry³ê przecina wielkie pêk-
niêcie. Symbolizuje przej�cie ¯ydów
przez Morze Czerwone. Multimedialne
muzeum stanie naprzeciwko pomnika
Bohaterów Getta na Muranowie.
Bêdzie kosztowaæ 100 mln z³, z tego
40 mln z³ daj¹ w³adze stolicy, 40 mln
z³ Ministerstwo Kultury i 20 mln z³
Stowarzyszenie ¯IH. Budowa ma
zakoñczyæ siê w 2007 roku. Muzeum
Historii ¯ydów Polskich to obecnie
najwiêksza inwestycja kulturalna
stolicy. Dla porównania Muzeum
Powstania Warszawskiego kosztowa³o
50 mln z³.

Opracowa³: Robert Trzaska
Serwis �Polska-Polacy�
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Dzieci poznañskiej szko³y w Charkowie
W dniach 4 -9 czerwca w liceum nr 116 w Charkowie

przebywa³a delegacja licz¹ca 16 uczniów  i 2 wy-
k³adowców ze Szko³y im. W³adys³awa £okietka w

Poznaniu. Po przyje�dzie na go�ci oczekiwa³o
uroczyste przyjêcie, przygotowane przez
uczniów i nauczycieli 116-go Liceum.

Poznañska szko³a podtrzymuje part-
nerskie kontakty z charkowskim Liceum ju¿
3 lata. Po krótkim przywitaniu go�cie
zobaczyli piêkne wystêpy uczniów. To by³y
tañce tradycyjne, rok-n-rol, pie�ni polskie i
ukraiñskie, muzyka ró¿nych kompozytorów
w wykonaniu szkolnego zespo³u muzycz-
nego.

Po zakoñczeniu koncertu uczniom obu
szkó³ zaproponowano ró¿ne zabawy, w
trakcie których dzieci mia³y mo¿liwo�æ bli¿ej
zapoznaæ siê, zaprzyja�niæ, dowiedzieæ siê o
zainteresowaniach, marzeniach. Potem go�ci

zobaczyli szkolne muzeum �M³odej gwardii�, jakie imiê
nosi charkowski Liceum nr 116.

Wieczorem wszyscy razem spacerowali ulicami
miasta i parku im. Szewczenki. Bardzo
nasycony by³ program kolejnych dni pobytu
Polaków w Charkowie. Go�ci zwiedzili
osobliwo�ci miasta, takie jak Muzea Histo-
ryczne i Sztuki, prawos³awne cerkwie i
sobory, ko�ció³ katolicki, stare centrum
Charkowa, Teatr Opery i Baletu im. £ysenko,
Teatr im. Puszkina, Cmentarz Ofiar Tota-
litaryzmu. Bardzo spodoba³a siê Polakom
wycieczka do klasztoru �wiêtogórskiego nad
rzek¹ Doniec, gdzie s³awny polski pu³kownik
Zacharzewski ze swym wojskiem odniós³
zwyciêstwo nad Turkami. Teraz jedna z ulic
w centrum Charkowa nosi imiê Doñca-
Zacharzewskogo.

W dniu 8 czerwca w Liceum odby³ siê

okr¹g³y stó³ miêdzy cz³onkami szkolnego
euroklubu i uczniami z Poznania, oraz
cz³onkami polskego m³odzie¿owego euro-
klubu �Europejski Wektor� przy Stowa-
rzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie.
Polscy uczniowie zapoznali siê z dzia³al-
no�ci¹ euroklubów, omówili takie tematy, jak:
zmiany w Polsce po wej�ciu do Unii Euro-
pejskiej;  znaczenie szkolnych euroklubów
w procesie eurointegracji.

Jesieni¹ Szko³a im. W³adys³awa £okiet-
ka w Poznaniu bêdzie go�ciæ u siebie
charkowskich uczniów z Liceum nr 116.

