
 

Ex  oriente  lux 

Nr   33  ((1166))  

  

2003  r.

 

PP II SS MM OO       SS TT OOWW AARR ZZ YY SS ZZ EE NN II AA     KK UU LL TT UURR YY   

PP OO LL SS KK II EE JJ   WW   CC HH AARR KKOO WW II EE 

Nr  5 (18)
2003  r.

W numerze m.in.:

Nr 7 (26)
2004  r.

Czy mo¿na mówiæ o wiecznym spoczynku w miejscu, którego siê nie lubi, nie têskni do
niego, podró¿uj¹c po �wiecie? Chyba nie. Jacek Malczewski, najwybitniejszy polski

symbolista, prosi³, by go pochowaæ w Radomiu.

W tym roku przypada 75. rocznica jego �mierci i 150. urodzin

£zy gor¹ce mi p³yn¹ po twarzy,
Cicha muzyka za �cian¹ je budzi.
M³odo�æ wolna, swobodna siê marzy,
Widzê rodziców, twarze drogich ludzi.
Czujê zapach topól i sosnowych borów,
Odchylam radomskich ja wrota cmentarzy.

Jacek Malczewski: Radom - ojczyzna mojej
my�li artystycznej

ci¹g dalszy na str. 2

To fragment wiersza Jacka Malczewskiego. Wiersze, w
przeciwieñstwie do obrazów, to ¿adne dzie³a sztuki. Oddaj¹
jednak trafnie uczucia artysty. Jacek wspomina dom rodziny w
Radomiu, ale historia Malczewskich w tym mie�cie nie jest zbyt
d³uga. Pierwszy dokument dotycz¹cy pobytu tej rodziny w
Radomiu pochodzi z 1820 r. Wtedy to Stanis³aw Malczewski
bierze za ¿onê pannê Mariê Juliê ¯urowsk¹. Doczekali siê
czwórki dzieci. Urodzony w tym samym roku Julian to przysz³y
ojciec artysty. W 1835 r. Maria Malczewska umiera. Stanis³aw
nie op³akuje jej d³ugo, bo ju¿ trzy lata potem po�lubia
w³a�cicielkê Prêdocinka Karolinê Bukowieck¹.

Stanis³aw Malczewski nie pochodzi³ z bogatej rodziny. Sam
musia³ doj�æ do wszystkiego. Karierê rozpocz¹³ jako 17 letni
aplikant w Biurze Podprefektury Radomskiej i szybko
awansowa³. Gdy druga ¿ona zapisa³a mu Prêdocinek, nic ju¿
nie stoi na przeszkodzie, by móg³ zostaæ radc¹ Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego. Tyle ¿e jest to zapis tylko na papierze.
Gdy Stanis³aw umar³ w 1848 r., Julian dosta³ tylko torbê i broñ
my�liwsk¹, a Prêdocinek wróci³ do Karoliny.

Zgodnie z rad¹ ojca Julian stara³ siê o ni¿sz¹ posadê (bo
nie mia³ ziemi) w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. Pracowa³
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w tej instytucji do �mierci. W 1849 r. o¿eni³ siê z Mariann¹
Szymanowsk¹, krewn¹ Karczewskich, w³a�cicieli Wielgiego.

Urodzony 15 lipca 1854 r. Jacek jest jednym z czwórki ich
dzieci. Stanis³aw Dominik umar³ jako dziecko, wieku doros³ego
doczeka³y: Marianna Bronis³awa i Helena, pó�niejsza ¿ona
pisarza Wac³awa Karczewskiego (powie�æ ch³opska «W
Wielgiem»).

Broñcia o mie�cie, Jacek o wsi
Przez pola o³zawione ros¹
Poprzez ugory wrogich pól
Wichry jesienne niech Ci nios¹
Moj¹ têsknotê i mój ból.
A za têsknoty mojej �ladem
Ja tak bym chcia³ ku Tobie i�æ
Choæby wspomnienia s³oñcem bladem
Choæby jak burz¹ gnany li�æ.
(Jacek Malczewski)
Nie wiadomo, gdzie mieszkali Malczewscy, gdy urodzi³ siê

Jacek. Dom przy ul. Malczewskiego 8, na którym umieszczona
jest tablica pami¹tkowa «Tu ¿y³ i tworzy³ Jacek Malczewski»
powsta³ du¿o pó�niej, bo oko³o 1878 r. Artysta wyjecha³ z
Radomia w 1867 r., potem odwiedza³ tu ju¿ tylko rodziców i
nawet ozdobi³ jedn¹ ze �cian jadalni freskiem.

Mimo ¿e Julian sam ukoñczy³ radomsk¹ szko³ê woje-
wódzk¹ (w gmachu popijarskim), nie chcia³ do niej posy³aæ
syna, bo uwa¿a³ j¹ za zbyt zrusyfikowan¹. St¹d Jacek do³¹czy³
do kuzynów Karczewskich w Wielgiem, którzy pobierali nauki
w domu. Nauczycielem by³ Adolf Dygasiñski, prozaik,
publicysta i pedagog.

Pobyt na wsi rozbudzi³ w Jacku mi³o�æ do natury, a pejza¿e
mazowieckie utkwi³y w nim na zawsze, powracaj¹c w licznych
pó�niejszych obrazach.

List Jacka do siostry Bronis³awy: «Ty piszesz, co siê w
mie�cie dzieje, ja opowiem ci, co na wsi siê dzieje, jakie
koncerty i muzyka natury przerywaj¹ uciekaj¹c¹ ciszê zimow¹.
Muzyka ta stokroæ piêkniejsza, potê¿niejsza od na�ladowania
ludzi, którzy nigdy nie zdo³aj¹ jej sportretowaæ i wybadaæ do
dna, do gruntu (...) Moja Broñciu, (...) popro� Ojca dla mnie o
dwa z³ote, bo zupe³nie kapita³ wyczerpa³em».

«Wspomnienia tych czasów maj¹ dla mnie najwiêcej
powabu i uroku» - pisze 28 letni Malczewski o latach
spêdzonych w Wielgiem, których kres nadszed³ w 1871 r.

�wiat podbity, dworki puste
Niech przed �mierci¹ z dziecinn¹ prostot¹
Spojrzeæ zdo³am na powaby rodzinnego kraju
I odczujê, ¿e sztuk¹ moj¹ by³a oto
Polska widziana przez pryzmat dzieciêcego raju.
(Jacek Malczewski)

W 1871 r. Malczewski rozpocz¹³ naukê w krakowskim
gimnazjum �w. Jacka. Marzy o malowaniu, ojciec prosi, by
jego prace obejrza³ sam Jan Matejko. I choæ mistrz odnajduje
w Jacku du¿y talent, ojciec nalega, by syn ukoñczy³ najpierw
gimnazjum. Wreszcie Julian zgodzi³ siê z marzeniami syna i
napisa³ wzruszaj¹cy, pe³en mi³o�ci list. «Krok to stanowczy w
Twoim ¿yciu: maj¹c 17 lat obierasz sobie stan - stan bardzo
trudny, pe³en zawodów i z którego ju¿ pó�niej prawie cofn¹æ
siê niepodobna. Ja sam marzy³em nieraz, ¿e zostaniesz
artyst¹, sam je�li pamiêtasz Twe lata dzieciêce, co mog³em
czyni³em, by w Tobie budziæ mi³o�æ sztuki, poczucie piêkna,
ale gdy przysz³a stanowcza chwila, a jeszcze przysz³a wbrew
moim ¿yczeniom za prêdko - zawaha³em siê i tysi¹ce obaw
ogarnê³o moje serce. Lecz sta³o siê. Wierzê, ¿e Bóg wskazuje
Ci obran¹ drogê ¿ycia. Jemu Ciê wiêc polecam, do Niego siê
modlê ze ³zami, by Ci pob³ogos³awi³, by rozwija³ Twe zdolno�ci,
by Ciê umocni³ na pracê i przeciwno�ci, a kierowa³ krokami
Twymi. Ty za� mój Synu drogi pamiêtaj przez ca³e swe ¿ycie,
¿e prawdziwe natchnienie, ¿e si³a twórcza prawdziwa z Nieba
tylko, z wiary wielkiej, wielkiej mi³o�ci pochodzi - tam ich wiêc
szukaj zawsze - tam po nie siêgaj zawsze twym duchem i nie
wierz tym, co by Ci mówili, ¿e je gdzie indziej znale�æ mo¿na.
Na dzi� do�æ ju¿ o tym, rozrzewniony jestem mocno, mówiæ
nie mogê - mo¿e jeszcze Bóg mi pozwoli pomówiæ z Tob¹
obszerniej w tej materii».

W gimnazjum wytrzyma³ Jacek do 1873 r. Wtedy zacz¹³
naukê w tamtejszej Szkole Sztuk Piêknych. Od jesieni 1875
r. zosta³ uczniem oddzia³u kompozycji, prowadzonego przez
Jana Matejkê. Ale uznany ju¿ mistrz Matejko i m³ody
Malczewski maj¹ ca³kiem odmienne pogl¹dy na sztukê, styl
malarstwa. Konflikt ten powoduje wyjazd Malczewskiego do
Pary¿a na studia. Potem s¹ jeszcze podró¿e do W³och.
Oczarowany tamtejszymi muzeami, widokami, pe³en wra¿eñ
wróci³ do Radomia - mieszka³ u rodziców (obecny adres

Malczewskiego 8) i zacz¹³ intensywnie pracowaæ. Powsta³y
m.in. «�mieræ wygnanki», do której pozowa³ ojciec Malczews-
kiego, i «Portrety sióstr przy fortepianie».

W 1884 r. w Gardzienicach umar³ Julian Malczewski.
Artysta bole�nie prze¿y³ �mieræ ojca. Odt¹d motyw prze-
mijania, �mierci na sta³e zago�ci³ w jego obrazach. Wyjecha³
w �wiat, znów wróci³ na wakacje 1887 r. w Radomskie. Kilka
miesiêcy pó�niej o¿eni³ siê z Mari¹ Gralewsk¹, córk¹
krakowskiego aptekarza. Coraz wiêcej spraw zawodowych
oddali³o Jacka od podradomskich dworków, coraz wiêcej
pracowa³, zyska³ coraz wiêksze uznanie.

W 1898 r. w Wielgiem umiera matka artysty. Thanatos,
anio³ �mierci z obrazów Malczewskiego, coraz czê�ciej
pojawia siê na tle Gardzienic, Wielgiego. Dawnego �wiata
ju¿ nie ma, tym wiêksza za nim têsknota. Ca³y cykl «Moje
¿ycie» powsta³y w latach 1915-1919 przenosi artystê do
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Wielgiego. Na obrazie «Powrót w rodzinne strony» fauny
przynosz¹ martwego Malczewskiego przed dworem w
Wielgiem.

Dzi� nie ma ju¿ nawet dworku, zosta³a tylko prowadz¹ca
do niego aleja, okoliczne stawy. Czy fauny odnajd¹ drogê?

Ukochany Stary Ogród
Unios¹
Mnie moc¹ woli
któr¹ pielêgnowa³em uparcie
z tej polskiej nieszczêsnej roli
gdziem stawa³ kiedy� na warcie.
(Jacek Malczewski)

Z listów, dokumen-
tów wiemy, ¿e Malczew-
ski czêsto wspomina³
Radom i okolice. Jego
syn Rafa³ twierdzi³, ¿e
artysta chcia³ byæ nawet
pochowany w tych stro-
nach, pisa³ o Radomiu.
Listy do innego artysty
zwi¹zanego z Rado-
miem Józefa Brandta
podpisuje Malczewski
jako «wierny rado-
miak».

O arty�cie przypo-
mnia³y sobie w³adze
niepodleg³ego Radomia
w 1925 r., wysy³aj¹c
delegacjê na �wiêto-
wany w Krakowie jubi-
leusz 50-lecia pracy
twórczej Malczewskie-
go. Po powrocie Rada

Miejska postanowi³a dodatkowo uhonorowaæ twórcê. «Radny
Brylant o�wiadcza, ¿e siódmy rok jest w Radzie Miejskiej, ale
nigdy jeszcze nie mia³ tak przyjemnej chwili jak dzi�, gdy
zobaczy³ na porz¹dku dziennym sprawê uczczenia zas³ug
Malczewskiego. Mówca pozna³ Malczewskiego przed 40 laty,
gdy w jego mieszkaniu przy ul. Warszawskiej zak³ada³ dzwonki
elektryczne» - zaznaczono w protokole magistratu.

