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Czes³aw Mi³osz nie ¿yje
Czes³aw Mi³osz - wybitny poeta,

pisarz, eseista, laureat literackiej
Nagrody Nobla zmar³ w Krakowie.

Mia³ 93 lata.

Twórczo�æ Mi³osza nale¿y do naj-
wybitniejszych osi¹gniêæ literackich, jego
poezje, eseje i przek³ady wesz³y do kanonu
dzie³ minionego stulecia. By³ laureatem
presti¿owych nagród, w tym Fundacji im.
Jurzykowskiego, Polskiego PEN Clubu,
Nagrody Nike, w³oskiej nagrody literackiej
Grinzane Cavour. Tom wierszy poety
zatytu³owany �To� zosta³ uznany za ksi¹¿kê
roku 2000 i wyró¿niony statuetk¹ �l¹skiego
Wawrzyna Literackiego.

W 2002 roku poeta otrzyma³ w Kra-
kowie Nagrodê Obojga Narodów przyznan¹
mu przez Zgromadzenie Poselskie Sejmów
Polskiego i Litewskiego.

Czes³aw Mi³osz zosta³ wyró¿niony
tytu³ami doktora honoris causa wielu uczelni,
m.in. New York University, Harvardu oraz
Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.

Mi³osz urodzi³ siê 30 czerwca 1911
roku w Szetejniach na Litwie. Ukoñczy³
prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego.
Debiutowa³ w 1930 roku, og³aszaj¹c
wiersze w pi�mie �Alma Mater Vilnensis�.
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By³ wspó³za³o¿ycielem literackiej grupy ¯agary, dzia³a³
te¿ w Akademickim Klubie W³óczêgów. Za twórczo�æ
poetyck¹ zosta³ wyró¿niony w 1934 roku nagrod¹ im.
Filomatów.

Po studiach przez rok przebywa³ we Francji na
stypendium Funduszu Kultury Na-
rodowej. W 1936 r. nawi¹za³ wspó³-
pracê z rozg³o�ni¹ wileñsk¹ Pols-
kiego Radia. Zwi¹zany ze �ro-
dowiskiem awangardy literackiej
publikowa³ wiersze w �Pionie�,
�Kwadrydze�, �Ateneum� i �Ska-
mandrze�.

Od 1940 roku Mi³osz mieszka³
w Warszawie. Wspó³pracowa³ z
podziemnymi wydawnictwami, pub-
likuj¹c wiersze i eseje pod pseu-
donimem Jan Syruæ. Od grudnia
1945 r. pracowa³ w dyplomacji,
pocz¹tkowo w konsulacie polskim w
Nowym Jorku, a nastêpnie jako attaché kulturalny w
Waszyngtonie.

W s³u¿bie dyplomatycznej pozostawa³ do 1950
roku, pe³ni¹c m.in funkcjê pierwszego sekretarza
ambasady PRL w Pary¿u. By³ to okres wewnêtrznych
rozterek i wahañ poety, który zakoñczy³a interwencja
w³adz pozbawiaj¹cych Mi³osza paszportu. Dziêki wsta-
wiennictwu jednego z dygnitarzy poeta wyjecha³ do
Pary¿a, gdzie poprosi³ w³adze francuskie o azyl
polityczny. Zosta³ jednak �le przyjêty przez �rodowiska
emigracyjne, które widzia³y w nim reprezentanta komu-
nistycznego re¿imu.

Mi³osz zamieszka³ w Maisons-Laffitte, znajduj¹c
oparcie w paryskiej �Kulturze�. W 1953 roku opublikowa³
swoj¹ najg³o�niejsz¹ ksi¹¿kê polityczn¹ � �Zniewolony
umys³�. W nastêpnych latach powsta³y: �Dolina Issy�,

�Traktat poetycki�, autobiograficzna �Rodzinna Europa�.
Siedem lat pó�niej Mi³osz osiad³ na sta³e w

Stanach Zjednoczonych. Przez ponad 20 lat wyk³ada³
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

W 1980 roku Czes³aw Mi³osz otrzyma³ Literack¹
Nagrodê Nobla. W zwi¹zku z tym wyró¿nieniem w
Polsce po raz pierwszy od 1945 roku zosta³y wydane

jego poezje. Rok pó�niej Mi³osz
odwiedzi³ Polskê. Otrzyma³ doktorat
honorowy Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, odwiedzi³ te¿ Gdañsk,
gdzie spotka³ siê z przywódcami
Solidarno�ci. W 1982 roku ukaza³ siê
jego �Hymn o Perle�, wydany w
Pary¿u i wkrótce w Polsce. Potem
by³y: �Nieobjêta ziemia� - 1984,
�Zaczynaj¹c od moich ulic� - 1985
oraz �Kroniki�, wydane w 1988 w roku
w Znaku i �Metafizyczna pauza� -
tak¿e w Znaku, w 1989.

W tym samym roku Mi³osz po-
nownie odwiedzi³ Polskê, otrzyma³

doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Odt¹d przyje¿d¿a³ do kraju coraz czê�ciej, a¿ Kraków sta³
siê jego kolejnym domem. W latach 90. poeta nawi¹za³
wspó³pracê z �Tygodnikiem Powszechnym�.

W 1992 roku Czes³aw Mi³osz otrzyma³ honorowe
obywatelstwo Litwy, a trzy lata pó�niej zosta³ od-
znaczony Orderem Wielkiego Ksiêcia Litewskiego Gie-
dymina. W 1994 roku otrzyma³ najwy¿sze polskie
odznaczenie - Order Or³a Bia³ego.

Leszek Ko³akowski powiedzia³ o Czes³awie
Mi³oszu, ¿e �swoimi wierszami stwarza i przywraca nam
�wiat, zarazem pe³ny i prawdziwy, bolesny i piêkny -
wieloraki w swoich obliczach i - jedyny. Nie znajdo-
wali�my go ani w nauce, ani filozofii wspó³czesnej, ani
u teologów i ideologów. Ale to w³a�nie do niego �
têsknimy�.

.

Uroczysto�ci pogrzebowe
Ju¿ przed godzin¹ 11 bazylikê Mariack¹ i przy-

legaj¹c¹ do niej czê�æ Rynku wype³ni³y t³umy ludzi. Ci,
którzy nie mogli wej�æ do �wi¹tyni, uroczysto�ci ogl¹dali
na telebimie. Mszê poprowadzi³ kardyna³ Franciszek
Macharski w asy�cie abp. Józefa ¯yciñskiego i bp.
Tadeusza Pieronka.