Olga Zagórska



 Str. 10                                                                                                                Polonia Charkowa     Nr  6  (37)       Rok  2005

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Pielgrzymka do Charkowa i Starobielska Rodzin Katyñskich

W dniu 16 czerwca do Charkowa
przyjecha³a delegacja krewnych Pola-
ków pochowanych w Piatichatkach.
W grupie tej byli obecni nie tylko
przedstawicieli �Rodzin Katyñskich� z
ca³ej Polski, ale i z innych pañstw: USA
i Wêgier.

Na cmentarzu ofiar totalitaryzmu
dla uszanowania pamiêci wszystkich
zamordowanych  zosta³y z³o¿one

kwiaty, zapalone �wiece,  tradycyjnie
odby³a siê Msza �w celebrowana przez
ksiêdza Jurija Ziemiñskiego.

Po zakoñczeniu Mszy �wiêtej i
zwiedzeniu Charkowa go�cie zostali
zaproszeni do Domu Polonii. Tam
odby³a siê zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Kultury Polskiej w Char-
kowie polsko-ukraiñska konferencja na
temat �Prawda, Pamiêæ i Sprawied-

liwo�æ�. Konferencja rozpoczê³a siê
wyk³adem na temat �Od pierwszych
wiadomo�ci o zbrodniach w Piati-
chatkach  do  otwarcia Cmentarza�. Ten
wyk³ad zosta³ przeprowadzony przez
pani Ninê £apcziñsk¹ (na zdjêciu)
kierowniczkê dzia³u Charkowskiego
wydawnictwa serii ksi¹¿ek �Reha-
bilitowany przez historiê�, sekretarza
obwodowej komisji do spraw upamiêt-
niania ofiar walk i represji politycznych
oraz Galinê Gurin¹ honorowego cz³on-

ka charkowskiego Obwodowego Sto-
warzyszenia Krajoznawców. Pani Nina
i pani Galina w 1989. by³y aktywnymi
cz³onkami Stowarzyszenia �Memoria³�
i w tym ¿e roku zajmowa³y siê poszu-
kiwaniem miejsca pochówku ofiar
zamordowanych przez NKWD.

Pani £apcziñska podarowa³a pani
£ange - kierownikowi polskiej delega-
cji rodzin katyñskich pierwsz¹ ksi¹¿kê
z serii �Rehabilitowany przez histori¹�,
która zosta³a wydana w Charkowie w
2005 r.

Ciekawe fakty dotycz¹ce zbrodni
w Pitichatkach zosta³y zebrane przez
obecnego na konferencji autora ksi¹¿ki
�Charkowski Katyñ� pana  Siemiona
Zaworotnego. Nastêpnym  punktem
spotkania by³ wyk³ad autora danego
artyku³u - prezentacja p³yty CD, na
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której nagrano materia³y konferencji,
strony witryny internetowej
www.memo.kharkov.ua, ponad 200
zrobionych na cmentarzu zdjêæ, oraz 36
numerów  gazety �Polonia Charkowa�
(wydawanych od 1999 do 2005  r) .
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzy-
mali tê p³ytê.

Mi³¹ niespodziank¹ dla go�ci z
Polski by³o wrêczenie im upominków
� waz wykonanych z kostek owoców
przez artystê Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie Leonida Zare-
czeñskiego.

Prezes Stowarzyszenia «6. Kwar-
ta³» Igor Mackiewicz podarowa³ pani
£ange dysk CD ze zrobion¹ przez niego

prezentacj¹ komputerow¹ �Cmentarz
ofiar totalitaryzmu w Charkowie�.

Nastêpnego dnia rano przedsta-
wiciele �Rodzin Katyñskich� razem z
grup¹ cz³onków Stowarzyszenia Kultu-
ry Polskiej w Charkowie wyjechali
autokarem do Starobielska. Na miejs-
cowym cmentarzu, gdzie znajduje siê
kwatera polskich oficerów zmar³ych w
obozie starobielskim, mszê odprawi³
przyby³y z £ugañska ks. G. Rapa,
wyg³aszaj¹c zwi¹zane z ofiarami
1940 r. kazanie. Na cmentarzu dla
uszanowania pamiêci zmar³ych  zosta³y
z³o¿one kwiaty, zapalone �wiece.