Ostatecznie rada nada³a nazwisko Malczewskiego czê�ci
ul. Warszawskiej oraz postanowi³a fundowaæ jedno roczne
stypendium naukowe imienia artysty. Mogli z niego korzystaæ
«wychowankowie radomskich szkó³, którzy wst¹pi¹ na jeden
z wy¿szych zak³adów naukowych w Pañstwie Polskim, celem
kszta³cenia siê w umiejêtno�ci malarskiej, rze�biarskiej».
Przyjêto tak¿e wniosek Stanis³awa Kelles-Krauza, aby zakupiæ
obraz «bezpo�rednio od wielkiego artysty za sumê mniej
wiêcej 3000 z³. Wybór obrazu nale¿a³oby pozostawiæ samemu
Malczewskiemu». W protoko³ach czytamy te¿: «Radny
Grzecznarowski proponuje, ¿eby zakupiony obraz tymcza-
sowo powiesiæ w sali Rady Miejskiej, a z czasem mo¿e staæ
siê on zal¹¿kiem przysz³ego muzeum. Mówca komunikuje
radzie, ¿e podczas swej bytno�ci w Krakowie s³ysza³, i¿ Jacek
Malczewski wyrazi³ chêæ odwiedzenia przed �mierci¹
Radomia. By³oby wiêc wskazane zaprosiæ Malczewskiego.
Trzeba dawaæ ucz¹cej m³odzie¿y ¿ywe przyk³ady ludzi, którzy
zdobyli s³awê i rozs³awili Radom».

Propozycja zakupu obrazu przez Radê Miejsk¹ ucieszy³a
artystê, który w odpowiedzi, w 1925 r., napisa³: «Jestem
wzruszony pamiêci¹ (..) Radom to moja �ci�lejsza ojczyzna -
ojczyzna mojego dzieciñstwa - ojczyzna mojej my�li
artystycznej». Artysta zaproponowa³ kupno tryptyku «Mój
pogrzeb», bardzo osobistego p³ótna.

Gdy w Krakowie w pracowni na Zwierzyñcu artystê
odwiedzi³ jego bratanek Stanis³aw, rozmawiali o rodzinie,
radomskich znajomych. Artysta wypytywa³ o zapamiêtane
domy, ulice i o ulubiony zak¹tek, jakim by³ Stary Ogród. Tylko
czasem dochodzi³o do nieporozumieñ. Jacek mówi o ojcach,
Stanis³aw, wymieniaj¹c to samo nazwisko, ju¿ o synach.

«Tyle lat zbiera³em siê odwiedziæ Radom i nigdy nie
mog³em pojechaæ. Teraz muszê zajrzeæ do starych k¹tów,
gdzie by³em dzieckiem, gdzie siê wychowa³em...» - mówi³
Malczewski. Nie zd¹¿y³, umar³ 8 pa�dziernika 1929 r.

Anio³y i demony wci¹¿ kusz¹
Syn Rafa³ pisa³, ¿e Malczewski nie lubi³ pytañ o swoje

symboliczne obrazy. «Du¿o ludzi mêczy³o Ojca, co to ma
znaczyæ? Ojciec nie wyja�nia³, w³a�ciwie nie odpowiada³ na
pytania. Nudzi³o go to wszystko, w¹tpiê, czy mia³ jakie�
wyt³umaczenia, jasne i sprecyzowane, o jakie chodzi³o
pytaj¹cym».

Lubi³ za to przyrodê. «W naszym ogrodzie Ojciec uczy³
mnie poznawaæ æmy i motyle, ró¿ne ¿uczki, chrz¹szcze.
�ledzi³em jak krety ukazuj¹ swe aksamitne cia³ka, zielone ¿aby
przepowiadaj¹ pogodê, siedz¹c w g¹szczu drzew. Jacek
Malczewski kocha³ przyrodê, widzialny �wiat, stworzenia
boskie i by³ ciekawy wszystkiego, co siê w nim dzieje (....).
Mnóstwo stworzeñ ¿y³o u nas w domu. Kilkadziesi¹t naszych
pospolitych ptaków zimowa³o w oran¿erii pe³nej ga³êzi i

krzewów, tak by ptakom by³o wygodnie mieszkaæ. Przez parê
lat go�ci³a u nas sowa, lataj¹ca cichutko noc¹ od pokoju do
pokoju, wbite pod szafami spa³y wê¿e (....). Na strychu, nad
wozowni¹ a pó�niej pracowni¹ Ojca, gnie�dzi³o siê coraz
liczniejsze spo³eczeñstwo go³êbi».

Choæ Mazowsze opu�ci³ Malczewski jako m³ody ch³opak,
to wci¹¿ by³o ono mu bliskie. Syn uwa¿a³, ¿e «pejza¿ Malczews-
kiego nie pachnie ani kujawiaczkiem ani folklorem, nie uderza
w czu³e strony utartych wówczas dróg. W zestawieniach ro�lin
rosn¹cych przy polnych drogach, w wymiarach i kszta³tach
ziemi, w zaoranej bru�dzie, linii lasu, w tej nik³o�ci mazo-
wieckiego krajobrazu, w szarych niebach lub przewianych
chmurami, kryje siê podstawa tej istotnej polsko�ci».

Dziêkujê za pomoc pani Katarzynie Posiadale z Muzeum
im. Malczewskiego w Radomiu, która o Malczewskim i wielu
innych artystów wie wszystko, albo jeszcze wiêcej.

Korzysta³am te¿ z: «Jacek Malczewski (1854-1929). Wybór
materia³ów», red. Maria Ko�miñska-Wójtowicz i Danuta
Tomczyk, Radom 1995.

Renata Metzger, gazeta.pl

Polonia I

Pi³sudski
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Europejsko�æ Polski najpe³niej wyra¿a siê w kulturze.
Wiele osób obawia siê, ¿e przyst¹pienie do Unii Europejskiej
mo¿e okazaæ siê niebezpieczne dla polskiej kultury i
to¿samo�ci narodowej. To zupe³ne nieporozumienie. Prawie
ca³a polska kultura wywodzi siê z Europy. Polacy zawsze
ci¹gnêli z Europy o¿ywcze soki, gdziekolwiek rzuci³ ich los lub,
co gorsze, historia.

Polska jest katolickim
krajem Europy. Nasze miejsce
jest w�ród sze�ciu najwiêk-
szych cz³onków  Unii  Euro-
pejskiej.  Podobnie jak �red-
niowieczna Irlandia w stosun-
ku do staro¿ytno�ci, Polacy
przechowali szereg tradycyj-
nych europejskich warto�ci w
¿yciu rodzinnym, obyczaju,
stosunku do kultury. Z pew-
no�ci¹ kultura polska jest
autonomiczna, co nie znaczy,
¿e mo¿e byæ samowystar-
czalna. Szczê�liwie polsko�æ
jest otwarta na �wiat zewnêtrzny. Ilekroæ zamykali�my siê na
�wiat Zachodu, jak np. w I po³. wieku XVIII, to zawsze sz³y za
tym nieszczê�cia. Za� w warunkach niewoli  w wieku XIX � polska
kultura �wiêci³a triumfy. Okres braku w³asnego pañstwa   i
niepodleg³o�ci   polsko�æ   przetrwa³a    w kulturze, dla której
punktem odniesienia by³a Europa. Z kolei czas rozbicia
dzielnicowego polsko�æ przetrwa³a dziêki temu, ¿e ksiêstwa
wci¹¿ by³y czê�ci¹ chrze�cijañskiej Europy. Pamiêtajmy równie¿
o dorobku polskiej kultury politycznej. Zwyczaj ucierania racji,
dyskusji i przekonywania oraz tolerancja, na których opiera³ siê
parlamentaryzm I Rzeczpospolitej, s¹ dzisiaj podstaw¹
funkcjonowania Unii Europejskiej. Zasada jednomy�lno�ci jest
rozwi¹zaniem naturalnym w�ród równych, wolnych i wzajemnie
szanuj¹cych siê podmiotów. Te trzy kryteria kultury politycznej
spe³niali�my ju¿ w XVI wieku.

Kulturê wysok¹ tworz¹ ludzie wolni. Jednocze�nie
zniewoleni   znajduj¹   ocalenie  w kulturze. Po drugiej wojnie
�wiatowej to  dziêki kulturze byli�my najweselszym �barakiem»
w obozie.

Polska zawsze by³a rynkiem zbytu dla europejskiej sztuki i
� obecnie � amerykañskiej kultury masowej. W antropolo-
gicznym oraz ekologicznym sensie kultura oznacza formy po-
godzenia siê ze �wiatem. Z tego punktu widzenia polsko�æ
wnios³a do Europy zwyciêskie do�wiadczenie przej�cia przez
cywilizacyjne i nieludzkie próby ubieg³ego stulecia. Obecnie Unia
Europejska staje wobec wyzwañ wynikaj¹cych z masowych
migracji oraz globalizacji. Wierzê, ¿e tak¿e dziêki Polsce Europa
wchodzi w nowy wiek kulturalnie bogatsza i mocniejsza.

Wypowied�  wicepremiera
Józefa Oleksego  dla POLISH CULTURE

Polska by³a zawsze otwarta na warto�ci kultury
innych narodów, przejmowa³a je, wzbogaca³a nimi
polsk¹ obyczajowo�æ i nastêpnie te warto�ci
przekazywa³a dalej swoim pobratymcom.

W tej otwarto�ci i funkcji kulturowego pomostu
pomocne by³o centralne po³o¿enie Polski � miêdzy
Wschodem i Zachodem, Po³udniem i Pó³noc¹.

W ostatnim czasie Polska korzysta³a równie¿

z pomocy emigracji w swojej walce o zachowanie
to¿samo�ci i suwerenno�ci kulturowej.

Teraz przyszed³ czas, aby s³u¿yæ swoimi do-
�wiadczeniami i dzieliæ siê tym naszym dorobkiem
z innymi narodami

Mówi¹c o kulturze, oczywi�cie mam ci¹gle na
my�li kulturê chrze�cijañsk¹ jako wspólne dobro
Europy. W Polsce i innych krajach s³owiañskich
kultura zachowa³a siê w swojej chrze�cijañskiej
formie. I tak pojêta kultura stanowi korzenie Europy
i by³a tej Europy najpiêkniejszym darem dla �wiata.
A teraz trzeba na nowo warto�æ i piêkno takiej kultury
ukazaæ Europie, i nie tylko Europie. By³oby to
najwspanialszym darem, jakim Polska i kraje
s³owiañskie mog³yby odwzajemniæ siê ca³ej Europie
i �wiatu u progu trzeciego Tysi¹clecia.

Fragment wypowiedzi Jana Pawia II,
Rzym, 26 wrze�nia 1991

Kultura polska w perspektywie
kultury europiejskiej
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Po 1 maja 2004 roku m.in. Polska,
Litwa, £otwa i Estonia sta³y siê cz³onkami
Unii Europejskiej. Co to oznacza dla
�umownego� Kowalskiego, z jakich przy-
wilejów bêdzie móg³ on korzystaæ, czy
bêdzie móg³ swobodnie przekraczaæ
granice innych krajów i jakie powinien mieæ
dokumenty, aby nie naraziæ siê na przy-
kro�ci i nie ma³y wydatek...

Pytania wci¹¿ aktualne, bowiem wiedza
obywateli krajów, które wesz³y do Unii na
ten temat wci¹¿ jest niewystarczaj¹ca.

Otó¿ jednym z g³ównych przywilejów
pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej
jest swobodny przep³yw osób, us³ug,
kapita³u i towarów. Swoboda przep³ywu
osób, oznacza nieograniczone prawo do
osiedlania siê, podejmowania pracy i
korzystania ze wszystkich zabezpieczeñ
socjalnych w ka¿dym pañstwie Unii
Europejskiej, bez wzglêdu na przynale¿-
no�æ pañstwow¹. Reguluje to uk³ad z
Schengen. Wiêkszo�æ pañstw, które
przyst¹pi³y do Unii podpisa³a ten uk³ad.
Dziêki czemu mieszkañcy pañstw Unii
bêd¹ mogli podró¿owaæ po Europie bez
paszportów, ale jeszcze chwileczkê...

Uk³ad z Schengen przewiduje wymia-
nê informacji o ludziach, w tym osobach
niepo¿¹danych na terenie pañstw Unii.
Poniewa¿ nie tylko Polska nie spe³nia na
razie tych ustaleñ, kontrola paszportowa
na granicy np. Polski i Niemiec zostanie

utrzymana. Bez paszportu bêdzie mo¿na
podró¿owaæ dopiero, gdy Polska i nowo
wstêpuj¹ce kraje zostani¹ objête uk³adem
z Schengen, co prawdopodobnie stanie siê
2007 roku.

A co z dowodami osobistymi, o których
by³o tak g³o�no? Czy na ich podstawie
bêdzie mo¿na swobodnie przekraczaæ
granice innych pañstw?

Teoretycznie tak i przewiduje to Komisja
Europejska. Np. Polacy bêd¹ mogli po-
dró¿owaæ po krajach Unii jedynie na
podstawie dowodu osobistego, ale tylko
dowodu nowego, bowiem stare dowody nie
posiadaj¹ odpowiednich zabezpieczeñ. Ale
problem jak zwykle tkwi w szczegó³ach. Nie
tylko w Polsce, ale w innych krajach, wed³ug
prawa dowody osobiste nie s¹ doku-
mentami uprawniaj¹cymi do przekraczania
granicy. Konieczna wiêc bêdzie zmiana
ustawy w krajach o których mowa, a to jak
wiadomo, mo¿e nieco potrwaæ.