W ¿ywio³owej, pe³nej emocji homilii abp ¯yciñski
odniós³ siê do burzy, która wybuch³a wokó³ miejsca
pochówku poety (tekst wyst¹pienia - s. 24). - U wielu
twórców osamotnienie stanowi nieuniknion¹ cenê. Zaraz
po wojnie p³aci³ tê cenê i pó�niej te¿. Niezale¿no�ci¹
swych opinii nara¿a³ siê ró¿nym �rodowiskom. Po
powrocie do ojczyzny, gdy nie stosowa³ siê do prostych
wzorców, rozczarowani krytycy zarzucali, ¿e odezwa³o

siê znów u niego skrzywienie lewoskrêtne - mówi³ o
Mi³oszu metropolita lubelski.

Kondukt ¿a³obny poprowadzi³ sam metropolita
krakowski kardyna³ Franciszek Macharski. By³o to
zaskoczeniem, bo wcze�niej dochodzi³y nieoficjalne
informacje, ¿e kardyna³ nie chce prowadziæ tej czê�ci
uroczysto�ci. Obecno�æ kardyna³a wi¹zano z wczo-
rajszym telegramem Ojca �wiêtego. Na pocz¹tku mszy
�w. odczyta³ go kard. Macharski. Ojciec �wiêty przytoczy³
w nim urywki z ostatniego listu Mi³osza, który mia³
nadziejê, ¿e pisane pod koniec ¿ycia wiersze nie
odbiega³y od my�li katolickiej. «Jestem przekonany, ¿e
takie nastawienie Poety jest decyduj¹ce» - napisa³
Papie¿.

Zakoñczenie, pocz¹tek na str. 1.

Mi³osz znalaz³ oparcie w paryskiej
«Kulturze» - tam wydano wiêkszo�æ

jego najbardziej znanych ksi¹¿ek
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Czes³aw Mi³osz zosta³ pochowany w pi¹tek 27
sierpnia 2004 roku w tymczasowym sarkofagu w krypcie
zas³u¿onych klasztoru oo. paulinów na Ska³ce. Krypta
powsta³a w 1880 roku po uroczysto�ciach zwi¹zanych z
800-leciem �mierci �w. Stanis³awa i 400-leciem �mierci Jana
D³ugosza, którego prochy tam umieszczono.

Obok niego spoczywaj¹ Wincenty Pol, Lucjan
Siemieñski, Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz,
Adam Asnyk, Henryk Siemiradzki, Stanis³aw Wyspiañski,
Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Ludwik Solski i
Tadeusz Banachiewicz.

O pogrzebach znamienitych Polaków na Ska³ce w
Krakowie decydowa³y w przesz³o�ci komitety obywatelskie
lub w³adze miasta. Bywa³o, ¿e pochówki w panteonie
odbywa³y siê te¿ prawie konspiracyjnie lub wbrew woli
zmar³ego.

Ju¿ w 1881 roku przeniesiono do niej prochy zmar³ego
w 1872 Wincentego Pola i zmar³ego w 1877 Lucjana
Siemieñskiego. Jak podaje Micha³ Ro¿ek w ksi¹¿ce
«Panteon Narodowy na Ska³ce», odby³o siê to «prawie
konspiracyjnie». Pocz¹tkowo prochy poetów z³o¿ono pod
posadzk¹, dopiero w 1901 roku miasto sprawi³o obu
pisarzom sarkofagi.

Inaczej by³o ze zmar³ym w marcu 1887 roku w
Genewie Józefom Ignacym Kraszewskim. «W³adze miasta
w porozumieniu z w³adzami krajowymi we Lwowie
postanowi³y pochowaæ Kraszewskiego na Ska³ce» - pisze
Micha³ Ro¿ek. 5 kwietnia zw³oki pisarza przyjecha³y do
Krakowa kolej¹. Powita³ je w imieniu w³adz Krakowa
prezydent Feliks Szlachtowski. Szcz¹tki z³o¿ono najpierw
w krypcie u pijarów, stamt¹d 18 kwietnia uroczy�cie
wyprowadzono na Ska³kê.

Kiedy w lutym 1893 roku we Florencji zmar³ Teofil
Lenartowicz powsta³ spór pomiêdzy Lwowem i Krakowem
o to, gdzie pochowaæ poetê. Zwyciê¿y³a koncepcja Adama
Asnyka, który 11 czerwca przywióz³ kolej¹ do Krakowa
zw³oki «mazowieckiego lirnika», a dwa dni pó�niej odby³
siê uroczysty pogrzeb na Ska³ce.

Dzieje krypty zas³u¿onych na Ska³ceW kondukcie oprócz najbli¿szych szli przyjaciele
Mi³osza z «Tygodnika Powszechnego», politycy (Lech
Wa³êsa, Marek Belka), pisarze (m.in. Adam Zaga-
jewski, Stefan Chwin, Wojciech Karpiñski), profesura
Uniwersytetu Jagielloñskiego, choæ bez pocztu
sztandarowego (rektor Franciszek Ziejka, Teresa
Walas, Aleksander Fiut, Marian Stala, Jerzy Jarzêbski),
wydawcy, go�cie z Litwy i Bia³orusi. - Mi³osz by³
pierwszym, który stan¹³ w mojej obronie. «Wys³a³
telegram, bardzo podniós³ mnie na duchu» - wspomina³
Myko³a Markiewicz, naczelny opozycyjnej gazety
bia³oruskiej «Pahonia», który za krytykê prezydenta
£ukaszenki trafi³ do wiêzienia.

W kondukcie sz³y te¿ t³umy krakowian, m³odzi,
starzy, z wi¹zankami kwiatów. Policja szacuje, ¿e w
ostatniej drodze poecie towarzyszy³o 7 tys. osób. Mimo
¿e na trasie pojawi³o siê sporo osób niezadowolonych
z decyzji oo. paulinów o pochowaniu poety na Ska³ce,
oby³o siê bez incydentów.

Na Ska³ce kondukt przywita³ przeor klasztoru
paulinów o. Andrzej Napiórkowski: - Ska³ka, podobnie
jak ko�ció³ zbudowany na skale, przyjmuje wszystkich,
którzy szczerze, choæby nawet po omacku i w ciemno�ci
- szukaj¹ Boga.