Dalej wszyscy obecni przejechali
do centrum miasta, gdzie odby³o siê
uroczyste ods³oniêcie Tablicy Pami¹-
tkowej. Tablica zosta³a wmurowana ku
pamiêci polskich oficerów przetrzy-
mywanych w obozie w latach

1939-1940. Na tablicy w jêzykach
polskim i ukraiñskim   napisano �By
czas nie zaæmi³ i niepamiêæ... W tym
miejscu w latach 1939-1940 byli
wiêzieni przez  NKWD � i st¹d zostali
przewiezieni do Charkowa na
rozstrzelanie � oficerowie i pod-
chor¹¿owie Wojska Polskiego � jeñcy
z Wojny Obronnej 1939 roku.�

Na uroczysto�ci ods³oniêcia prze-
mówienia wyg³osili konsul generalny
RP w Charkowie, mer miasta Staro-
bielska, zastêpca szefa administracji
rejonowej, przedstawicielka - organi-
zatorka grupy �Rodzin Katyñskich�

p. K. Lange. Mer miasta w bardzo ciep-
³ych s³owach obieca³ sta³¹ opiekê nad
polskim miejscem pamiêci. Pamiêæ
poleg³ych uczczono minut¹ milczenia,
polska i ukraiñska warta przy tablicy
odda³a honory. Ods³oniêcia tablicy
dokonali mer miasta i konsul generalny
RP w Charkowie, po czym zosta³a ona
po�wiêcona. W uroczysto�ci wziêli
udzia³ oprócz  przedstawicieli �Rodzin
Katyñskich� i charkowskiej Polonii,
przedstawiciele miejscowej Polonii.
Obecne by³y lokalne ³ugañskie media
- TV i radio.

Oleg Czernijenko (zdjêcie autora)
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W tym klasztorze 19 wrze�nia
1939 roku utworzono obóz. Czasowo
wiêziono w nim 8 tysiêcy jeñców; po
zwolnieniu ¿o³nierzy i podoficerów
pozosta³o oko³o 4 tysiêcy oficerów i 8
genera³ów. Prawie po³owa z nich bra³a
udzia³ w obronie rejonu Lwowa; ich
dowódcy wybrali radzieck¹, a nie
niemieck¹, propozycjê kapitulacji na
honorowych warunkach. Inni zostali
ujêci przy próbie ewakuacji do Rumunii
lub aresztowani, w tym prawie wszyscy
naukowcy z Instytutu Przeciwgazowego

i Instytutu Technicznego Uzbrojenia, po
kilkuset lotników, lekarzy i prawników,
stu nauczycieli, kilkudziesiêciu dzienni-
karzy i literatów (m.in. poeci Lech
Piwowar i W³adys³aw Seby³a), dwu-
dziestu profesorów wy¿szych uczelni. Z
3920 jeñców Starobielska (stan z lutego
1940 r.) ocala³o 79, w tym Józef Czapski,
malarz i pisarz, który na rozkaz genera³a
W³adys³awa Andersa szuka³ zaginionych
w ZSRR oficerów, g³ówny �wiadek
zbrodni katyñskiej, autor «Wspomnieñ
starobielskich».

G³ówna �wi¹tynia klasztoru  prawos³awnego w Starobielsku

Przyjechali oni do Charkowa i
Starobielska z USA (p. Duda z
Chicago, a p. Alexander - z Atlanty)
¿eby w³asnymi oczyma zobaczyæ
gdzie by³ i gdzie jest pochowany ich
ojciec Kpt. Franciszek Kulikowski.
Przekroczyli oni tak¹ d³ug¹ i nie
lekk¹ drogê, jak mówi³a p. Barbara,
�¿eby po¿egnaæ siê z ojcem�.
Kpt. Franciszek Kulikowski by³
wiê�niem w Starobielsku od pa-
�dziernika 1939 r.. W  kwietniu
1940 r.   zosta³ przewieziony do
Charkowa, tam zamordowany  i
pochowany.