Po wej�ciu nowych pañstw do Unii
Europejskij ich obywatele bêd¹ mogli
korzystaæ z paszportów. Z tym, ¿e bêd¹ to
paszporty podobne od unijnych. Na ok³adce
paszportu pojawi siê napis �Unia Europejska�.
A to u³atwi ¿ycie na granicach, gdy¿ bêdziemy
mogli, bez czekania w kolejce, korzystaæ z
przej�æ granicznych dla obywateli UE nie
podlegaj¹c ¿adnym kontrolom granicznym.

Posiadaj¹c status Unii nie bêdziemy
podró¿nymi drugiej kategorii. Urzêdnicy

Kandydaci na wy¿sze uczelnie coraz
lepiej znaj¹ jêzyki obce - wynika z tegorocznej
rekrutacji na wy¿sze uczelnie. Wed³ug
socjologów, bezpo�rednie tego przyczyny to
integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ oraz
rozwój spo³eczeñstwa rynkowego. Na
wiêkszo�ci polskich uczelni rekrutacja ju¿ siê
zakoñczy³a. Jak relacjonuj¹ cz³onkowie
komisji rekrutacyjnych, tegoroczni kandydaci
wypadaj¹ lepiej ni¿ ubieg³oroczni przede
wszystkim pod wzglêdem znajomo�ci jêzy-
ków obcych. Gorzej radz¹ sobie natomiast z
matematyk¹.

Zdaniem socjologa prof. Henryka
Domañskiego, m³odzi ludzie «zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e nauka jest jedna i aby w niej
uczestniczyæ, trzeba znaæ jêzyki obce».

«We wspó³czesnym �wiecie, w którym
spo³eczeñstwo rynkowe króluje, a dy-
namika ¿ycia przesuwa siê w stronê
ekonomiki us³ug, znajomo�æ jêzyka
angielskiego jest niezbêdna. Wiedza �cis³a
w tym momencie rozwoju stosunków
rynkowych jest ma³o potrzebna» - uzna³.

Socjologowie: M³odzie¿ uczy siê jêzyków g³ównie
ze wzglêdu na integracjê z Uni¹ Europejsk¹

Po EUROPIE bez granic, ale nadal z paszportem�

graniczni nie bêd¹ mogli wypytywaæ nas o
wykupione ubezpieczenie, o czas naszego
pobytu w krajach Unii, o posiadane �rodki
na utrzymanie, o zaproszenia i cel naszego
pobytu, o bilet powrotny. A wiêc sytuacja
obywateli, które wesz³y do Unii znacznie
siê poprawi i nie bêd¹ oni czuæ siê dyskry-
minowani, co dotychczas odbierane by³o
jako upokorzenie.

O jednym jednak¿e zapomnieæ nie
nale¿y. Nie ze wszystkich dóbr wypra-
cowanych przez tamtejsze narody bêdzie-
my mogli korzystaæ. Dotyczy to m.in.
�wiadczeñ spo³ecznych. Oczywi�cie w
nag³ych przypadkach pomoc zostanie nam
udzielona, ale na d³ugotrwa³e leczenie
raczej nie ma co liczyæ.

Przywileje, o których mowa, mog¹ jednak
byæ ograniczone i dotkn¹æ osób tzw. niepo-
¿¹danych w danych pañstwach. Np., Fran-
cuzi, którzy naruszyli prawo w Niemczech i
vice wersa, nie maj¹ prawa wjazdu do
Niemiec. To samo mo¿e dotyczyæ niektórych
obywateli pañstw, które dopiero wst¹pi³y do
Unii.

Wybieraj¹c siê w podró¿ po nowej
Europie, nalegy jednak pamiêtaæ o
zabieraniu ze sob¹ paszportu. Oka¿e siê
on niezbêdny przy ró¿nych czynno�ciach
w banku, spisywania protoko³ów na policji,
w staraniach siê o podjêcie studiów itp.
czynno�ciach. Warto wiêc wybieraj¹c siê
w szeroki �wiat pamiêtaæ, ¿e nie euforia,
ale rozs¹dek s¹ najbardziej cenione przez
wszystkie cywilizowane narody.

Zbigniew Ró¿añski
Serwis �Polska-Polacy�

Wed³ug socjologa Miko³aja Jasiñs-
kiego, który jest sekretarzem komisji
kwalifikacyjnej na Wydziale Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, coraz
lepsza znajomo�æ jêzyków obcych w�ród
polskiej m³odzie¿y wi¹¿e siê przede
wszystkim z wej�ciem Polski do Unii
Europejskiej.

«M³odzi ludzie wyje¿d¿aj¹, poznaj¹
kulturê i obyczaje innych narodów, a przy
okazji ucz¹ siê jêzyków» - doda³ nau-
kowiec.

«Wa¿n¹ spraw¹ jest tak¿e szansa,
jaka po integracji Polski z UE otworzy³a
siê przed studentami. M³odzi, zdolni ludzie,
znaj¹c jêzyk obcy i maj¹c dobre wyniki w
nauce, mog¹ wyjechaæ za granicê i -
rozliczaj¹c siê w europejskim Systemie
Punktowym ECTS (European Credit
Transfer System) - dalej kontynuowaæ
studia» - powiedzia³.

Europejski system punktów kredy-
towych ECTS, stosowany ju¿ na 70 proc.
uczelni polskich, u³atwia kontynuacjê nauki

w innych szko³ach, w tym zagranicznych.
System ujednolica zasady zaliczania
studiów (okre�lona liczba punktów jest
przyznawana za osi¹gniêcia w nauce
okre�lonego przedmiotu), a tym samym
umo¿liwia szacowanie i uznawanie postê-
pów studenta w nauce osi¹ganych w
trakcie studiów w uniwersytetach w
ró¿nych krajach.

W opinii Jasiñskiego, przyszli studenci
zdaj¹ sobie sprawê, ¿e najomo�æ jêzyka
angielskiego jest niezbêdna - «czy to w
trakcie studiowania, czy pó�niej, szukaj¹c
pracy».

«Obecnie wiêkszo�æ lektur studenci
czytaj¹ w oryginale. Tak¿e literatura
wykorzystywana w pracach magisterskich
jest w wiêkszo�ci obcojêzyczna. Na
uczelniach wymagana jest przynajmniej
bierna znajomo�æ jêzyka angielskiego» -
powiedzia³.

Socjolog doda³ przy tym, ¿e studenci
nie tylko bardzo s³abo radz¹ sobie z
matematyk¹ - czêsto wrêcz nie znaj¹ jej
podstawowych zasad, np. nie potrafi¹
dodawaæ u³amków. «Wynika to z bardzo
niskiego poziomu nauk �cis³ych w szko-
³ach podstawowych» - oceni³.

Serwis �Polska-Polacy�

Polska w UE
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Panie Dyrektorze, Tego-
roczny sezon artystyczny
Teatru Wielkiego i Opery ma
siê ku koñcowi. Jak mo¿na
podsumowaæ zamierzenia i
stan ich realizacji?
Tegoroczny sezon jest konsek-

wencj¹ i kontynuacj¹ wszystkich
zamierzeñ, które podj¹³em w 1998
roku obejmuj¹c kierownictwo Opery.
Moim najwa¿niejszym zadaniem jakie
sobie wówczas postawi³em by³o
podniesienie poziomu artystycznego.
I to siê uda³o. Potwierdzeniem tego
mog¹ byæ nasze wystêpy w Chinach,
potem koleje tourne w Japonii, pó�niej
w Teatrze «Bolszoj» w Moskwie, a w
tym roku w koñcu kwietnia w Lon-
dynie. Po tych wystêpach, prasa,
radio i krytycy, zaliczyli nasz teatr do
najlepszych w Europie. A to ju¿ du¿o
bo potwierdza s³uszno�æ wcze�niej
obranej drogi artystycznej.

A jak jest odbierana
polska sztuka na innych
kontynentach ?
To co nas jako kraj i spo³eczeñ-

stwo trzyma w miejscu, to spojrzenie
na sztukê i kulturê z pozycji «my»,
«nasze» i to jest najlepsze. Gdy
tymczasem �wiat ju¿ od dawna jest
zafascynowany nie «my», nie «na-
sze», nawet nie narodowe, ale
wysokim poziomem artystycznym
wykonywanego dzie³a. Powrócê
jeszcze na chwilê do Pani pytania.
Gdy przychodzi³em do Opery pytano
mnie co pan planuje, jakie nadzwy-
czajne rzeczy chcia³by pan wpro-
wadziæ.

Odpowiedzia³em ,¿e wtedy
bêdzie nadzwyczajnie, jak te przed-
stawienia, które nie s¹ premierowe,
bêd¹ na najwy¿szym poziomie
artystycznym i ka¿dy widz bêdzie
móg³ przyj�æ na wspania³y spektakl.
W pracy artystycznej staram siê
pos³ugiwaæ tym, czym ludzie na
ca³ym �wiecie. A wiêc nie �wiêtami,
nie paradami, nie fasadowo�ci¹ i
okazjonaln¹ ceremoni¹, ale mo-

zo³em ka¿dego dnia, aby nie by³ on
stracony dla sztuki i kultury.

Przecie¿ mamy ponad
1000 letni¹ kulturê...
Ma Pani racjê. Ale trzeba kon-

centrowaæ siê nad tym, aby j¹ w³a-
�ciwie ukazaæ. A je�li tak bêdziemy

postêpowaæ, �wiat sam to zauwa¿y.
Wtedy nie musi to byæ «super
polskie», lecz bardzo dobre i koja-
rzone z naszym krajem. To w³a�nie
nasze wystêpy w Londynie, który jest
Mekk¹ kultury �wiatowej twórczo�ci,
potwierdzi³ ten pogl¹d. Warto jest
koncentrowaæ siê na poziomie.
Natomiast trzeba siê pozbyæ nacjo-
nalistycznych instyktów tworzonych
na si³ê. Niech Polska gwarantuje
wysoki poziom artystyczny, a �wiat
to dostrze¿e. Oczywi�cie naszym
obowi¹zkiem jest ukazywanie twór-
czo�ci narodowej, ale bez pomijania
twórczo�ci europejskiej i �wiatowej.
Powinni�my udowodniæ, ¿e oprócz
w³asnej twórczo�ci �wietnie rozu-
miemy Mocarta, Betthovena, Szu-
mana i potrafimy dobrze ich dzie³a
wykonywaæ. A wiêc nie róbmy ze
sztuki zamkniêtego «getta», bo takiej
sztuki nikt na �wiecie nie chce ju¿
ogl¹daæ. Musimy byæ uczestnikami

kultury �wiatowej, bo to jest kierunek
przysz³o�ci.

Jakie s¹ plany Opery na
okres letni. Czy muzycy wy-
je¿d¿aj¹ za granicê, czy bêd¹
koncertowaæ w ró¿nych
miastach w kraju?
Na dwa miesi¹ce musimy zam-

kn¹æ teatr. Teatr zosta³ odbudowany
w 1965 roku. Od tego czasu nie
przeszed³ generalnego remontu. Nie
zapominajmy, ¿e nasz teatr jest
najwiêkszym teatrem w Europie i
wymaga sta³ej troski o jego este-
tyczny wygl¹d .A co siê tyczy mu-
zyków w okresie letnim jest w Polsce
wiele festiwali i tam muzycy z Opery
prezentowaæ bêd¹ swój wysoki
kunszt. Muzyk nie mo¿e rozstawaæ
siê z instrumentem na dwa miesi¹ce.
Przecie¿ wiadomo, ¿e tylko ci¹g³e
æwiczenie czyni mistrza.

Jak radzi sobie Dyrekcja
Opery w dobie, gdy spo-
³eczeñstwo ma coraz mniej
pieniêdzy na kulturê, sk¹d
czerpie fundusze na pokrycie
b¹d� co b¹d� nie ma³ych
kosztów ...
Rozwi¹zanie wêz³a gordyj-

skiego nie jest ³atwe. W ka¿dym
kraju brakuje szkól, szpitali, a opieka
lekarska przedstawia wiele do ¿y-
czenia. Ale poziom kultury spo³e-
czeñstwa jest spraw¹ nie mniej
wa¿n¹ ni¿ jego zdrowie. Bowiem im
wiêksza kultura w spo³eczeñstwie,
³atwiej nim rz¹dziæ, wiêksze jest
zrozumienie dla spraw spo³ecznych
i narodowych, którymi kieruje rz¹d.
Powo³am siê na przyk³ad. Przyrost
gospodarczy Francji jest czterokrot-
nie wy¿szy ni¿ w Polsce , a na kulturê
przeznacza siê w tym kraju o�mio-
krotnie wiêcej pieniêdzy. Z jakiego�
powodu my w Polsce z kultur¹
jeste�my na szarym koñcu.