Mowy pogrzebowe wyg³osili m.in. minister kultury
Waldemar D¹browski, prezydent Krakowa Jacek
Majchrowski, przedstawiciel prezydenta Litwy Czes³aw
Okiñczyc, a tak¿e przyjaciele: Wis³awa Szymborska,
Adam Zagajewski, Adam Michnik, Ma³gorzata
Nyczowa, Jerzy Illg, Sasza Pecaric oraz prof.
Aleksander Fiut. - Tylko najwiêksi poeci obdarzeni s¹
darem ³¹czenia surowej obserwacji �wiata moralnego
i politycznego z przeczuciem rzeczy niewidzialnych, z
do�wiadczeniem religijnym. Mi³osz mia³ tê najrzadsz¹,
podwójn¹ miarê - ostrego, sprawiedliwego os¹du spraw
ziemskich i pe³nego pasji poszukiwania bosko�ci -
podkre�la³ Adam Zagajewski. «¯egnamy siê dzisiaj z
poet¹, ale nie ¿egnamy siê z jego poezj¹» - powiedzia³a
podczas pogrzebu noblistka Wis³awa Szymborska.

Wiersz Czes³awa Mi³osza «W Szetejniach»: po
litewsku przeczyta³ Tomas Venclova, Anatol Roitman -
po rosyjsku, Robert Haas - po angielsku, Dawid
Weinfeld - po hebrajsku, Miko³aj Grabowski - po polsku,
a syn poety Antoni - po francusku.

- Za ten ho³d oddany mojemu Ojcu wszystkim
ludziom dobrej woli my i rodzina dziêkujemy - powiedzia³
po opuszczeniu krypty syn Poety Antoni Mi³osz.

Ceremonia siê zakoñczy³a, ale przed klasztorem
ustawi³a siê d³uga kolejka tych wszystkich, którzy
jeszcze raz chcieli oddaæ ho³d Poecie.

Na najbli¿szej sesji rady miasta w³adze Krakowa
zdecyduj¹ o nazwaniu jednej z ulic imieniem Czes³awa
Mi³osza. Ufundowana zostanie równie¿ tablica
pami¹tkowa, która zostanie wmurowana w �cianê
kamienicy, w której ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ poeta.

ci¹g dalszy na str.10
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�wiêto armii, czy te¿ �wiêto
wojska obchodzone jest w wielu
krajach. Szczególny charakter na-
da³y mu narody, które do�wiadczy³y
wojen toczonych w dziewiêtnastym i
dwudziestym wieku. Narody, które
zazna³y goryczy klêski, obcej oku-
pacji, stanê³y w obliczu utraty niepod-
leg³o�ci lub tê niepodleg³o�æ na
pewien czas utraci³y.

Zazwyczaj wybierano dzieñ
zwi¹zany z powstaniem armii naro-
dowej, z g³o�nym sukcesem odnie-
sionym na polu bitwy, albo zwy-
ciêskim zakoñczeniem wojny. Po-
dobnie by³o w II Rzeczypospolitej,
która jak ¿adno z pañstw powra-

caj¹cych do istnienia po I wojnie
�wiatowej, musia³a toczyæ zaciête
boje o utrzymanie odzyskanej nie-
podleg³o�ci.

M³ode wojsko II Rzeczypo-
spolitej ju¿ w 1919 r. obchodzi³o
swoje pierwsze ¿o³nierskie �wiêto,
które nawi¹zywa³o do pamiêtnej daty
wyruszenia do walki Pierwszej
Kompanii Kadrowej, pod dowó-
dztwem Komendanta Józefa Pi³-
sudskiego, w dniu 6 sierpnia 1914 r.

79 lat temu, w rocznicê «Cudu
nad Wis³¹» zaczêto obchodziæ
�wiêto ̄ o³nierza. Wprowadzi³ je roz-
kaz ministra spraw wojskowych nr
126 z dnia 4 sierpnia 1923 r. Pisano
w nim: «Dzieñ 15-go sierpnia jest
�wiêtem ¯o³nierza. W tym dniu
wojsko i spo³eczeñstwo czci chwa³ê
orê¿a polskiego, której uosobieniem
i wyrazem jest ¿o³nierz. W rocznicê
wiekopomnego rozgromienia nawa³y
bolszewickiej pod Warszaw¹ �wiêci
siê pamiêæ poleg³ych w wiekowych
walkach z wrogiem o ca³o�æ i nie-
podleg³o�æ Polski».

W 1924 r. rozpoczêto dyskusjê
o ograniczeniu dni �wi¹tecznych w
pañstwie. W wojsku dyskutowano
równie¿ o �wiêcie ¯o³nierza. Zg³o-
szono kilka propozycji nowych dat,
kiedy je obchodziæ. Najwiêksze
uznanie zyska³a rocznica Konstytucji
3 maja. Z terminu tego zrezygno-
wano, gdy¿ dzieñ ten by³ �wiêtem
narodowym. Pozostawiono termin 15
sierpnia.

W wojsku II Rzeczypospolitej
szczególnie traktowano równie¿ inne
wydarzenia. Awanse wrêczano 19
marca (imieniny Józefa Pi³suds-
kiego) i 11 listopada (Dzieñ Niepod-
leg³o�ci), 29 listopada by³ �wiêtem
Podchor¹¿ego, szczególnie wysok¹
rangê nadawano �wiêtom pu³ko-
wym.

�wiêto ¯o³nierza obchodzono
równie¿ podczas II wojny �wiatowej
zarówno na Wschodzie, jak i na
Zachodzie - w II Korpusie Polskich
Si³ Zbrojnych i Dywizji Piechoty im.
T. Ko�ciuszki oraz w Polskich Si³ach

Zbrojnych w Wielkiej Brytanii.
Skromniejszy wymiar obchody �wiê-
ta mia³y w Armii Krajowej, Batalio-
nach Ch³opskich, Narodowych Si-
³ach Zbrojnych i innych mniejszych
organizacjach podziemnych w okre-
sie okupacji na terenie kraju.

W powojennym Wojsku Pols-
kim �wiêto ̄ o³nierza obchodzono do
1947 r., by odst¹piæ od niego na
rzecz 9 maja - rocznicy zwyciêstwa.
Od 7 pa�dziernika 1950 r. �wiêtem
Wojska Polskiego uczyniono - 12
dzieñ pa�dziernika - rocznica bitwy
pod Lenino.