W  pielgrzymce uczestniczyli
rodzeñstwo Duda Barbara i

Kulikowski Alexander

By³y jeniec Starobielska
Wieczys³aw Welzandt

Zdjêcie Oleg Czernijenko

Przyjecha³ z  Wêgier. Autor
ksi¹¿ki «Epitafium Starobielskie»

W charkowskich Piatichatkach
spoczywaj¹ prochy zamordowanych pod
czas wojny przez komunistów 4302
polskich oficerów. Dla upamiêtnienia
65-tej rocznicy zbrodni katyñskiej oraz

5-tej rocznicy ods³oniêcia w Charkowie
Cmentarza Ofiar Totalitaryzmu przez
Stowarzyszenie Kultury Polskiej
w Charkowie zosta³a ods³oniêta witryna
internetowa.

Strona, w jêzyku polskim i uk-
raiñskim, zawiera szczegó³owe infor-
macje o charkowskim rozdziale zbrodni
katyñskiej i historii powstania Cmen-
tarza. Materia³ jest ilustrowany wieloma
zdjêciami, odnosz¹cymi siê do historii
cmentarza, jak i informuj¹cymi na
bie¿¹co o odbywaj¹cych siê na nim
uroczysto�ciach.

Zapraszamy do odwiedzin.

 Nasza nowa strona internetowa
www.memo.kharkov.ua
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Artyku³ zosta³ napisany na podstawie
materia³ów udostêpnionych przez p. Micha³a
¯ura. Autor artyku³u wyra¿a swoj¹
wdziêczno�æ za wspó³pracê.

Pocz¹tek XX stulecia zaowocowa³ w naszym mie�cie
ca³ym szeregiem s³ynnych muzyków, których losy zosta³y
nierozerwalnie zwi¹zane z kultur¹
ogólnoeuropejsk¹ i s³obo¿añsk¹. Zmia-
ny i wydarzenia, które wstrz¹sa³y
�wiatem na koñcu XIX i pocz¹tku
nastêpnego stulecia, przyczyni³y siê do
du¿ej migracji ludzi i narodowo�ci,
zarówno z w³asnej woli, jak i z przy-
musu. Charków, miasto stoj¹ce na
skrzy¿owaniu dróg i interesów, miasto
o rozwiniêtej i ci¹gle rozwijaj¹cej siê
kulturze oraz do�æ demokratycznej
atmosferze, by³o poci¹gaj¹ce dla
przedstawicieli ró¿nych dziedzin sztuki.
Ws³uchajmy siê w nazwiska muzyków,
zamieszka³ych w tym okresie w naszym
mie�cie i tworz¹cych swoj¹ sztukê:
Szulc-Ewler, Genika, Gess-de-Kalve,
Rafalska, Bênsz, Bugamelli, Greko,
Bortkiewiecz, Rozenblum, Buszer,
Bieganowski, Pichor, Sirnyszewski,
Blech, Sprziszewski itd. - ka¿dy z nich wniós³ swój wk³ad
w rozwój kultury Charkowa.

Jednym z nich by³ skrzypek i kompozytor Konstanty
Kazimierz Górski. Niestety, jego imiê od lat 20 ubieg³ego
stulecia zosta³o zapomniane przez mi³o�ników kultury.
Jego twórczo�æ jeszcze czeka na swoich amatorów.