A wiêc lekko upo�le-
dzeni ?
Powiedzia³bym nawet mocno

upo�ledzeni. W Polsce ci¹gle trak-

Kultura - �wiadectwo XXI wieku...
Z Jackiem Kaspszykiem dyrektorem naczelnym i artystycznym Opery

 Narodowej w Warszawie, o sprawach naszej kultury rozmawia Aneta D¹browska

Wywiad
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tuje siê kulturê jako sprawê mniej
wa¿n¹. My ci¹gle chcieliby�my mieæ
dobr¹ sztukê za ma³e pieni¹dze.
Jak �wiat �wiatem du¿a sztuka
potrzebuje du¿ych pieniêdzy. I tu siê
nie znajdzie kompromisu. Nie ma
trzeciej drogi. Bo trzeba siê za-
stanowiæ  jakim chcemy byæ naro-
dem? Z kultur¹ czy bez? Moim
zdaniem musimy funkcjonowaæ tak
jak inne narody, je�li nasze miejsce
w Europie i �wiecie ma byæ zau-
wa¿alne. Czy podziela Pan Dyrektor
pogl¹d, ¿e cz³owiek bez kultury,
chocia¿by mia³ maj¹tek jest
cz³owiekiem biednym?  Jest to
stwierdzenie bardzo trafne. My�lê,
¿e pomijanie kultury i sztuki przez
du¿e «S» , koncentrowanie siê na
tzw. kulturze masowej, ³atwiej w od-
biorze, ale w zasadzie nie nios¹cej
ze sob¹ wiêkszych warto�ci po-
woduje, ¿e spo³eczeñstwo kultu-
ralnie ubo¿eje i ¿e w pewnym
momencie tej lawiny nie da siê
zatrzymaæ. Byæ mo¿e, ¿e jak podaj¹
statystyki na jednego mieszkañca
naszego kraju przypada p ó ³ prze-
czytanej ksi¹¿ki, a za jaki� czas owe
p ó ³ ksi¹¿ki przypadaæ bêdzie na
dziesiêciu obywateli. Dlatego kul-
tura w ogóle, a w szczególno�ci
elitarna jest tak bardzo wa¿na, je�li
chcemy ¿eby nasze spo³eczeñstwo
nie odstawa³o poziomem od innych
narodów.

Sztuka przez du¿e «S», a
tak¹ upowszechnia Opera,
potrzebuje talentów. Czy
m³odzi adepci po studiach
szukaj¹ miejsca w Operze i
jakie znajduj¹ tu warunki, aby
mieli swoje «5 minut»?
Pani Redaktor. Talent jest ce-

niony na ca³ym �wiecie. Nasz Teatr
Wielki jest odpowiednikiem naj-
powa¿niejszych teatrów, a wiêc nie
ma w nim miejsca na eksperymenty,
chocia¿ jest miejscem dawania
szansy. Nasza polityka teatralna
sprawia, ¿e chcieliby�my widzieæ
uznanie zdobyte ju¿ w mniejszych
teatrach Jednym s³owem chcie-
liby�my widzieæ artystów, którzy
dysponuj¹ ju¿ jakim� okre�lonym
dorobkiem. To gwarantuje, ¿e Teatr
Wielki nie obni¿y stawianych mu
wymagañ Teatru Narodowego..

Opera a m³odzie¿. Czy
widaæ w niej m³odych ludzi,
czy Opera stara siê kszta³-
towaæ ich gusta, czy uczy ich
kultury tak niezbêdnej w do-
ros³ym ¿yciu?
Z obserwacji wynika, ¿e publicz-

no�æ, w tym ludzie m³odzi, przy-
chodz¹ do Opery nie tylko na tytu³y
sztuk prezentowanych, Ludzie �wia-
domie i pod�wiadomie odczuwaj¹
potrzebê do czynienia z czym�
nadzwyczaj piêknym i powa¿nym.
Je�li czuj¹, ¿e co� jest na wysokim

poziomie, garn¹ siê do tego. Nasze
statystyki udowadniaj¹, ¿e daj¹c
przedstawienia na wysokim poziomie
mamy niemal sta³¹ publiczno�æ. To
oczywiste, ¿e nie zaniedbujemy
starañ, aby Ja� przychodz¹cy do
Opery, by³ w przysz³o�ci mi³ym i
kulturalnym panem JANEM. Bo jak
ju¿ powiedzia³em, a udowodni³y to
inne kraje, je�li mamy byæ Euro-
pejczykami i chcemy aby nas tak
traktowano, to droga do tego miana,
prowadzi wy³¹cznie przez KUL-
TURÊ....

Panie Dyrektorze. Czy
uczestnictwo w Operze ta
uczta duchowa, nie stanow¹
nobilitacji? Dzi� frak, smo-
king i ciemny garnitur to
przecie¿ norma?
Podzielam ten pogl¹d i cieszê

siê, ¿e postawi³a Pani to pytanie i ¿e
Pani to zauwa¿a. Tak¹ publiczno�æ
coraz czê�ciej widzimy na naszej
widowni. Jestem przekonany, ¿e tak
bêdzie i w nowym sezonie, który
wznowimy we wrze�niu br, a na który
Pani¹ bardzo serdecznie zapraszam.

Panie Dyrektorze dziê-
kujê za interesuj¹c¹ roz-
mowê.

Rozmawia³a Aneta D¹browska
Serwis «Polska-Polacy»

Zdjêcie: Juliusz Multarzyñski

 Duñczyk i Niemka pobieraj¹ zasi-
³ek dla bezrobotnych w woj. warmiñsko-
mazurskim, Holender w woj. podlaskim,
w Mazowieckiem - Szwed i Fin - wynika
z danych wojewódzkich urzêdów pracy.
Zdaniem zastêpcy dyrektora depar-
tamentu rynku pracy w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy, Beaty Czajki,
potwierdzonych danych na ten temat
mo¿na oczekiwaæ na pocz¹tku sierpnia.
Min¹ wówczas trzy miesi¹ce od przy-
st¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

Bezrobotni obywatele UE przywo¿¹
do Polski stosown¹ deklaracjê, ¿e w³a�nie
tutaj maj¹ zamiar poszukiwaæ pracy.

«Deklaracja ta zawiera informacjê
gdzie, za jaki okres i w jakiej kwocie
ma zostaæ wyp³acony zasi³ek» - wyja�-

ni³a PAP El¿bieta Amulewicz z woje-
wódzkiego urzêdu pracy w Olsztynie.

Zasi³ki dla cudzoziemców, przy-
znane w krajach UE, wyp³aca siê w
polskiej walucie. S¹ kilkakrotnie (nieraz
nawet dziesiêciokrotnie) wy¿sze ni¿
zasi³ki dla Polaków (wynosz¹ce maksy-
malnie 504 z³). Cudzoziemcy mog¹ je
pobieraæ w Polsce najwy¿ej przez 3
miesi¹ce.

Zasi³ki dla bezrobotnych cudzo-
ziemców - jak podano w Ministerstwie
Gospodarki i Pracy - wyp³acane s¹ w
Polsce na zasadach okre�lonych przez
UE ze �rodków, przeznaczonych na
�wiadczenia obligatoryjne dla Polaków.

Jednak Polska (która taki zasi³ek
wyp³aca cudzoziemcowi), podobnie jak

inne kraje (wyp³acaj¹ce Polakom) mog¹
domagaæ siê zwrotu pieniêdzy od pañ-
stwa, z którego pochodzi bezrobotny.

Dokonuje siê to - jak powiedzia³a
Beata Czajka - na szczeblu centralnym
na podstawie uzgodnieñ miêdzy pañ-
stwami. Skalê zainteresowania cudzo-
ziemców prac¹ w Polsce bêdzie mo¿na
okre�liæ pó³ roku po przyst¹pieniu
Polski do UE (czyli na pocz¹tku listo-
pada).

Zastêpca dyrektora departamentu
rynku pracy przypomnia³a, ¿e oby-
watele wszystkich pañstw UE mog¹
poszukiwaæ pracy w Polsce, ale bez
ograniczeñ mog¹ j¹ podejmowaæ tylko
Szwedzi, Brytyjczycy i Irlandczycy
(i analogicznie Polacy w tych krajach).

Serwis �Polska-Polacy�
Na podstawie PAP

Zasi³ki dla cudzoziemców w Polsce
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 Odrodzony Senat nawi¹zuj¹c
do tradycji II Rzeczypospolitej,
któremu konstytucyjnie powierzono
opiekê nad Poloni¹ i Polakami
zamieszka³ymi w �wiecie, od
pocz¹tku sta³ siê opiekunem Polonii
i Polaków ¿yj¹cych poza Krajem,
szczególnie tych zza wschodniej
granicy. Polakami, którzy nigdy
Ojczyzny nie opuszczali, ale z
biegiem historii znale�li siê poza jej
granicami. To stwierdzenie jest o tyle
wa¿ne, ¿e bez pomocy Senatu, który
ka¿dego roku dysponuje okre�lon¹
sum¹ pieniêdzy pochodz¹cych z
podatków polskiego spo³eczeñstwa
(w tym roku jest kwota blisko 47
milionów z³otych) przeznaczonych na
wsparcie dzia³añ Polaków ¿yj¹cych
za wschodni¹ granic¹, organizacje te
nie mog³yby rozwijaæ swojej dzia-
³alno�ci.

15 lat dzia³alno�ci to i du¿o i
ma³o, zale¿y jak na to spojrzeæ. Ale
owo dzia³anie dobrze zapisa³o siê w
�wiadomo�ci Polaków i Polonii
¿uj¹cej poza krajem. Przez 15 lat
dzia³alno�ci Senatu jego pracami
kierowali kolejno:

Pierwsz¹ kadencj¹ � marsza³ek

prof. Andrzej Stelmachowski,
obecnie prezes Stowarzyszenia

�Wspólnota Polska�. By³ to okres
nie³atwy, zwa¿ywszy na przemiany,
jakie zachodzi³y w Polsce w latach
gdy �Solidarno�æ� dosz³a do w³adzy.
�cieranie siê ró¿nic w spo³eczeñ-
stwie polskim, ró¿ne widzenie przy-
sz³o�ci, wymaga³y od prof. Andrzeja
Stelmachowskiego nie lada rozwagi
i kultury w kierowaniu pracami
Odrodzonego Senatu. Dzi� patrz¹c
na to z perspektywy czas mo¿na
powiedzieæ, ¿e Marsza³ek dobrze
zas³u¿y³ siê Polsce i Polakom ¿yj¹-
cym poza Krajem, a szczególnie
Polakom na Wschodzie, których
zawsze darzy³ sympati¹.

Marsza³kiem Senatu drugiej
kadencji by³ August Che³kowski
profesor zwyczajny, habilitowa³ siê w
1963 roku na Uniwersytecie �l¹skim
� bezpartyjny. Cz³onek Rady G³ównej
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz
Europejskiego Towarzystwa Fizycz-
nego. By³ jedynym rektorem szko³y
wy¿szej internowanym w czasie
stanu wojennego. Przed wojn¹ oraz
w latach 1945 � 1949 i 1956 � 60
dzia³a³ w Zwi¹zku Harcerstwa Pols-
kiego. W czasie I kadencji Senatu
RP przewodniczy³ Komisji Ochrony
�rodowiska, a w II kadencji � pe³ni³

funkcjê marsza³ka Senatu.
Obowi¹zki Marsza³ka trzeciej

kadencji Senatu pe³ni³ doktor Adam
Struzik dzia³acz ruchu ludowego,

cz³onek Rady Naczelnej PSL, obec-
nie marsza³ek najwiêkszego w
Polsce województwa Mazowiec-
kiego. Senator od 1991 roku. W
czasie tej kadencji Senatu nawi¹-
zano bliskie stosunki partnerskie z
pierwsz¹ na �wiecie organizacj¹
kontynentaln¹ Ameryki Po³udniowej
� Uni¹ Stowarzyszeñ i Organizacji
Polskich Ameryki £aciñskiej oraz
Kongresem Polonii Amerykañskiej.
Marsza³ek Adam Struzik wiele uwagi
po�wiêca³ temu co w dzia³alno�ci
Senatu by³o najwa¿niejsze, sprawom
zacie�nienia wiêzi Polonii z
Macierz¹.

Czwartym Marsza³kiem Senatu
by³a doktor habilitowany - Alicja
Grze�kowiak. Zyska³a przydomek
�podró¿nika�, bowiem czê�æ jej
kadencji przypad³a na liczne podró¿e
zagraniczne. Obserwatorzy sceny
politycznej nie odnotowali w tym
czasie wa¿niejszych wydarzeñ zwi¹-
zanych z podejmowanymi dzia-
³aniami na rzecz Polonii.

Marsza³kiem pi¹tej, obecnej
kadencji Senatu jest prof., dr hab.