Na prze³omie lat 80. i 90. ob-
chody �wiêta Wojska przeniesiono
na 9 maja, a nastêpnie 3 maja. 30
lipca 1992 r. Sejm Rzeczypospolitej
postanowi³, ¿e �wiêto Wojska Pols-
kiego znowu obchodzone bêdzie 15
sierpnia. Proces dochodzenia do tej
daty nie by³ prosty i krótki. Pierwsza
wersja ustawy okre�laj¹cej dzieñ 15
sierpnia jako dzieñ �wiêta Wojska
Polskiego powsta³a latem 1989 r. w
senacie. Inicjatywê tê zablokowano.
Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ by³a
ostro¿no�æ rz¹du oraz Prezydium
Senatu. Ostro¿no�æ ta wynika³a z
prze�wiadczenia, i¿ mo¿emy t¹
ustaw¹ podra¿niæ s¹siada ze
Wschodu. Innym czynnikiem opó�-
niaj¹cym zg³oszenie projektu by³o
prze�wiadczenie wielu parlamen-
tarzystów, i¿ wa¿niejsza jest eko-
nomia i kondycja materialna spo³e-
czeñstwa od sprawy, która dotyczy
symboli wojska. Od tego jednak
czasu pojawi³o siê wiele dat. W celu
wybrania najw³a�ciwszej przepro-
wadzono badania opinii w wojsku.
Zebrano ró¿ne propozycje: 8 lub 9
maja (zakoñczenie II wojny �wia-
towej w Europie), 18 maja (bitwa o
Monte Cassino), 15 lipca (bitwa pod
Grunwaldem), 1 sierpnia (wybuch
powstania warszawskiego), 15 sierp-
nia (�wiêto ¯o³nierza - bitwa war-
szawska 1920 r.), 12 wrze�nia
(zwyciêstwo pod Wiedniem), 12
pa�dziernika (bitwa pod Lenino), 11
listopada (Dzieñ Niepodleg³o�ci).

15 sierpnia - �wiêto Wojska Polskiego
Historia
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Terminem powszechnie ak-
ceptowanym by³ 3 maja.

Sejm Rzeczypospolitej
przyj¹³ w swojej ustawie 15
sierpnia. G³ównym argumen-
tem przemawiaj¹cym za tym
dniem jest jego tradycja. Jest
to �wiêto upamiêtniaj¹ce jedno
z najwiêkszych zwyciêstw
orê¿a polskiego, sukces mili-
tarny o ogromnym znaczeniu
dla losów pañstwa i reperku-
sjach daleko przekraczaj¹cych
granice Rzeczypospolitej. Jest
to jednocze�nie �wiêto odda-
j¹ce ho³d ¿o³nierzom wszyst-
kich formacji, których w go-
dzinie zagro¿enia niepod-
leg³o�ci po³¹czy³o wspólne
pragnienie obrony ojczyzny.
�wiêto Wojska Polskiego to
te¿ symbol - przypada ono na
dzieñ Wniebowziêcia Naj-
�wiêtszej Marii Panny, czêsto
nazywany u nas Matk¹ Bosk¹
Zwyciêsk¹. W s³u¿bie wojs-
kowej symbole, znaki, zacho-
wania zwi¹zane ze sfer¹ war-
to�ci okre�laj¹c¹ cel i sens
s³u¿by, to nie jest tylko jaki�
drugorzêdny, paradny czy
formalny element ceremo-
nia³u.

Kszta³t obchodów �wiêta
Wojska Polskiego ukazuje
dorobek Si³ Zbrojnych RP,
wydobywa z tradycji tego �wiê-
towania to, co najbardziej
warto�ciowe, wzbogacaj¹c j¹
o to, co nowoczesne i dzi�
najbardziej potrzebne. Obej-
muje wszystkich pe³ni¹cych
s³u¿bê i pracuj¹cych w Si³ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej.

 Dla nas ¿o³nierzy Wojska
Polskiego spory, polityczne
oceny i dywagacje czy zwy-
ciêstwo by³o «cudem», czy te¿
wynikiem cudownego wykona-
nia wspania³ego planu, nie s¹
istotne. Sierpniowe zwyciêst-
wo Wojska Polskiego, odra-
dzaj¹cego siê wraz z Rzeczy-
pospolit¹ by³o wynikiem bez-
granicznego po�wiêcenia, mê-
stwa i determinacji m³odego
¿o³nierza w obronie Ojczyzny
w sytuacji, gdy niemal wszyscy
zw¹tpili.

Wybuch wojny wywo³a³ ¿yw¹ re-
akcjê w�ród zwolenników orientacji
proaustriackiej. Pi³sudski zainicjowa³
wyst¹pienie samodzielnej polskiej si³y
zbrojnej przeciw Rosji. Noc¹ z 5 na 6
sierpnia 1914 r. wyruszy³ na czele �pier-
wszej kadrowej» kompanii strzeleckiej z
Oleandrów i przekroczy³ granicê Kró-
lestwa Polskiego. Celem akcji by³o
poderwanie Polaków do walki z Rosj¹.

Misja zakoñczy³a siê niepowodzeniem.
Austriacy zrazili siê do idei polskiego
wojska. Politykom krakowskim uda³o siê
jednak uchroniæ oddzia³y strzeleckie
przed rozwi¹zaniem. Powo³any w Kra-
kowie Naczelny Komitet Narodowy
uzgodni³ z Wiedniem formowanie Legio-
nów Polskich.

W ich sk³adzie znalaz³y siê oddzia³y
strzeleckie Pi³sudskiego i zbuntowane
przeciw Dmowskiemu Polskie Dru¿yny
Strzeleckie. Werbunek prowadzono od
po³owy sierpnia. Utworzono Legion
Wschodni we Lwowie i Legion Zachodni
w Krakowie. Narzucono im austriackie
dowództwo. Po kilku tygodniach walk roz-
pad³ siê Legion Wschodni. Sk³adaj¹cy siê

pocz¹tkowo z jednego pu³ku dowodzonego
przez Pi³sudskiego Legion Zachodni stoczy³
szereg walk i potyczek u boku wojsk
austriackich. W grudniu 1914 r. zosta³
przeformowany w l Brygadê Legionów
Polskich. Miêdzy 22 a 26 grudnia 1914 r.
stoczy³a ona zaciête walki pod £o-
wczówkiem. Od marca walczy³a pod Nid¹,
a po przekroczeniu Wis³y latem 1915 r. na
Lubelszczy�nie, a nastêpnie na Podlasiu. W

maju 1915 r. powo³ano II Brygadê pod do-
wództwem austriackiego pu³kownika
Kuttnera, a w pa�dzierniku 1915 r. ut-
worzono III Brygadê dowodzon¹ przez
pu³kownika Grzesickiego. W sumie Brygady
liczy³y wtedy 16,5 tysi¹ca ¿o³nierzy. Jesieni¹
1915 r. bra³y udzia³ w walkach nad Styrem,
od lipca do sierpnia 1916 r. walczy³y nad
Stochodem, gdzie pozosta³y na pozycjach
do czasu wycofania ich z frontu w rejon
Baranowicz. We wrze�niu 1916 roku w³adze
austriackie postanowi³y przekszta³ciæ
Legiony w Polski Korpus Posi³kowy. Józef
Pi³sudski z³o¿y³ dymisjê ze stanowiska
komendanta l Brygady Legionów i jesieni¹
1916 r. przyby³ do Warszawy, gdzie zaj¹³ siê
dzia³alno�ci¹ polityczn¹.