K.Górski urodzi³ siê w Lidzie w 1859 roku. Nauka w
Wilnie, studia w Warszawie, a nastêpnie w Konser-
watorium Petersburskim w klasie s³ynnego rosyjskiego
kompozytora Miko³aja Rzymskiego-Korsakowa i znanego
wêgierskiego i rosyjskiego skrzypka Leopolda Auera,
zakoñczenie studiów 1882 roku ze srebrnym medalem -
s¹ to etapy kszta³towania Górskiego jako muzyka i
osobowo�ci [l]. Profesor Auer jako wybitna indy-
widualno�æ odegra³ znaczn¹ rolê w ¿yciu swojego
absolwenta. W³a�nie Auer czêsto by³ pierwszym
wykonawc¹ utworów P. I. Cz¹jkowskiego. By³ on osob¹,
której znany kompozytor zadedykowa³ swoj¹ �Sonatê
melancholijn¹" i z któr¹ podtrzymywa³ kontakty
osobiste [2] Charkowska publiczno�æ mia³a mo¿liwo�æ
oklaskiwania znanego skrzypka, który kilka razy
wystêpowa³ z koncertami w naszym mie�cie - w 1902 r. i
w 1903 r. [3] Na�laduj¹c swojego profesora, Konstanty
Górski tak¿e nawi¹zuje kontakty artystyczne z genialnym
kompozytorem. Jaskrawym przyk³adem tej wspó³pracy
by³o b³yskotliwe wykonanie przez Górskiego w 1893 roku
skomponowanego przez siebie koncertu na skrzypce z

Okres charkowski w ¿yciu Konstantyna Górskiego
orkiestr¹, z Czajkowskim w roli dyrygenta. Ten wspólny
wystêp s³ynnego kompozytora i m³odego skrzypka odby³
siê ju¿ w Charkowie, ówczesnym o�rodku licznej i prê¿nej
kolonii polskiej [4]. O trzy lata wcze�niej, w 1890 roku po
o�mioletniej podró¿y drogami Rosji i Gruzji, przez Penzê,
Saratów i Tyflis Konstanty Górski przyby³ do naszego

miasta, ¿eby zostaæ tu na najbli¿sze
æwieræ wieku [5].

Ten ¿yciowy okres kompozytora i
wykonawcy Górskiego - to czas aktyw-
nej dzia³alno�ci jako wyk³adowcy klasy
skrzypiec �redniej szko³y muzycznej,
dzia³acza spo³ecznego, dyrygenta
orkiestry symfonicznej i, wreszcie,
skrzypka lubianego i czczonego przez
publiczno�æ. Jedna z charkowskich
ówczesnych gazet �Ju¿nyj Kurier" tak
wyrazi³a na swoich ³amach opiniê
publiczn¹: �Przez wiele lat da³ siê
poznaæ jako wspania³y i do�wiadczony
artysta" [6].

W1895 roku przez Górskiego
zosta³ stworzony kwartet kameralny w
sk³adzie - Górski, Doczewski, Glazer,
Kuczera, wystêpy którego odegra³y
znaczn¹ rolê w rozwoju tego gatunku

muzyki w Charkowie [7]. Solo i w kwartecie, razem z
uczniami i innymi solistami, Górski co miesi¹c wystêpuje
w Stowarzyszeniu Kupieckim i Szlacheckim, bierze udzia³
w organizacji koncertów Stowarzyszeñ Kameralnego i
Symfonicznego. G³ówna ówczesna gazeta miejska
�Charkowskie Gubiernskie Wiedomosti" pisa³a o Górskim
- wykonawcy: �Górski jest znany jako prawdziwy mistrz i
artysta. Jego gra jest wysoce artystyczna, z fascynacj¹ i
piêknym tonem, b³yskotliw¹ technik¹, przejêta delikat-
no�ci¹! wysokim gustem artystycznym" [8] Odznaczeniem
za oddan¹ pracê by³y dwa ordery - �w. Stanis³awa 3-go
stopnia [9] i �w. Anny 3-go stopnia (10), otrzymane w
latach 1897 i 1905.