Senat RP - 15 lat w s³u¿bie dla dobra Polonii i Polaków
W czerwcu 2004 roku mija 15 lat dzia³alno�ci Odrodzonego

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
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Longin Pastusiak. Znawca prob-
lematyki amerykañskiej, autor wielu

ksi¹¿ek, ceniony publicysta.Za
kadencji prof. Longina Pastusiaka
Senat uchwali³ m.in. 2 Maja Dniem
Polonii, odby³a siê wielka debata z
udzia³em naczelnych w³adz Pañstwa
Polskiego i prezesów najwiêkszych
organizacji polskich i polonijnych
dzia³aj¹cych w �wiecie (II Zjazd
Polaków z za Granicy w Pu³tusku),
zreformowano system przyznawania
funduszów na inwestycje i zadania
programowe wspieraj¹ce dzia³alno�æ
polonijn¹ w �wiecie, powo³ano po raz
pierwszy w okresie 15-letniego
dzia³ania Senatu Polonijn¹ Radê
Konsultacyjn¹, stanowi¹c¹ organ
doradczy Marsza³ka Senatu.

Pose³ I, II i III kadencji Sejmu
RP, wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Spraw Zagranicznych i przewod-
nicz¹cy Sta³ej Delegacji Sejmu i
Senatu do Zgromadzenia Unii Za-
chodnioeuropejskiej, od 2000 roku
wiceprzewodnicz¹cy frakcji socjal-
demokratycznej w Zgromadzeniu
Parlamentarnym NATO.

W czasie V kadencji Senat
popar³ inicjatywê zbudowania Pom-
nika pn. �Macierz � Polonii�,
pierwszego pomnika w �wiecie, który
Macierz postawi swoim Rodakom
¿yj¹cym poza krajem.

Analizuj¹c 15-letni¹ dzia³alno�æ
Senatu warto te¿ wiedzieæ, kto
kierowa³ pracami Senackiej Komisji
Spraw Emigracji i Polaków za Gra-

nic¹, Komisji, która jest dla Senatu
organem opiniotwórczym i ma znacz-
ny wp³yw na przyznawanie fundu-
szów wspieraj¹cych dzia³alno�æ
Polonii i Polaków w �wiecie.

Inicjatorem powo³ania takiej
Komisji w I kadencji Senatu by³
Edmund Osmañczyk. Komisja ta
dzia³aj¹ca od samego pocz¹tku pod
t¹ sam¹ nazw¹, spe³nia niezwykle
wa¿n¹ rolê w kontaktach Polonii z
Krajem. Edmunda Osmañczyka
uwa¿a siê powszechnie za �Ojca
Chrzesnego� komisji, która w okresie
piêciu kadencji Senatu dobrze
zapisa³a siê w pamiêci Polaków i
Polonii ¿yj¹cej poza Krajem.
Osmañczykowi by³y bardzo bliskie
sprawy ca³ej Polonii, która z wyroków

historii pozostawa³a poza granicami
Polski. Zmar³ zaledwie po kilku
miesi¹cach funkcjonowania Komisji

Zast¹pi³ go na tym stanowisku
Ryszard Reiff, który w 1944 roku bra³
udzia³ w operacji �Ostra Brama� w
Wilnie, odznaczony Krzy¿em Wa-
lecznych i Krzy¿em Srebrnym Virtuti
Military, by³y wiêzieñ sowieckich
³agrów. Jako cz³onek Rady Pañstwa
w tym okresie jedyny g³osowa³
przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego w Polsce w l981 roku. W
roku 1989 zosta³ prezesem Zwi¹zku
Sybiraków w Polsce.

Przewodnicz¹c¹ Komisji w II
kadencji Senatu zosta³a prof. Dorota
Symonides, autorka ponad 300 prac
naukowych, specjalizuj¹ca siê w
folklorze �l¹skim, a ponadto znaw-
czyni problematyki polonijnej, zw³a-

szcza niemieckiej. By³a zwolennicz-
k¹ �cis³ego nawi¹zywania kontaktów
z Poloni¹ amerykañsk¹ i Polakami
na Wschodzie.

Przewodnicz¹cym Komisji w III
Kadencji Senatu by³ pracownik
naukowy Uniwersytetu Marii Curie
Sk³odowskiej w Lublinie - dr Jan Sêk.
To z jego inicjatywy zorganizowano
debatê polonijn¹ w Senacie. By³
tak¿e organizatorem sympozjum
�Polska grupa etniczna w Niem-
czech, maj¹cego na celu bli¿sze
poznanie problemów Polaków ¿yj¹-
cych w tym kraju. Do wa¿nych
osi¹gniêæ zaliczyæ tak¿e nale¿y
zainteresowanie gmin w Polsce
losami Polaków w Kazachstanie i
sprowadzaniem ich do Polski.

Przewodnicz¹c¹ Komisji czwar-
tej Kadencji Senatu by³a Senator
Janina Sagatowska.

Ona równie¿ bardzo powa¿nie
traktowa³a sprawy Polaków z Ka-
zachstanu i osiedlenia ich w
Polsce. Ponadto podejmowa³a
starania o przygotowanie pakietu
ustaw m.in. o obywatelstwie,
repatriacji i Karcie Polaka, która
mia³a byæ przywilejem dla tych,
którzy nie z w³asnej winy pozostali
poza granicami Polski.

W obecnej pi¹tej kadencji
Sejmu przewodnicz¹cym jest sena-
tor Tadeusz Rzemykowski ekono-
mista z wykszta³cenia. Jak twierdz¹
ludzie, którzy go znaj¹, sprawami
Polaków w �wiecie zajmowa³ siê �od
dziecka�. W czasie III kadencji
Senatu by³ jego wicemarsza³kiem.
Komisja pod przewodnictwem Tade-
usza Rzemykowskiego zainicjowa³a
m.in. wielk¹ debatê polonijn¹ (30
kwiecieñ 2002 roku) i konferencje
Polonii z 10 krajów Unii Europejskiej
(10 maja 2003 roku). Komisja podjê-
³a ponadto kilka wa¿nych inicjatyw,
a m.in. uchwalenie roku wielkich
rodaków: Ignacego Domeyki, Miko-
³aja Kopernika.

Senator Tadeusz Rzemykowski
jest jednym z najbardziej aktywnych
przewodnicz¹cych Komisji Spraw
Emigracji i Polaków za Granic¹,
dotychczas dzia³aj¹cych w Senacie.

Zbigniew Ró¿añski
Serwis �Polska-Polacy�
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Polska jest ju¿ w Unii Europejskiej.
Ma tam nawet swoich 54 parlamen-
tarzystów. Wiadomo jednak, ¿e wej�cie
Polski do Unii rodzi pewien niepokój.
W by³ych krajach piêtnastki jest miejsce
dla najzdolniejszych, m³odych, ener-
gicznych, wykszta³conych. Czy wy¿sze
zarobki, nowe mo¿liwo�ci i perspektywy
nie skusz¹ wielu Polaków do opuszcze-
nia kraju? Czy �owczy pêd� na Zachód
nie pozbawi Polski i krajów zaliczanych
do Europy Wschodniej najlepszych kadr,
w wykszta³cenie których w³o¿ono nie
tylko wiele wysi³ku nauczycieli, ale i
pañstwowych pieniêdzy.

Kiedy w sztokholmskiej pracowni
odwiedzi³em Czes³awa S³aniê, w pierw-
szej chwili nie zdawa³em sobie sprawy
z oczywistego faktu obecno�ci u cz³o-
wieka, który jest mistrzem w swojej
dziedzinie. Dopiero po obejrzeniu
dorobku zrozumia³em, ile straci³a
Polska, ¿e ten cz³owiek urodzony
przecie¿ w Polsce i nadal czuj¹cy siê
Polakiem, opu�ci³ kraj.

Czes³aw S³ania zanim nauczy³ siê
pisaæ i czytaæ, ju¿ ujawnia³ talent do
rysunku. A gdy wszed³ w doros³e ¿ycie,
bêd¹c w partyzantce, jego umiejêtno�ci
przydawa³y siê do podrabiania niemiec-
kich dokumentów. Z oddzia³ami polski-
mi dotar³ do Zag³êbia gdzie zasta³ go
koniec wojny. W 1945 roku jako m³ody
cz³owiek rozpocz¹³ studia w Krakows-
kiej Akademii Sztuk Piêknych u prof.
Chomicza, który potwierdzi³ jego
niezwyk³y talent. Praca dyplomowa
Czes³awa S³ani �Bitwa pod Grun-
waldem� wed³ug Jana Matejki wyko-
nana zosta³a technik¹ stalorytu w formie
znaczka pocztowego. S³ania zdoby³ za
te pracê dyplom z odznaczeniem Summa
cum laude, niezwykle honorowane
w�ród ludzi sztuki.

Specjalizowa³ siê w technikach
grawerskich (miedziorycie akwaforcie).
Pierwszy znaczek, który zosta³ wydany,
S³ania wykona³ na 80 � lecie Komuny
Paryskiej. Ile ich wykona³ do dzi�?
Chyba sam autor nie jest w stanie ich
policzyæ. Ale do trzech z nich artysta ma
specjalny sentyment: do Kopernika,
Pomnika Bohaterów Getta i znaczka
opracowanego dla Wysp Owczych.

W 1956 roku S³ania opu�ci³ kraj i
pozosta³ w Szwecji. Wtedy ¿ycie na
emigracji nie by³o ³atwe. Swój pierwszy
znaczek w Szwecji Czes³aw S³ania
wygrawerowa³ dopiero w 1959 roku, a

wiêc po czterech latach. Ale sukces
przyszed³ niemal natychmiast. Poczta
szwedzka doceniaj¹c uzdolnienia artysty
zatrudni³a go na sta³e. Wraz z tym
posypa³y siê nagrody i zamówienia z
innych krajów a m.in. z Anglii, Belgii,
Australii, Francji, Grenlandii, Salwa-
doru, Irlandii, Islandii, Jamajki, Waty-
kanu. ONZ i USA itp. Wiele pañstw

chcia³o upamiêtniæ portretami rodziny
panuj¹cych królów.

Znaczki wykonane przez Czes³awa
S³aniê ju¿ dawno przekroczy³y nak³ad
25 miliardów. To potê¿ny zastrzyk dla
skarbca ka¿dego kraju, w którym
pracuje artysta. Trzeba pamiêtaæ, ¿e na
�wiecie jest wielu zbieraczy, którzy
ceni¹ przede wszystkim indywidualny
autentyzm, czyli technikê grawersk¹.

- Kiedy� � mówi u�miechaj¹c siê
Czes³aw S³ania � pracowa³em na wize-
runkiem barana dla Wysp Owczych i
portretem dla ... ksiêcia. No i w³a�nie.
Ten pierwszy robi³em z zapa³em, pasj¹
i zachwytem, a ksiêcia z ... obowi¹zku.
A przecie¿ ró¿nica by³a ogromna na
korzysæ barana.

Wybitne zdolno�ci artysty i dosko-
na³e wyniki podejmowanych prac
doprowadzi³y do nadania Czes³awowi
S³ani przez króla Szwecji Gustawa V
Adolfa, tytu³u Nadwornego Grawera.

Czes³aw S³ania jako jeden z niewie-
lu grawerów znalaz³ siê w Ksiêdze
Guinnessa jako autor ponad 1000 projek-
tów znaczków pocztowych. Jego tysiêczny
znaczek ukaza³ siê w 2000 roku. Nigdy
wcze�niej ¿aden artysta grafik nie opra-
cowywa³ dla tylu poczt w �wiecie pro-
jektów znaczków. Trzeba przyznaæ, a

przekona³em siê o tym bêd¹c w pracowni
Czes³awa S³ani, ¿e nie tylko talent, ale i
niezwyk³a pracowito�æ doprowadzi³y
Czes³awa S³aniê do tak znakomitych
sukcesów, do wielkiego uznania jakie ten
artysta posiada dzi� w �wiecie. Artysta
nigdy nie rozstaje siê ze swoim warsztatem
pracy, nawet na urlopie. Bo nigdy nie
wiadomo, co w jakim momencie, mo¿e
przyj�æ arty�cie do g³owy...

Znaczki, a szczególnie dla kolek-
cjonerów, to tylko jedna z dziedzin
zainteresowania Czes³awa S³ani. Druga
nie mnie wa¿na � to banknoty. Zapro-
jektowa³ je dla Litwy, Argentyny,
Kazachstanu, Kanady, Izraela, Portu-
galii, Brazylii i wielu innych krajów.
Pierwszy banknot powsta³ na zamó-
wienie Wenezueli � 10 bolires. Zapy-
ta³em mistrza jak d³ugo wykonuje siê
taki banknot na zamówienie. Oko³o pó³
roku jedn¹ stronê matrycy � odpar³
Czes³aw S³ania. A na pytanie czy istnieje
mo¿liwo�æ zachowania dla �siebie takiej
zapasowej matrycy (któ¿by nie chcia³ jej
mieæ?) powiedzia³: to kwestia zaufania
do grawera. Wszystkie banknoty na
�wiecie podrabia siê technik¹ offese-
tow¹. Gdyby ukaza³ siê egzemplarz z
grawerunku wiadomo by³oby, ¿e zrobi³
to ten autor, albo najwy¿ej dwóch lub
trzech jego kolegów.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawê
z faktu, ¿e bior¹c do rêki np. argentyñskie
pesso lub litewskiego lita, dotykamy
my�li i pracowito�ci jednego z wielu
nadzwyczaj uzdolnionych Polaków.