LEGIONY    PI£SUDSKIEGO

Jerzy Kossak. Wymarsz 1. kompanii kadrowej z Oleandrów.
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Panie Profesorze. Na
pomniku, który Pan realizuje,
jest trójka dzieci b³ogos³a-
wionych przez Papie¿a Jana
Paw³a II. Sk¹d siê zrodzi³ taki
pomys³?
Na samym pocz¹tku, gdy

w�ród innych twórców zapropo-
nowano mi ¿eby zmierzyæ siê z
projektem, który ma powstaæ na
Kongres USOPAL w Misiones i ma
wyra¿aæ ideê jedno�ci: Polaków,
Ukraiñców i Argentyñczyków, jako
spo³eczeñstw zgodnie ¿yj¹cych w
Ameryce £aciñskiej, nie wiedzia³em
jak do tego tematu siê zabraæ. Tym
bardziej, ¿e historia narodów
polskiego i ukraiñskiego nie
zawsze mia³a jasne karty.

 Zastanawia³em siê,
wiêc jak ukazaæ ten temat,
aby móg³ byæ przyjêty przez
Polaków i Ukraiñców, bo
Argentyñczycy nie budzili
¿adnych trudnych skoja-
rzeñ.

Moja pierwsza my�l po-
sz³a w kierunku skojarzenia
trzech symboli narodowych,
tj. god³a Polski, Ukrainy i
Argentyny. Oczami wyob-
ra�ni widzia³em te trzy herby,
z których wyrastaj¹ ro�liny splataj¹ce
siê jak liany w jeden piêkny kwiat.
I to by³a pierwsza my�l.

A druga?
Przysz³a z czasem. Przecie¿ to

ma byæ przes³anie tych ludzi w wieku
�rednim i starszym, którzy ¿yj¹
wspólnie, mimo swoich odrêbnych
korzeni, dla przysz³ych pokoleñ. I
wówczas pomy�la³em. Przecie¿
takie piêkne przes³anie przekaza³
Papie¿ na trzecie tysi¹clecie: b¹d�cie
jedno�ci¹. Jeste�cie lud�mi - mówi³
dalej Ojciec �wiêty. No a któ¿ mo¿e
reprezentowaæ przysz³o�æ, je�li nie
najm³odsze pokolenie - dzieci, którze
s¹ naszymi nastêpcami. I tu zrodzi³
siê mój nowy pomys³. Papie¿, który

Z JEDNO�CI¥ W NOWE TYSI¥CLECIE
Rozmowa z artyst¹ rze�biarzem, profesorem Czes³awem
Dzwigajem, twórc¹ pomnika trójki dzieci b³ogos³awionych

przez Papie¿a Jana Paw³a II.

b³ogos³awi trójkê dzieci. Dzieci w
strojach narodowych. Dziewczynka
w stroju krakowskim przynosi polne
kwiaty, obok ch³opiec w stroju arge-
ntyñskim i po lewej stronie ch³opiec
w stroju ukraiñskim. Przychodz¹ do
Ojca �wiêtego na pocz¹tku tego
trzeciego tysi¹clecia i daj¹ Papie¿owi
to, co mog¹ daæ dzieci - a wiêc
kwiaty. A Ojciec �wiêty wyci¹ga do
nich rêkê i mówi �jeste�cie przy-
sz³o�ci¹...� �Macie byæ razem�.
I zaproponowa³em taki w³a�nie pro-
jekt. Mówi¹c szczerze nie s¹dzi³em,
¿e siê spodoba. I z wielka rado�ci¹
przyj¹³em do wiadomo�ci, ¿e ten

w³a�nie projekt spodoba³ siê naj-
bardziej.

Od tego czasu zaczê³y siê
problemy rze�biarskie. W zale¿no�ci
od tego, gdzie pomnik bêdzie usy-
tuowany potrzebna jest skala posta-
ci. I z tym problemem musia³em siê
zmierzyæ. Bowiem, ¿eby pomnik
zaistnia³ na pewnej przestrzeni musi
mieæ swoja wielko�æ. W sensie
wymiarów. Zastanawia³em siê, czy
pomnik ma byæ du¿y, czy mo¿e
kameralny, mniejszy. Wówczas
dzieci obrazuj¹ mi skalê. Np. trzy
metry wysoko�ci w du¿ym terenie,
wskazuj¹ na to, ¿e proporcje zostaj¹
zachowane i wszystko jest w porz¹d-
ku. A wiêc jeszcze raz przemy�la³em

problem wysoko�ci, ze wzglêdu na
fakt, ¿e w bezpo�rednim spojrzeniu,
proporcje wzrostu dzieci musz¹ byæ
zachowane.

Prof. Czes³aw D�wigaj
wraz z red. Aneta D¹browsk¹
przed replik¹ pomnika Papie-
¿a, która znajduje siê w war-
szawskiej Galerii Porczyñs-
kich.

Przyznam, ¿e podzielam
ten pogl¹d...
Mówi¹c o tej wielko�ci dopa-

sowujê j¹ do otwartej przestrzeni, w
której pomnik ma stan¹æ. Widz musi
wiedzieæ i widzieæ, ¿e postacie dzieci
nie zosta³y przeskalowane. Rze�-
biarze wiedz¹, ¿e najgorsza rze�ba,
jaka mo¿e byæ, to w³a�nie w skali 1:1.

Powrócê jeszcze do figury
Ojca �wiêtego. Nie jest to tylko
pomnik Jana Paw³a II, ale równie¿
pomnik trójki dzieci, przedsta-
wiaj¹cych trzy narodowo�ci, otrzy-
muj¹cych b³ogos³awieñstwo na

nastêpne Tysi¹clecie od Ojca
�wiêtego. I nawet gdyby
Ojciec �wiêty nie by³ Po-
lakiem, to b³ogos³awieñstwo
papieskie dzieciom jest zaw-
sze i szczególnie potrzebne.