Mówi¹c o Górskim, nie mo¿na omin¹æ tematu jego
wspó³pracy z ko�cio³em. Jako starosta parafii rzymo-
katolickiej w Charkowie, za³o¿yciel i dyrygent chóru
ko�cielnego, .on zorganizuje spotkania i koncerty
dobroczynne, dochody od których przeznacza na pomoc
potrzebuj¹cym wiernym. Ale nie zadowala go tylko
wykonanie utworów innych kompozytorów. Utalentowany
twórca, Górski komponuje swoje utwory muzyczne do
tekstów religijnych: �Ave Maria", �Salve Regina", msze
es-dur i a-moll. Po kilku latach oddanej pracy w ko�ciele
katolickim, z okazji pierwszego wykonania kolejnej
skomponowanej przez niego mszy charkowska gazeta
�Utro" pisa³a: �Konstanty Górski po�wiêci³ du¿o czasu i
pracy dla organizacji muzycznej czê�ci nabo¿eñstwa w

Kazimierz Górski.
 Foto A, Fedieckiego (fragment)



 Str. 14                                                                                                                Polonia Charkowa     Nr  6  (37)       Rok  2005

Autograf Kazimierza Górskiego

miejscowym ko�ciele i dostosowuj¹c do miejscowych
warunków osi¹gn¹³ spory sukces. Amatorski chór 35-
osobowy czysto i muzykalnie wykona³ na ³acinie now¹
mszê. Ten utwór, jak i poprzednie wykonane dzia³a
Górskiego, jest skomponowany w ogólnie zrozumia³ym
jêzyku muzycznym, jest prosty i melodyjny, w nim
odczuwa siê postaæ autora - po-
bo¿nego katolika, który dobrze zna
i lubi swój obrzêd. Oprócz piêknej
�Ave Marii", ju¿ znanej przez
publiczno�æ, w muzyce mszy
wyró¿nia siê �rodkowa cze�æ
�Credo" i �Benedictus" z d�wiê-
cznym solo skrzypiec" [11]. Jako
osoba g³êboko wierz¹ca, K.Gorski
prowadzi³ aktywne ¿ycie duchow-
ne, a jego talent organizatora i
artysty nie tylko nie przeszkadza³
mu w tym, ale, naprzeciw, pomaga³
wcieliæ w ¿ycie jego zamiar s³u¿yæ
Bogu i ludziom. Bra³ udzia³ w
¿a³obnych mszach po zmar³ym w
Charkowie w 1900r. proboszczu
ko�cio³a o. Piotrze Kisar¿ew-
skim [12], z powodu �mierci w
Milanie w 1901r. kompozytora
w³oskiego D. Verdiego [l3], po
zmar³ym s³ynnym arty�cie, który
tak samo jak i Górski po�wiêci³
czê�æ swojego ¿ycia Charkowowi,
Henryku Siemiradskim (1902 r.)
[14] i w wielu innych imprezach dobroczynnych [15].

Mówi¹c o Górskim - wykonawcy i o Górskim -
dyrygencie chóru ko�cielnego, ju¿ trochê poruszyli�my t¹
stronê jego talentu, dziêki której i dzisiaj, po ponad stu
latach, mo¿emy poznaæ i oceniæ atmosferê ¿ycia
artystycznego Charkowa na pocz¹tku XX stulecia. Wiêc,
zapoznajmy siê z Górskim - kompozytorem.