Czes³aw S³ania pasjonuje siê
równie¿ mini portretami znanych osobis-
to�ci. Wykona³ ich wiele upamiêtniaj¹c
m.in. prezydenta Francji Charles`a de
Gaulle`a, premiera Wielkiej Brytanii �
Wilstona Churchilla, prezydenta USA
Johna Kennedy`ego, tak s³awne postaci
jak np.: Mao tse Tunga, Richarda
Nixona, Józefa Pi³sudskiego. A z okazji
rocznic historycznych: 1000 � lecie
Pañstwa Polskiego, Bitwa o Monte
Cassino, 50 � lecie «Cudu na Wis³¹» i
wiele, wiele innych.

Na wystawach miêdzynarodowych,
a¿ sze�ciokrotnie znaczki Czes³awa S³ani
wygrywa³y konkursy na naj³adniejszy
znaczek �wiata. Natomiast w 27 kon-
kursach organizowanych w Szwecji w 19
przypadkach znaczki Czes³awa S³ani
uznawane zosta³y za naj³adniejsze.

Zbigniew Ró¿añski
Serwis �Polska-Polacy�

Wybitni Polacy - Czes³aw S³ania

Autoportret Czes³awa S³ani (linoryt)
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Wiadomo�ci z Polski

KULTURA

¿ Roman Polañski otrzy-
ma³ nagrodê Kryszta³owego Globusa
na 39. Miêdzynarodowym Festiwalu
Filmowym w znanym czeskim uzdro-
wisku Karlove Vary. Otrzyma³ j¹ za
wybitny wk³ad w rozwój �wiatowej
kinematografii. Festiwalowa publicz-
no�æ, w tym prezydent Czech Vaclav
Klaus, przyjê³a wyró¿nienie dla
Romana Polañskiego na stoj¹co.
¿ Wspóln¹ nagrodê nau-

kow¹ im. Królowej Bony Sforzy bêd¹
od 1 pa�dziernika wrêczaæ corocznie
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w
Olsztynie i Uniwersytet w Bari we
W³oszech. Nagroda w wysoko�ci 1
tys. euro przeznaczona jest dla m³o-
dego pracownika naukowego za
interesuj¹ce badania naukowe oraz
promocjê kultury polskiej i w³oskiej.
Nagroda nosi imiê polskiej królowej
urodzonej we W³oszech, drugiej ¿ony
Zygmunta I Starego, wychowanej w
Bari. Przesz³a do historii jako ta, która
sprowadzi³a do Polski warzywa,
nosz¹ce od w³oskiego pochodzenia
królowej nazwê w³oszczyzny.
¿ Zespó³ Wilki zamierza

podaæ do s¹du jeden z polskich bro-
warów z tytu³u nieuczciwej konkurencji.
Menad¿er zespo³u, Monika Gawliñska,
uwa¿a, ¿e oskar¿ona firma u¿y³a do
swojej reklamy tekstu jednoznacznie
kojarz¹cego siê z utworem �Ba�ka�.
Sparafrazowane s³owa hitu pojawi³y siê
w reklamie, która ukaza³a siê w 2003 r. i
odnios³a wielki sukces kasowy. Browar
przeprowadza³ z zespo³em negocjacje,
dotycz¹ce praw do wykorzystania
fragmentu �Ba�ki�, ale nie dosz³o do
porozumienia. Mimo tego w reklamie
wyst¹pi³ tekst �Ba�ka nie mia³a fajnego
biustu�, którego u¿ycie, zdaniem Mo-
niki Gawliñskiej, jest nie fair i narusza
dobra osobiste zespo³u.
¿ Polskie i litewskie ry-

cerstwo, tak jak przed wiekami, roz-
gromi³o na Polach Grunwaldzkich
Zakon Krzy¿acki. Wielki Mistrz Zakonu
Ulrich von Jungingen zosta³ zabity. 1,5
tys. rycerzy wziê³o udzia³ w wielkim
widowisku pod Grunwaldem (War-
miñsko-Mazurskie), bêd¹cym insce-

nizacj¹ bitwy z 1410 roku. Uczestnicy
inscenizacji starali siê wiernie od-
tworzyæ �redniowieczn¹ bitwê.
Godzinn¹ bitwê obserwowa³o kilka-
dziesi¹t tysiêcy ludzi. W�ród uczest-
ników znale�li siê rycerze z Niemiec,
W³och, Anglii, Francji, Bia³orusi, Rosji
i Ukrainy oraz z ca³ej Polski.
¿ Replikê radiostacji po-

wstañczej «B³yskawica» przekazali na
rêce prezydenta Warszawy Lecha
Kaczyñskiego jej twórcy: Antoni
Zêbik ps. �Bieg³y� oraz cz³onkowie
Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców.
Oryginalna radiostacja nadawa³a dla
walcz¹cej stolicy od 8 sierpnia do 4
pa�dziernika 1944 r. Praca nad replik¹
trwa³a pó³ roku. Replika «B³ys-
kawicy» prawie nie ró¿ni siê od
orygina³u. Uda³o siê nawet zamon-
towaæ oryginalne ga³ki. Dar zosta³
przekazany Muzeum Powstania War-
szawskiego.
¿ W forcie Ko�ciuszki w

Krakowie otwarto sta³¹ wystawê figur
woskowych, obrazuj¹cych «Polskie
drogi do wolno�ci». Wystawê bêd¹
mogli zobaczyæ wszyscy tury�ci
wybieraj¹cy siê na Kopiec Ko�ciuszki.
Czterna�cie figur woskowych przed-
stawia postaci znane z historii, takie
jak Chopin, Ko�ciuszko, Pu³aski,
Waszyngton, Pi³sudski lub Jan Pawe³
II. Figury zaprezentowano w charakte-
rystycznych dla nich sytuacjach, np.
Bartosz G³owacki zas³ania czapk¹
armatê.
¿ W³adze Krakowa i Ma-

³opolski s¹ gotowe wesprzeæ two-
rzenie nowego kana³u tematycznego
Telewizji Polskiej «Kultura», ale pod
warunkiem ¿e jego siedziba bêdzie siê
znajdowa³a w Krakowie. W Krakowie
o nowym projekcie TVP rozmawiali
z marsza³kiem województwa, woje-
wod¹ i wiceprezydentem miasta m.in.
wicepremier Jerzy Hausner, minister
kultury Waldemar D¹browski, prezes
TVP Jan Dworak oraz pe³nomocnik
prezesa TVP ds. powstania nowego
kana³u tematycznego Jacek Weksler.
¿ Polski re¿yser Jerzy

Hoffman poinformowa³ w Kijowie, ¿e
zacz¹³ pracê nad now¹ dokumentaln¹
trylogi¹ o Ukrainie. 45-minutowe
filmy obejm¹ historie od czasów Rusi
Kijowskiej do dzisiaj. Nowa trylogia

dokumentalna poka¿e proces for-
mowania siê pañstwa i �wiadomo�ci
narodu. Re¿yser chce opowiedzieæ o
tym, co wiedz¹ o Ukrainie na Za-
chodzie, co my�l¹ o niej w Rosji oraz
kim i jak czuj¹ siê ludzie mieszkaj¹cy
na Ukrainie. W dwóch pierwszych
czê�ciach wykorzystane bêd¹ auten-
tyczne materia³y z tych czasów: freski,
obrazy i fotografie, które Jerzy
Hoffman zamierza o¿ywiæ za pomoc¹
techniki komputerowej. Trzeci film
po�wiêcony bêdzie spotkaniu w
puszczy Bia³owieskiej, podczas któ-
rego liderzy Rosji, Ukrainy i Bia³orusi
zadecydowali o zakoñczeniu ZSRR.
Film ma wej�æ na ekrany we wrze�niu
przysz³ego roku.
¿ Piotr Adamczyk zagra

Jana Paw³a II w nowym filmie biogra-
ficznym o Papie¿u, pt. «Karol. Histo-
ria cz³owieka, który zosta³ papie¿em».
Aktor tym samym wyst¹pi u boku
takich gwiazd jak Maria Brandauer,
John Malkovich i Emmanuelle Beart.
Scenariusz filmu dzieli siê na dwie
czê�ci. Pierwsza to dzieje wadowickiej
m³odo�ci Karola Wojty³y i zdarzenia
rozgrywaj¹ce siê podczas okupacji
hitlerowskiej. Druga mówi o czasach
komunizmu, ukazuj¹c na ich tle postaæ
arcybiskupa metropolity krakowskiego.
Zakoñczenie prawdopodobnie bêd¹
stanowiæ zdjêcia dokumentalne, uka-
zuj¹ce Jana Paw³a II w wa¿nych
chwilach jego pontyfikatu. Film ma byæ
skoñczony w 2005 r. Jego bud¿et
wyniesie 12 mln euro.
¿ Premierowym pokazem

filmu «Ono» Ma³gorzaty Szumow-
skiej rozpocz¹³ siê X Festiwal Filmo-
wy i Artystyczny «Lato Filmów» w
Kazimierzu Dolnym na Lubelszczy�-
nie. Festiwalowa publiczno�æ zobaczy
ok. 300 filmów fabularnych, doku-
mentalnych i animacji, m.in. «Marzy-
cieli» Bernardo Bertolucciego,
«Dziewczynê z per³¹» Petera
Webbera, «Ubu Króla» Piotra
Szulkina, «Pogodê na jutro» Jerzego
Sthura. Festiwalowi towarzyszyæ bêd¹
wystawy plakatu filmowego Romana
Kalarusa oraz prac uczniów War-
szawskiej Szko³y Fotografii, a tak¿e
spektakle m.in. Teatru «Provisorium»,
O�rodka Praktyk Teatralnych Gar-
dzienice.
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Wiadomo�ci z Polski

¿ Renegocjacja kontraktu
gazowego z Rosj¹ z 2003 r. niesie
potencjalne zagro¿enie bezpieczeñ-
stwa energetycznego pañstwa - uwa¿a
Najwy¿sza Izba Kontroli. Izba uzna³a,
¿e w trakcie renegocjacji kontraktów
na dostawê gazu z Rosji �dosz³o do
ra¿¹cego naruszenia norm prawnych�.
W przedstawionym raporcie Izba
wskazuje osoby odpowiedzialne - jej
zdaniem - za tê sytuacjê: by³ego
premiera Leszka Millera, b. wice-
premiera Marka Pola i b. ministra
gospodarki Jacka Piechotê. ¯aden z
wymienionych polityków nie zgadza
siê z zarzutami Izby. Wed³ug nich,
raport jest przejawem walki poli-
tycznej.
¿ Wzrost cen ¿ywno�ci

nadal bêdzie g³ównym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na inflacjê w 2004 r.,
chocia¿ najwiêksze podwy¿ki mia³y
ju¿ miejsce - poinformowa³ wice-
prezes NBP Krzysztof Rybiñski. Z
danych NBP wynika, ¿e po przy-
st¹pieniu Polski do UE najbardziej
wzros³y ceny ry¿u - o 27,7 proc., miêsa
wo³owego - o 21,7 proc., oraz bana-
nów - o 18 proc.
¿ Nieprawid³owe liczenie

czasu pracy, zani¿anie pensji, ³amanie
przepisów BHP - to najczêstsze
uchybienia w supermarketach. G³ów-
ny inspektor pracy przedstawi³ wyniki
kontroli przeprowadzonej w 139
marketach 27 sieci handlowych.
Kontrolerzy szczególnie du¿o uwagi
po�wiêcili sieci sklepów Biedronka.
W zesz³ym roku sytuacja w super-
marketach poprawi³a siê, choæ ci¹gle
s¹ tam ³amane prawa pracowników -
podsumowa³a wyniki kontroli G³ów-
ny Inspektor Pracy Anna Hinz.
¿ Zdaniem premiera Mar-

ka Belki, klimat wokó³ przedsiêbior-
czo�ci w Polsce poprawia siê. Szef
rz¹du przypomnia³, ¿e w ostatnich
miesi¹cach zdarzy³o siê kilka rzeczy,
które powinny poprawiaæ klimat dla
przedsiêbiorczo�ci. Na przyk³ad,
stopa opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych
spad³a z 27 proc. do 19 proc. To jedna