Czy po zaakceptowaniu
tego projektu, rozwa¿a³ Pan
Profesor raz jeszcze oby-
dwie koncepcje? Przecie¿ i
pierwszy projekt mia³ swoje
ciekawe rozwi¹zania?

Ale¿ oczywi�cie. Przecie¿
¿adna my�l nie jest doskona³a.
Jednak¿e po konsultacjach z
Fundacj¹ Pana Jana

Kobylañskiego, która jest sponsorem
tego pomnika, zdecydowa³em siê
jednak na projekt drugi.

Panie Profesorze. A
sk¹d  pomys³, ¿e w�ród trójki
dzieci ma byæ dziecko ukraiñ-
skie. Przecie¿ w Argentynie
gdzie stoi pomnik ¿yje wiele
mniejszo�ci narodowych?
Jak twierdz¹ znawcy proble-

mów etnicznych, Polonia ¿yj¹ca w
Argentynie pochodzi przede wszyst-
kim z Podola. W³a�nie tam do
Misiones emigracja z Podola by³a
najliczniejsza. Wówczas w koñcu
XIX wieku emigrowali do Argentyny
zarówno Polacy jak i Ukraiñcy. I co
jest bardzo charakterystyczne przez

Wywiad
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wieki ¿yj¹ w zgodzie, daj¹c przyk³ad,
¿e wa�nie i zasz³o�ci nale¿y zo-
stawiæ historykom, bo ¿ycie toczy siê
dalej i nic tak nie pomaga we
wspó³¿yciu jak buduj¹ca zgoda. Jest
jeszcze jeden aspekt sprawy. Ojciec
�wiêty bêd¹c na Ukrainie, apelowa³
o zbli¿enie tych dwóch narodów. A
tamtejsza ludno�æ ukraiñska i polska
jest tego najlepszym przyk³adem  ¿e
mo¿na ¿yæ w zgodzie nie tylko w
Argentynie, ale i tu u nas po obydwu
stronach granicy.

Panie Profesorze, Czy

zatem mo¿na s¹dziæ, ¿e ten
pomnik bêdzie oddzia³ywa³ w
przysz³o�ci na stosunki pols-
ko-ukraiñskie?
Sadzê, ¿e zarówno Polacy jak i

Ukraiñcy oraz Argentyñczycy jak
równie¿ inne grupy etniczne powinny
¿yæ w zgodzie, bez wzglêdu na
przesz³o�æ. I je�lim ten pomnik mo¿e
siê do tej jedno�ci przyczyniæ, moja
rado�æ bêdzie bezgraniczna.

A wiêc wkraczaj¹c w
nowe Tysi¹clecie po-
winni�my mieæ inne, bardziej

przyjazne spojrzenie zarów-
no na historiê jak i wspó³-
czesno�æ.
Sadzê, ¿e jest to marzeniem

pokoleñ, którym przyjdzie budowaæ
nie tylko now¹ Europê, ale nowy
�wiatowy ³ad.

Panie Profesorze, gratu-
luj¹c sukcesu, dziêkujê za
interesuj¹c¹ rozmowê.

Rozmawia³a Aneta D¹browska.

Serwis �Polska-Polacy�

G³ównymi za³o¿eniami po-
wstaj¹cego Europejskiego Centrum
Polonijnego � o�rodka promuj¹cego
Polskê i Poloniê w Europie, jest
podtrzymywanie to¿samo�ci naro-
dowej Polaków i Polonii, rozwój
kontaktów pomiêdzy Polakami i
Poloni¹ ¿yj¹c¹ poza granicami kraju
oraz integrowanie �rodowisk polo-
nijnych i promowanie Unii Euro-
pejskiej. Otwarcie Centrum za kilka
tygodni.

Pomys³ doskona³y, ale rodzi siê
nie bez trudno�ci. Do powstania
Centrum potrzebne s¹ fundusze na
modernizacjê i prace remontowe
obiektu, którego w³a�cicielem jest
Wiceprowincja Polska Misjonarzy
Oblatów we Francji i krajach Bene-
luxu. Obiekt, w którym ma powstaæ
Centrum, znakomicie nadaje siê do
rozwoju dzia³alno�ci tak wa¿nej dla
wszystkich, którzy interesuj¹ siê
sprawami Polonii.

Pa³ac sk³ada siê z 5 kondy-
gnacji i 900 metrów powierzchni
u¿ytkowej; sal internetowych, bazy
noclegowej na 55-60 osób, z sal
wyk³adowych i hali widowiskowo-
konferencyjnej, biblioteki, oraz placu
z urz¹dzeniami sportowo � rekre-
acyjnymi.

Do Pa³acu przylega 20 hek-
tarowy park z interesuj¹cym drze-
wostanem,, a w³asne ujêcie wody
sprawia, ¿e obiekt ten staje siê
niezwykle cenny. Pomieszczenia
obiektu bêd¹ mog³y byæ udostêp-
niane organizacjom polonijnym i
stowarzyszeniom z ca³ej Europy na
spotkania, zjazdy, konferencje nau-
kowe itp.Otwarcie Europejskiego
Centrum Polonijnego planuje siê na
wrzesieñ 2004 roku.

Na jakich zasadach bêdzie
mo¿na korzystaæ z nowo otwartego
Centrum? Organizatorzy przewiduj¹,
¿e czê�æ osób stanowiæ bêd¹ cz³on-
kowie honorowi � zas³u¿eni dla
rozwoju i dzia³alno�ci Centrum.
Pozosta³e osoby dzieliæ siê bêd¹ na
poszczególne grupy: Pierwsz¹ grupê
stanowiæ bêd¹ cz³onkowie zwyczajni
zarówno osoby fizyczne jak i prawne
(bez wnoszenia op³at) a wiêc insty-
tucje, stowarzyszenia itp. bez wzglê-
du na narodowo�æ i obywatelstwo.
Druga grupê stanowiæ bêd¹ cz³on-
kowie wspieraj¹cy � osoby fizyczne
i prawne � wnosz¹cy minimaln¹
op³atê 100 euro. Nastêpna grupê
stanowi¹ cz³onkowie fundatorzy �
przy wniesieniu sk³adki co najmniej
1000 euro. Oni te¿ raz w roku

otrzymywaæ bêd¹ statuetkê �Mece-
nasa Europejskiego centrum Polo-
nijnego�.