W�ród jego utworów przewa¿aj¹ utwory �ci�le
zwi¹zane z tekstami polskimi i literatur¹ polsk¹. Ówczesna
prasa charkowska, odzhaczaj¹ca siê tolerancj¹ i demok-
ratyzmem, na ³amach której jak w lustrze odbija³a siê opinia
publiczna tak ocenia³a przywi¹zanie do swoich korzeni
Górskiego: �utrzymuje w swej dzia³alno�ci kom-
pozytorskiej ¿ywe kontakty ze swoj¹ narodowo�ci¹..." [16].
Przede wszystkim wymownie o tym �wiadcz¹ kompozycje
- poematy symfoniczne: �Na Olimpie" wg noweli H.
Sienkiewicza, �Zaczarowane ko³o" wg ba�ni L. Rydla,
opera �Margier" wg poematu W. Syrokomli, ponad 100
pie�ni do s³ów M. Konopnickiej, W. Syrokomli,
Z. Dêbickiego. �Wszystkie jego utwory wyró¿nia
szczególna melodyjno�æ i bezpo�rednio�æ talentu",-
podkre�la³a gazeta �Utro" [17]. Kilkukrotne wykonanie i
muzyki symfonicznej �Na Olimpie" i opery �Marger" stale
wywo³ywa³o pozytywne i chwalebne recenzje: �W utworze
muzycznym, wg noweli H. Sienkiewicza �Na Olimpie", w

którym w formie poetyckiej jest przedstawiona kolizja
�wiata antycznego z chrze�cijañskim, wykonanym
koncertowo, bez towarzyszenia ¿ywych obrazów (...),  na
pierwszy plan wysuwaj¹ siê reliefowe jej sympatyczne
strony muzyczne [18]. W brzmieniu instrumentów
smyczkowych w orkiestrze odczuwa siê szczególnie rêkê

takiego artysty - skrzypka jak
Górski, umiej¹cego daæ wyraz
nieszczê�ciu i rado�ci, w³o¿yæ
duszê nie tylko w swoje skrzypce,
ale w ca³y utwór orkiestrowy.
W¹tek opery dramatycznej �Mar-
ger" jest zapo¿yczony z poematu
W. Syrokomli- Kondratowicza i
przedstawia krwaw¹ walkê Litwi-
nów - pogan z rycerzami Teutoñs-
kimi w XIV w. Nie podzielaj¹c
nowatorskich tendencji, autor daje
w operze zakoñczone formy arii i
ansambli, trzymaj¹c siê tego
samego stylu melodyjnego, co i w
utworach orkiestrowych i
wokalnych (�Zaczarowane ko³o" i
�Na Olimpie"), wykonywanych na
zebraniach symfonicznych" [19].

W 1915 roku K.Gorski ob-
chodzi 25-lecie swojej dzia³alno�ci
muzyczno-artystycznej i peda-
gogicznej w naszym mie�cie.
Wielki koncert kwartetu Górskiego
w nowym sk³adzie mia³ charakter

jubileuszowy. Nowy sk³ad zespo³u tworzyli: jubilat-
pierwsze skrzypce, Wac³aw Bieganowski, który skoñczy³
kurs u znanego skrzypka profesora Szefcika - drugie
skrzypce, Stanis³aw Pichor, profesor filharmonii
Krakowskiej - altówka, Julian Sirnyszewski�wiolon-
czela, koncertmistrz orkiestry symfonicznej w Kijowie.
Recenzja o tym koncercie, ukazana w prasie, mog³aby byæ
godnym podsumowaniem nie tylko tego artyku³u, ale i
ca³ego Charkowskiego etapu ¿ycia kompozytora: � Dziêki
perypetiom czasu wojennego, w Charkowie da³ siê
zauwa¿yæ znaczny przyp³yw dobrych partnerów...
Publiczno�æ g³o�no oklaskiwa³a grê kwartetu. Wielki
sukces, towarzysz¹cy koncertowi, nale¿y odnie�æ do
wysokich warto�ci kwartetu: nieskazitelne zgranie siê,
precyzyjno�æ opracowania detali, artystyczno�æ wykonania
i wspólna solidarno�æ muzyczna, któr¹ jest przejêty ca³y
zespó³,- wszystko to �wiadczy o warto�ciach zarówno
ka¿dego wykonawcy jak zw³aszcza o wielkim talencie
artystycznym kierownika kwartetu - Konstantego
Górskiego" [20]. W sytuacji politycznej i ekonomicznej
na Ukrainie i w Charkowie zachodzi³y zmiany. Rewolucja
w Rosji 1917 roku postawi³a nowe akcenty, zmieni³a losy
zarówno poszczególnych ludzi jak i ca³ych narodów,
odrzuci³a rozwój kultury w naszym kraju daleko do ty³u.
W warunkach zbli¿aj¹cej siê wojny domowej, nie widz¹c
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Artyku³ przedrukowany z ks. «Polska diaspora
w Charkowie: historia i wspó³czesno�æ: Referaty
konferencji naukowej», Charków, 24 kwietnia,
2004 r. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej w Charkowie, Dom Polski w Charkowie.
-Charków: Majdan, 2004. - 208 s.