GOSPODARKA

z najni¿szych stawek w Europie.
Premier wspomnia³ równie¿, ¿e za
kilka dni prezydent podpisze ustawê
o swobodzie dzia³alno�ci gospo-
darczej, która - wed³ug niego - stanowi
«olbrzymi krok w kierunku poprawie-
nia warunków funkcjonowania bizne-
su» w Polsce.
¿ Minister rolnictwa Woj-

ciech Olejniczak wyrazi³ przekonanie,
¿e UE i Polska zd¹¿¹ porozumieæ siê
z Rosj¹ w sprawie kontroli wete-
rynaryjnej zak³adów miêsnych, aby
zapobiec kolejnej blokadzie eksportu
1 pa�dziernika. Moskwa grozi tak¹
blokad¹, gdyby do tego czasu unijni
eksporterzy nie spe³nili jej ¿¹dañ, aby
wpu�ciæ rosyjskich inspektorów do
zak³adów sprzedaj¹cych miêso na
wschód i aby za³¹czaæ do transportów
jednolite, «unijne» certyfikaty wete-
rynaryjne.
¿ Prezydent uroczy�cie

podpisa³ ustawê o swobodzie dzia-
³alno�ci gospodarczej oraz przepisy
wprowadzaj¹ce tê ustawê. Nowy akt
prawny znacznie u³atwia i skraca
termin rejestrowania przedsiêbiorstw,
reguluje problem koncesji, zwolnieñ
oraz kontroli, które przeprowadzane
dotychczas bez ograniczeñ nêka³y
w³a�cicieli firm.
¿ W maju deficyt w obro-

tach handlowych UE z reszt¹ �wiata
wyniós³ 3,9 mld euro i by³ o 1,5 mld
mniejszy ni¿ w tym samym okresie ub.
r. - szacuje unijne biuro statystyczne
Eurostat. Najwiêkszy deficyt hand-
lowy mia³y Wielka Brytania - 31,4 mld
euro, Hiszpania - 16 mld euro, Grecja
- 9,8 mld euro, Polska i Portugalia -
4,3 mld.
¿ W pierwszej po³owie

2004 r. do Polski przyjecha³o ponad
21 mln. turystów, z czego ponad
17 mln. z krajów UE - wynika z
danych Instytutu Turystyki. W po-
równaniu z tym samym okresem
ubieg³ego roku nast¹pi³ znaczny
wzrost ruchu z Niemiec i z nowych
krajów cz³onkowskich UE. Ogó³em
liczba przyjezdnych z krajów UE
wzros³a o mniej wiêcej 30 proc. Z
nowych krajów cz³onkowskich Polskê
odwiedzi³o ponad 5,4 mln. turystów.
Wed³ug Instytutu Turystyki, nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e w tej grupie

krajów dominuj¹ jednodniowe wizyty
w rejonach przygranicznych (S³o-
wacja, Czechy, Litwa).
¿ Minister rolnictwa Woj-

ciech Olejniczak- zapowiedzia³, ¿e
Polska chce wyst¹piæ do UE o zgodê
na dop³aty do przetwórstwa owoców
miêkkich. Od kilku dni rolnicy pro-
testuj¹ z powodu niskich cen owoców
miêkkich. Cena czarnej porzeczki w
skupach wynosi 0,25-0,30 z³ za kg, a
koszt jej produkcji - to, wed³ug
producentów - ok. 1,5 z³. Ceny skupu
malin i wi�ni te¿, zdaniem pro-
ducentów, nie pokrywaj¹ kosztów
produkcji.

¿ Premier Marek Belka
powiedzia³ w Obozie Babilon, ¿e
nastêpna, czwarta zmiana polskiego
kontyngentu powinna byæ mniejsza, a
po 2005 roku, kiedy wyga�nie mandat
ONZ dla si³ wielonarodowych w
Iraku, trzeba bêdzie my�leæ o zmianie
charakteru misji. Szef polskiego rz¹du
wzi¹³ udzia³ razem z ministrem obrony
narodowej Jerzym Szmajdziñskim w
uroczysto�ci objêcia dowództwa nad
wielonarodow¹ dywizj¹ przez gen.
Andrzeja Ekierta. Obowi¹zki dowód-
cy przekaza³ mu gen. Mieczys³aw
Bieniek. Szef rz¹du podkre�la³, ¿e
s³u¿ba polskich ¿o³nierzy w Iraku jest
te¿ s³u¿b¹ w interesie Polski. «Bez-
pieczny Irak to bezpieczny �wiat, to
lepsze bezpieczeñstwo dla naszego
kraju» - doda³. Premier podkre�li³, ¿e
cieszy siê, i¿ s³u¿ba wojsk koa-
licyjnych odbywa siê na mocy man-
datu Rady Bezpieczeñstwa ONZ.
Marek Belka jest pierwszym pre-
mierem kraju koalicyjnego, który
z³o¿y³ wizytê w Iraku po przekazaniu
przez Amerykanów w³adzy Irakij-
czykom.
¿ W Internecie ma³o zna-

ne terrorystyczne ugrupowanie o
nazwie «Islamska grupa Zjednocze-
nia» zagrozi³o atakami terrorys-
tycznymi Polsce i Bu³garii, je¿eli kraje
te nie wycofaj¹ swoich ¿o³nierzy z
Iraku. Organizacja okre�la siebie jako
europejskie skrzyd³o al-Qaidy. Auten-
tyczno�ci komunikatu do tej pory nie
uda³o siê potwierdziæ. Gro�by zosta³y

ZAGRANICA
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zawarte w krótkim tek�cie na jednej z
podgrup dyskusyjnych ekstremistycz-
nej muzu³mañskiej strony interne-
towej o nazwie «Forum zwolenników
(Mahometa)». Autor wzywa Polaków,
by - jak to uj¹³ - «domagali siê wyco-
fania polskich wojsk naje�d�czych z
Iraku, albo zap³ac¹ cenê, jak¹ zap³acili
Hiszpanie». «Do polskiego rz¹du,
Polaków, a w szczególno�ci do ni-
kczemnego premiera Marka Belki:
wycofajcie swoje si³y z Iraku, albo
us³yszycie eksplozje rozdzieraj¹ce
wasz kraj, kiedy tego zechcemy.
Polacy ostrzegamy was ostatni raz» -
napisano w o�wiadczeniu. Prezydent
Aleksander Kwa�niewski powiedzia³,
¿e nie ma powodu do paniki. «To dla
nas potwierdzenie, ¿eby zachowaæ
czujno�æ» - podkre�li³ prezydent.
Premier Marek Belka powiedzia³, ¿e
Polska nie wycofa swoich ¿o³nierzy z
Iraku. Premier zapewni³, ¿e ze wzglê-
du na ogóln¹ sytuacjê, zarówno w
Iraku, Afganistanie, jak i w regionie
Bliskiego Wschodu, ka¿d¹ tak¹ infor-
macjê polskie s³u¿by traktuj¹ bardzo
powa¿nie.
¿ W zasadzce na polski

patrol ko³o Hilli zgin¹³ kapral nad-
terminowy Marcin Rutkowski z
Wêgorzewa. ¯o³nierz osieroci³ 3-
letniego syna. O�miu Polakom
rannym w zamachu nie grozi niebez-
pieczeñstwo. �Akcja terrorystów by³a
dobrze zaplanowana. Ten akt terroru
zostanie pomszczony. Nie pozwolimy,
¿eby przelanie krwi polskiego ¿o³-
nierza pozosta³o bezkarne� - o�wiad-
czy³ dowódca Wielonarodowej Dy-
wizji Centrum - Po³udnie w Iraku gen.
dyw. Andrzej Ekiert. Rannych w
zamachu zosta³o o�miu ¿o³nierzy.
Piêciu przetransportowano do szpitala
Bagdadzie, jednego natychmiast
operowano.10 tys. dolarów nagrody
mo¿e otrzymaæ osoba, która przeka¿e
informacje na temat autorów
czwartkowego zamachu na polski
patrol.
¿ Z inicjatywy Polski UE

na szczycie w Hadze zadeklarowa³a
poparcie dla «proeuropejskiego wybo-
ru» Ukrainy. Delegacja unijna nale-
ga³a, aby Kijów rozwia³ w¹tpliwo�ci
dotycz¹ce ruroci¹gu Odessa-Brody i
potwierdzi³ zamiar u¿ycia go do

przesy³u ropy kaspijskiej do Polski.
Polska zadba³a te¿, aby obiecano
Ukrainie «konstruktywny dialog» o
ewentualnych u³atwieniach wizo-
wych, równolegle do negocjacji
tocz¹cych siê na ten temat miêdzy
Uni¹ a Rosj¹.
¿ Chadecki polityk i

g³ówny oponent kanclerza Niemiec
Gerharda Schroedera w wywiadzie dla
niemieckiej gazety «Sueddeutsche
Zeitung» podkre�li³, ¿e w UE powinna
nast¹piæ �cis³a integracja nie tylko
Niemiec i Francji , ale sze�ciu pañstw
- dodatkowo Polski, Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii i W³och.
¿  Dwie najwiêksze grupy

polityczne w nowym- sk³adzie Parla-
mentu Europejskiego - chadecy i
socjali�ci - zawar³y porozumienie w
sprawie obsady stanowiska przewod-
nicz¹cego Parlamentu Europejskiego.
Zatem szanse Bronis³awa Geremka na
to stanowisko, który jest kandydatem
libera³ów, s¹ minimalne. Polski
polityk zapewni³, ¿e nie ma osobistych
ambicji zostania przewodnicz¹cym
unijnego zgromadzenia, ale chcia³by,
¿eby w ten sposób Parlament Euro-
pejski «doceni³ to, ¿e kraje, które
przysz³y 1 maja, same walczy³y o
wolno�æ, by³y opuszczone».
¿ Polska jest zaintere-

sowana ulokowaniem na swoim
terytorium amerykañskich stacji
radarowych oraz podziemnego bunkra
s³u¿¹cego przechwytywaniu i niszcze-
niu nieprzyjacielskich pocisków w
locie - pisze brytyjski «The Guardian».
«Ewentualny taki o�rodek w Polsce
by³by pierwszym poza terytorium
USA i jedynym w Europie» - zauwa¿a
gazeta. Obiekt w którym� z krajów
europejskich postrzegany jest jako
ochrona przed atakiem ze strony
którego� z krajów �rodkowego
Wschodu, w szczególno�ci Syrii lub
Iranu. W grê obok Polski wchodzi³yby
te¿ Czechy i Wêgry. Równie¿ Praga
potwierdzi³a, ¿e prowadzi rozmowy z
Amerykanami w sprawie zbudowania
w Europie du¿ej bazy rakietowej,
która by³aby eksterytorialnym, suwe-
rennym terytorium USA.
¿ Amerykañska agencja

AP poda³a, ¿e przebywaj¹cy w Kabulu
premier Marek Belka powiedzia³, ¿e

mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, w
której Polska mo¿e wys³aæ do Afga-
nistanu ¿o³nierzy wycofywanych z
Iraku. Premier RP zastrzeg³ jednak, ¿e
jest to sprawa przysz³o�ci, tote¿ nie
stanie siê to przed pa�dziernikowymi
wyborami w Afganistanie. Premier
Marek Belka z³o¿y³ w poniedzia³ek
wizytê w Afganistanie.
¿ Szefem Parlamentu

Europejskiego zosta³ hiszpañski
socjalista Josep Borrell. Na Broni-
s³awa Geremka g³osowa³o 208 euro-
pos³ów. Janusz Onyszkiewicz (UW) i
Jacek Saryusz-Wolski (PO) zostali
wybrani na wiceprzewodnicz¹cych
Parlamentu Europejskiego. Wybór
odby³ siê przez aklamacjê, poniewa¿
na 14 stanowisk wiceprzewodni-
cz¹cych zg³oszono 14 kandydatów.
Natomiast Janusz Lewandowski
zosta³ jednog³o�nie wybrany na
przewodnicz¹cego komisji bud¿e-
towej Parlamentu Europejskiego.

Z KRAJU

  ¿  Wykorzystanie szans jakie
daje nam cz³onkostwo w UE, udzia³
Polski w stabilizacji sytuacji w Iraku,
rozwój stosunków transatlantyckich,
otwarta polityka wobec wschodnich
s¹siadów - to, wed³ug szefa MSZ
W³odzimierza Cimoszewicza, prio-
rytety polskiej dyplomacji. Minister
otworzy³ w Warszawie doroczn¹
naradê ambasadorów. Jednym z pod-
stawowych zadañ polityki zagra-
nicznej i najwa¿niejszych zadañ
dyplomacji jest uzyskanie mo¿liwie
najlepszej pozycji Polski w nowym
bud¿ecie UE na lata 2007-2013.