Organizatorzy przewiduj¹ te¿,
¿e w salach pa³acu utworzona zosta-
nie sta³a �Galeria Pa³acowa� malar-
stwa i rze�by polonijnej, sk³adaj¹cej
siê z prac artystów polskich i polo-
nijnych z wielu krajów. Ju¿ teraz
gromadzi siê prace Marka Kubel-
skiego i Leszka Wi�niewskiego z
Austrii, Wojciecha i i Zofii Panasiuk
z Holandii, Leszka Wyczó³kowskiego
z Litwy, Bogdana Falkowskiego i
Józefa Klimka z Brazylii, Danuty
Jaworskiej ze Szwecji i Eryka Jan-
kowskiego z W³och.

Warto przypomnieæ, ¿e Euro-
pejskie Centrum Polonijne powstaje
w Departamencie Nord i Pas-de-
Celes w Francji, gdzie zamieszkuje
ponad pó³ miliona Polaków i osób
pochodzenia polskiego, w sta³ym
rejonie górniczym, gdzie pracowa³o
i nadal pracuje wielu Polaków ju¿ z
drugiego i trzeciego pokolenia.

Zbigniew Ró¿añski
Serwis Polska � Polacy

Powstaje Europejskie Centrum
Polonijne

Polska w UE
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24. rocznicê podpisania Poro-
zumieñ Sierpniowych obchodzono w
kraju. Z tej okazji w³adze Gdañska w
porozumieniu z w³adzami woje-
wództwa pomorskiego, NSZZ «Soli-
darno�æ» i Fundacji Centrum «So-
lidarno�ci» wyst¹pi³y do Sejmu o
ustanowienie 31 sierpnia �wiêtem
pañstwowym.

Obchody w Gdañsku zakoñ-
czy³a msza w Bazylice pw. �w.
Brygidy i manifestacja przed pom-
nikiem Poleg³ych Stoczniowców,
gdzie kwiaty z³o¿y³ premier Marek
Belka. Wcze�niej w Gdañsku odby³a
siê konferencja popularno-naukowa
nt. powstania i dzia³alno�ci opozycji
demokratycznej w Polsce.

Wniosek o ustanowienie dnia
podpisania Porozumieñ Sierpnio-
wych �wiêtem pañstwowym - Dniem
Solidarno�ci i Wolno�ci trafi³ ju¿ do
marsza³ka Sejmu. Wnioskodawcy
poinformowali o tym na konferencji
prasowej w historycznej sali BHP,
gdzie 24 lata temu podpisano Poro-
zumienia. Licz¹ oni na szybkie
decyzje Sejmu w tej w sprawie.

«Chodzi o to, by obchody 25.
rocznicy Sierpnia�80 mo¿na by³o
przygotowywaæ jak najszybciej w
formule �wiêta pañstwowego» -
powiedzia³ jeden z wnioskodawców
Bogdan Lis, prezes Fundacji Cent-
rum «Solidarno�ci», a zarazem jeden
z sygnatariuszy Porozumieñ.

Mszê �wiêt¹ w ko�ciele �w.
Brygidy koncelebrowa³ arcybiskup
Tadeusz Goc³owski. Obecni na niej
byli prezydent Lech Wa³êsa, by³y
przewodnicz¹cy «Solidarno�ci»
Marian Krzaklewski i obecny szef
zwi¹zku Janusz �niadek. «Wspo-
minamy z jednej strony zdeter-
minowan¹ postawê ludzi pracy w
obronie godno�ci w³asnej i swoich
braci, z drugiej - bezkrwaw¹ walkê o
wolno�æ narodu w³asnego i innych
narodów zniewolonych przez totali-
tarny system» - mówi³ podczas
kazania abp Goc³owski.

Rocznicê porozumieñ sierp-
niowych obchodzono te¿ we wtorek
we Wroc³awiu. Po porannej mszy �w.

uczestnicy uroczysto�ci przeszli do
zajezdni tramwajowej przy ul. Gra-
biszyñskiej, sk¹d 24 lata temu
wychodzi³y robotnicze manifestacje.
Przy zajezdni ustawiono tablicê
upamiêtniaj¹c¹ utworzenie «Soli-
darno�ci» na Dolnym �l¹sku. Na
kamiennej tablicy widnieje te¿ 21
postulatów zwi¹zkowców ze Stoczni
Gdañskiej.

Na Jasnej Górze, z okazji rocz-
nicy, otwarto wystawê, na której
zgromadzono fotografie ks. Jerzego
Popie³uszki - inicjatora Pielgrzymek
Ludzi Pracy oraz transparenty przy-
niesione do sanktuarium przez ich
uczestników w latach 80. Zdjêcia,
pochodz¹ce g³ównie ze zbiorów
prywatnych, ukazuj¹ legendarnego
kapelana «Solidarno�ci» m.in.
podczas jego kazañ do robotników,
gromadz¹cych tysi¹ce osób. Wy-
stawa czynna bêdzie do 19 wrze�-
nia. Upamiêtnia ona te¿ 20 rocznicê
�mierci ks. Popie³uszki, za-
mordowanego przez funk-
cjonariuszy Urzêdu Bezpie-
czeñstwa 19 pa�dziernika 1984 r.

31 sierpnia 1980 r. wicepre-
mier Mieczys³aw Jagielski i Lech
Wa³êsa podpisali porozumienie w
Stoczni Gdañskiej. Uroczysto�æ ta
by³a na ¿ywo transmitowana w TVP
i Polskim Radiu. W pierwszym
punkcie uzgodniono powstanie
«niezale¿nych i samorz¹dnych»
zwi¹zków zawodowych. W porozu-
mieniu znalaz³y siê te¿ m.in. prawo
do strajków, gwarancja wypuszcze-
nia wiê�niów politycznych i ogra-
niczenia cenzury. Do podpisania
porozumieñ dosz³o po trwaj¹cym
dwa tygodnie strajku w Stoczni
Gdañskiej, który rozszerzy³ siê na
wiele zak³adów w ca³ej Polsce.
Miêdzyzak³adowe Komitety Straj-
kowe utworzono te¿ w Szczecinie i
Jastrzêbiu. Z ka¿dym z nich odpo-
wiednie delegacje rz¹dowe pod-
pisa³y oddzielne porozumienia -
30 sierpnia z MKS w Szczecinie,
3 wrze�nia z MKS w Jastrzêbiu.