 K¹cik poezji

Jan Kochanowski

DO GO�CIA
 

Jesli darmo masz te ksi¹¿ki,
A spe³na w wacku pieni¹¿ki,
Chwalê tw¹ rzecz, go�ciu-bracie,
Bo nie przydziesz ku utracie;
Ale jesli� da³ co z taszki,
Nie kupi³e�, jedno fraszki.

NA SWOJE KSIÊGI
 

Nie dbaj¹ moje papiery
O przewa¿ne bohatery;
Nic u nich Mars, chocia srogi,
I Achilles prêdkonogi;
Ale �miechy, ale ¿arty
Zwyk³y zbieraæ moje karty.
Pie�ni, tañce i biesiady
Schadzaj¹ siê do nich rady.
Statek tych czasów nie p³aci,
Prac¹ cz³owiek pró¿no traci.
Przy fraszkach mi w¿dy nalej¹,
A to wniwecz, co siê �miej¹.

O ̄ YWOCIE LUDZKIM
 

Fraszki to wszytko, cokolwiek my�lemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
Nie masz na �wiecie ¿adnej pewnej rzeczy,
Pró¿no tu cz³owiek ma co mieæ na pieczy.
Zacno�æ, uroda, moc, pieni¹dze, s³awa,
Wszystko to minie jako polna trawa;
Na�miawszy siê nam i naszym porz¹dkom,
Wemkn¹ nas w mieszek, jako czyni¹ ³¹tkom.

mo¿liwo�ci kontynuowania w Charkowie dzia³alno�ci
artystycznej, K. Górski w 1919 roku wróci³ do Polski.
Najpierw do Warszawy, gdzie pracowa³ jako taper w
kinie. W 1922 roku Górski obj¹³ stanowisko kon-
certmistrza orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu, które
zajmowa³ do koñca ¿ycia. Umar³ w 1924 roku w
Poznaniu.

Dzia³alno�æ polskiego kompozytora Konstantego
Górskiego na ziemi ukraiñskiej jest jaskrawym, maj¹cym
dziesi¹tki analogii, przyk³adem wielkiego wk³adu
przedstawicieli ró¿nych narodowo�ci, a szczególnie
polskiej, w rozwój kultury naszego regionu.

Irena Kozeniaszewa
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Sk³adniki

n 1 szklanka ry¿u

n 1 marchewka

n 10 dag orzechów w³oskich

n 5 dag rodzynek

n kilka suszonych moreli

n sól

n natka pietruszki

Ry¿ na s³odko
 Kuchnia  polska

Ry¿ op³ukaæ pod bie¿¹c¹ zimna wod¹, dok³adnie os¹czyæ, ugotowaæ na sypko w lekko osolonej wodzie,
odcedziæ, przestudziæ.

Marchewkê  umyæ, obraæ, pokroiæ na cienkie s³upki lub zetrzeæ na tarce z du¿ymi oczkami, orzechy
w³oskie drobno posiekaæ.

Rodzynki op³ukaæ, namoczyæ w przegotowanej, ciep³ej wodzie, osaczyæ na sicie.

Ry¿ prze³o¿yæ do salaterki, posypaæ orzechami, rodzynkami i kawa³kami moreli oraz wiórkami marchewki

Przed podaniem przybraæ listkami natki pietruszki.
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