Wed³ug niego, UE powinna byæ
otwarta na kolejne pañstwa, o ile
spe³ni¹ one warunki cz³onkostwa.
Polska oczekuje przyst¹pienia Bu³-
garii i Rumunii do UE w 2007 r. i
zamierza udzielaæ tym krajom nie-
zbêdnej pomocy, w czym kluczow¹
rolê powinny odgrywaæ nasze amba-
sady w tych krajach. Popieramy tak¿e
- powiedzia³ szef MSZ - unijne
aspiracje Chorwacji i Turcji. Dope³-
nieniem integracji by³oby tak¿e trwa³e
partnerstwo Europy z Rosj¹. Minister
powiedzia³, ¿e teraz kontakty z Rosj¹
bêd¹ budowane na nowych zasadach.
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 ¿ Ku zaskoczeniu wielu poli-
tyków dosz³o do zmiany na stano-
wisku ministra zdrowia - Marek
Balicki zast¹pi³ Mariana Czakañ-
skiego. Premier Marek Belka zapo-
wiedzia³ te¿, ¿e 21 lipca odejdzie z
rz¹du Andrzej Raczko, a resort finan-
sów obejmie Miros³aw Gronicki.
Nominacja Balickiego to ju¿ szósta
zmiana na stanowisku ministra zdro-
wia od pocz¹tku tej kadencji parla-
mentu. «Najwa¿niejsze s¹ sprawy
publiczne. Dzisiaj sprawy ochrony
zdrowia s¹ jednymi z g³ównych spraw
publicznych, które wymagaj¹ na-
prawy» � powiedzia³ nowy minister
zdrowia.

Nie jeste�my w koalicji z SLD -
przekonywali politycy Socjaldemo-
kracji Polskiej. Burzê plotek w tej
sprawie wzbudzi³a czwartkowa nomi-
nacja na stanowisko ministra zdrowia
polityka SdPl Marka Balickiego.

Ustêpuj¹cy minister finansów
Andrzej Raczko bêdzie pe³ni³ funkcjê
wicedyrektora konstytuanty w Miê-
dzynarodowym Funduszu Waluto-
wym.
  ¿  W obchodach 60. rocznicy
Powstania Warszawskiego wziêli
udzia³ kanclerz Niemiec Gerhard
Schroeder i sekretarz stanu USA Colin
Powell oraz wicepremier Wielkiej
Brytanii John Prescott.

Niech st¹d - z Warszawy, która
odrodzi³a siê z gruzów, która sk³ada
ho³d powstañcom z 1944 roku -
pop³ynie przes³anie pojednania i
nadziei - powiedzia³ prezydent Alek-
sander Kwa�niewski podczas  kon-
certu koñcz¹cego obchody 60. rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego.

�Pochylamy siê w poczuciu
wstydu, pod ciê¿arem zbrodni pope³-
nionych przez oddzia³y hitlerowski»
- powiedzia³ Kanclerz Niemiec Ger-
hard Schroeder. Zapewnia³, ¿e nie ma
miejsca dla roszczeñ maj¹tkowych
zwi¹zanych z II wojn¹ �wiatow¹.
Zaznaczy³, ¿e rz¹d RFN nie popiera
indywidualnych roszczeñ i takie
stanowisko zajmie wobec zagra-
nicznych trybuna³ów.

Sekretarz stanu USA Powell
powiedzia³ salutuj¹c: �Bojownicy
Armii Krajowej, mieszkañcy

Warszawy oddajê wam ho³d�.
�Jeste�my tu po to, by oddaæ ho³d
miastu Warszawie i odwadze jej
obroñców, którzy woleli zgin¹æ jako
wolni ludzie na ulicach, w piwnicach
i kana³ach, ni¿ ¿yæ pod re¿imem z³a�
- powiedzia³ wicepremier Wielkiej
Brytanii Prescott.

Sejm przyj¹³ w czwartek przez
aklamacjê uchwa³ê w 60. rocznicê
wybuchu powstania warszawskiego.
Jednoczesnie og³osi³ rok 2004 Ro-
kiem Pamiêci Powstania Warszaws-
kiego. Tak¿e Senat przyj¹³ uchwa³ê,
w której sk³ada ho³d ¿o³nierzom,
harcerzom i ludno�ci cywilnej za
podjêcie nierównej, bohaterskiej
walki w obronie godno�ci Narodu.

Powstañcy warszawscy, 60 lat po
wojnie nadal oczekuj¹ wyja�nienia
ciemnych kart historii, a nie przepi-
sywania jej na nowo. Oczekuj¹ praw-
dy zamiast obiegowych, od�wiêtnych
przymiotników - o�wiadczy³y w³adze
�wiatowego Zwi¹zku ̄ o³nierzy Armii
Krajowej w reakcji na list do uczest-
ników obchodów 60. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego, wy-
stosowany przez ambasadora Fede-
racji Rosyjskiej Niko³aja Afana-
sjewskiego. Napisa³ on, ¿e �naj-
wa¿niejsze, o co powinni�my dbaæ, to
bezcenne do�wiadczenie wspólnych
dzia³añ w latach II wojny �wiatowej.
(...) Pamiêæ o bohaterach Powstania
Warszawskiego, jak i owoce naszego
wspólnego zwyciêstwa s¹ �wiête.
Wyniki II wojny �wiatowej s¹ niepod-
wa¿alne. Nikomu nie wolno podej-
mowaæ prób przepisywania historii na
nowo�.
¿ Zastêpca komendanta

g³ównego policji nadinsp. Zbigniew
Chwaliñski poleci³ wszczêcie pro-
cedury wyja�niaj¹cej w sprawie
zakupu przez KGP z tzw. wolnej rêki
24 volkswagenów transporter od firmy
Kulczyk TRADEX Sp. z o.o. Naj-
wy¿sza Izba Kontroli poinformowa³a,
¿e zdecydowa³a siê wyst¹piæ do
komisji orzekaj¹cej o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych przy
MSWiA w sprawie zakupu policyj-
nych samochodów. Komisja ta mo¿e
zastosowaæ wobec osób odpowie-
dzialnych za nieprawid³owo�ci kary
pieniê¿ne b¹d� dyscyplinarne, wraz z

zakazem zajmowania stanowiska.
¿ �ledztwo w sprawie znik-

niêcia s³ów «lub czasopisma» z
projektu ustawy o RTV ma zostaæ
wznowione i przekazane Prokuraturze
Apelacyjnej w Bia³ymstoku. Decyzja
o umorzeniu tego �ledztwa zosta³a
uchylona przez Prokuraturê Krajow¹
- poinformowa³ zastêpca prokuratora
generalnego Kazimierz Olejnik.
¿ Gdyby wybory parlamen-

tarne odbywa³y siê na pocz¹tku lipca
najwiêcej - 29 proc. g³osów zdoby³aby
PO - wynika z sonda¿u Pentora. Na
drugim miejscu znalaz³oby siê PiS z
15-proc. poparciem, na trzecim LPR i
Samoobrona, po 13 proc.
¿ Nie zapominaj¹c o trudnej

przesz³o�ci, trzeba w stosunkach
polsko-niemieckich i�æ do przodu,
zarówno dla dobra Polski i Niemiec,
jak i jednocz¹cej siê Europy - uwa¿aj¹
prezydenci obu krajów: Aleksander
Kwa�niewski i Horst Koehler, którzy
spotkali siê w Warszawie. Wizyta w
Polsce to pierwsza podró¿ zagraniczna
Koehlera od objêcia przez niego 1
lipca urzêdu prezydenta RFN. �Za-
pewni³em pana prezydenta - taka jest
moja ocena - ¿e ¿adna powa¿na si³a
polityczna w Niemczech, ani rz¹d, ani
opozycja, nie popieraj¹ tego. Temat
odszkodowañ maj¹tkowych nie bê-
dzie przez nikogo podejmowany» -
o�wiadczy³ niemiecki polityk. Obaj
prezydenci poinformowali, ¿e obejm¹
np. honorowy patronat nad dniami
Polski w Niemczech i Niemiec w
Polsce w latach 2005-2006.
u   Na lotnisku Strachowice

ko³o Wroc³awia odby³a siê uro-
czysto�æ po¿egnania III zmiany ¿o³-
nierzy wylatuj¹cych do Iraku. Ca³a
operacja wymiany polskich ¿o³nierzy
potrwa do sierpnia. 1 lipca, do Iraku
polecia³o ju¿ 250 ¿o³nierzy, którzy
maj¹ pomóc nowo przyby³ym spra-
wnie przej¹æ bazê.
u   Us³ugi poczty elektronicz-

nej nie s¹ us³ugami telekomuni-
kacyjnymi, a wiêc na u¿ytkowników
skrzynek e-mailowych nie mo¿na
nak³adaæ obowi¹zku podpisywania
umów z portalami internetowymi.
Senack¹ poprawkê w tej sprawie do
Prawa telekomunikacyjnego przyj¹³
Sejm w pi¹tek.
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Festiwal
�Peczenie¿ske Pole�

Peczenie¿skie Pole to ziemia owiana legend¹. W
okresie kilku stuleci od czasów Rusi Kijowskiej ziemia
to by³a �wiadkiem historycznych wydarzeñ, a  tu
plemiona s³owiañskie broni³y swojego kraja od wrogów.

Po raz pierwszy us³yszeli�my o «Polu Pieczenie¿skim»
w czasach zwi¹zanych  z  ksiêciem �wiatos³awem
(968 r.). Odwaga ¿o³nierzy - Siwerców ¿yje od tej pory
w legendach z dawnych czasów w legendach, prze-
kazanych przez pieczenie¿ców nastêpnym pokoleniam
S³owian stepowych.

W dniu 10 lipca
2004 roku ju¿ po raz
trzeci �Pieczenie¿skie
Pole� zbiera swoich przy-
jació³.

Po uroczystym ot-
warciu festiwalu naj-
lepsze  zespo³y oraz od-
dzielni wykonawcy wziê-
li udzia³ w konkursie
�S³obo¿añska Rodzina�.
Bez przerwy trwa³ pro-
gram rozrywkowy. Odby³ siê tak¿e konkurs na najlepsz¹
zupê rybn¹, konkurs mi³o�ników szasz³yków, jarmarki
twórców ludowych, wystawa teatru na szczud³ach, loteria,
�wi¹teczne regaty na Peczenie¿skim zbiorniku wodnym.

Tradycyjnie atrakcyjnym i przyci¹gaj¹cym, okaza³
siê etniczny festiwal �Kó³ko Przyjaciel�, w którym
uczestniczy³o 14 stowarzyszeñ mniejszo�ci narodowych
Charkowa, a tak¿e go�ci z Dniepropietrowska. Gromkimi
brawami nagrodzono  solistów oraz amatorskie zespo³y
rosyjskich, polskich, ormiañskich, karaimskich,
azerbejd¿añskich, ¿ydowskich i innych stowarzyszeñ.

Swoim wystêpem uwagê zwróci³y solistka Char-
kowskiego Teatru Opery i Baletu Ludmi³a Kabaniec i

m³oda �piewaczka Anna Mo³odecka, który repre-
zentowali Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie.
Razem z Ann¹ piosenkê Seweryna Krajewskiego
�Jarmarki�  �piewali wszyscy widzowscy.

Po zakoñczeniu wystêpów laureaci otrzymali
nagrody. Potem odby³ siê wielki koncert gwiazd
estradowych.  Momentem fina³u uroczysto�ci by³ pokaz
fajerwerków na wodzie Peczenezskiego jeziora.

Rok 2004 zosta³ og³oszony Rokiem Polski na
Ukrainie, dla tego Festiwal w Pieczeniegach, w
rodzinnym miasteczku wybitnego polskiego malarza
Henryka Siemiradzkiego,  to znacz¹ce wydarzenie dla
wszystkich Polaków w Ukrainie.

£udmi³a Kabaniec i Anna Mo³odecka
z otrzymanymi nagrodami Festiwalu.
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 Kuchnia  polska

S k ³ a d n i k i :
? 1 szklanka m¹ki pszennej

? 1 szklanka m¹ki ziemniaczanej

? 3 du¿e jajka  lub 4 mniejsze

? 3/4 szklanki cukru

? 1 budyñ �mietankowy

? 1,5 szklanki mleka

? 25 dag malin

?   5 dag jagód

Przygotowanie:

? m¹kê pszenn¹ dok³adnie wymieszaæ z m¹k¹ ziemniaczan¹, jajkami i cukrem (najlepiej zrobiæ to
mikserem),

? ciasto wylaæ cienk¹ warstw¹ na 2 blachy wy³o¿one papierem do pieczenia albo pergaminem

? piec oko³o 15 minut w temperaturze 180°C,

? przygotowaæ miseczki,

? z gor¹cego ciasta wyci¹æ kr¹¿ki nieco wiêksze od miseczek, w³o¿yæ je, palcami uformowaæ brzegi,
wystudziæ,

? budyñ ugotowaæ w 1,5 szklanki mleka, ostudziæ, nape³niæ miseczki do 1/3,

? owoce przebraæ, szybko op³ukaæ, os¹czyæ, po³o¿yæ na budyniu ,

? mo¿na ozdobiæ deser kleksikiem ubitej �mietany.

Maliny w miseczkach