Serwis �Polska-Polacy� w
oparciu o PAP

Obchody 24. rocznicy podpisania
Porozumieñ Sierpniowych

Wiadomo�ci z Polski

GOSPODARKA

CO RAZ MNIEJ PIELÊGNIA-
REK W POLSCE. Minister zdrowia
Marek Balicki zapewni³, ¿e podleg³y
mu resort podj¹³ ju¿ dzia³ania, które
zapobiegn¹ zmniejszaniu siê liczby
pielêgniarek w Polsce. Wyja�ni³, ¿e
m.in. z bud¿etu na przysz³y rok zostan¹
skierowane dodatkowe �rodki na
kszta³cenie osób, które bêd¹ chcia³y
pracowaæ w tym zawodzie. Minister
odniós³ siê te¿ do opinii szefowej
warszawskiego samorz¹du pielêg-
niarskiego Hanny Gutowskiej, ¿e jest
du¿e zainteresowanie pracodawców z
USA i krajów «starej» UE polskimi
pielêgniarkami. W jej ocenie mo¿e to
spowodowaæ, ¿e za kilka lat w Polsce
zacznie ich brakowaæ.

Szef resortu zdrowia uwa¿a, ¿e na
razie nie ma takiego zagro¿enia - w
niektórych województwach nadal
pielêgniarki szukaj¹ pracy. W Polsce
zarejestrowanych jest ok. 240-250 tys.
pielêgniarek i po³o¿nych. Ile z nich
podjê³o ju¿ pracê za granic¹ - nie wie
nikt, bowiem nikt nie zbiera takich
danych. W Polsce pielêgniarska pensja
to najczê�ciej ok. 700 z³ netto. Jedna z
pielêgniarek, która podjê³a pracê we
w³oskim hospicjum, napisa³a w li�cie do
biuletynu warszawskiej izby, ¿e zarabia
1450 euro; za mieszkanie p³aci 250 euro.

SEJM PRZEG£OSOWA£ US-
TAWÊ ZDROWOTN¥. Duchowni
nie bêd¹ p³aciæ sk³adek na ubez-
pieczenie zdrowotne z w³asnych
�rodków - zdecydowa³, odrzucaj¹c w
g³osowaniu senack¹ poprawkê do
ustawy o �wiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze �rodków
publicznych. Pos³owie poparli nato-
miast poprawkê Senatu przywracaj¹c¹
przywileje w opiece zdrowotnej:
prezydentowi, premierowi, marsza³-
kom Sejmu i Senatu oraz akredy-
towanym w Polsce dyplomatom.
Nieoczekiwanie przesz³a poprawka
wykre�laj¹ca �rodki antykoncepcyjne
z listy leków refundowanych. Ustawa
trafi teraz do prezydenta.



Polonia Charkowa     Nr  8  (27)       Rok  2004                                                                                                                  Str. 9

Polska jest �po przej�ciach�, tak
mo¿na powiedzieæ, bowiem czer-
wiec tego roku obfitowa³ w wy-
darzenia, które maj¹ znaczenie na
najbli¿sze kilka lat.

Odby³y siê przede wszystkim
wybory do Parlamentu Europejs-
kiego, wy³onili�my 54 przedsta-
wicieli, którzy przez najbli¿sze 5 lat
bêd¹ nas reprezentowaæ w Brukseli
i Strasburgu.

Dominuj¹cym elementem tych
wyborów by³a niska frekwencja,
odbiegaj¹ce od sonda¿y wyniki i
fakt, ¿e ¿adne z ugrupowañ nie ma
prawa czuæ siê zwyciêzc¹. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wola wyborców po-
godzi³a wszystkich, choæ trzeba
zauwa¿yæ, ¿e ani koalicja SLD-UP
nie przegra³a tak, jak zapowiadano,
ani Samoobrona nie wygra³a tak, jak
prognozowano. Nie doszacowano w
prognozach Ligi Rodzin Polskich i
PSL, a wiêc ugrupowañ, które jawi¹
siê jako antyeuropejskie, nie przewi-
dywano powrotu na scenê Unii
Wolno�ci.

Polska grupa w PE bêdzie
wiêc wyra�nie spolaryzowana w
sensie stosunku do Unii. Czy wró¿y
to dobrze � zobaczymy. Najwa¿-
niejsze jest, aby w stosunkach z
innymi zachowaæ umiar, rozs¹dek,
zdolno�æ do negocjacji i poziom
merytoryczny znajomo�ci spraw.
Wa¿ne jest te¿ widzenie spraw
Europy przez pryzmat spraw Pola-
ków, wiele jeszcze bowiem lat
potrwa, zanim Europa z federacji
pañstw narodowych bêdzie zdolna
przestawiæ siê na wspólnotê inte-
resu gospodarczego, politycznego
i obronnego.

Polska ma do odegrania w Unii
znacz¹c¹ rolê, mamy blisko 10 proc.
ludno�ci, wysoki potencja³ inte-
lektualny, stosunkowo m³ode, na tle
innych spo³eczeñstwo i, co wa¿ne
zakodowane mechanizmy tworze-
nia skutecznych prowizorek. Polscy
przedstawiciele, co wa¿ne bêd¹
musieli umieæ rozmawiaæ przede
wszystkim sami ze sob¹ i poszuki-
waæ sojuszników, czy to taktycznych

Chwila  oddechu
Wiadomo�ci znad Wis³y.

czy te¿ partnerów strategicznych.
Drugie wa¿ne wydarzenie, to

ca³y proces powo³ywania nowego
rz¹du z premierem Markiem Belk¹
na czele. Po raz pierwszy wyczer-
pano �do bólu� zapis konstytucyjny
dotycz¹cy tworzenia rz¹du w przy-
padku kryzysu. Sta³o siê to zgodnie
z procedurami i dobrze � mieli�my
lekcjê demokracji, a dla niektórych
pokory.

Ju¿ dzi� wiadomo, ¿e rz¹d
Marka Belki bêdzie mieæ charakter
przej�ciowy, choæ niektórzy pro-
gnozuj¹, ¿e przetrwa a¿ do przysz³ej
jesieni. Ma on wg dzisiejszej per-
spektywy dwa zadania do spe³-
nienia: przygotowaæ ustawê zdro-
wotn¹ oraz ustawê bud¿etow¹ na
rok 2005. Nie jest to ma³o, je�li
za³o¿y siê, ¿e bie¿¹ce administro-
wanie, mimo wzrostu gospodar-
czego, jest dalej skomplikowane, ba
wrêcz niemo¿liwe.

Prawdziwym problemem Polski
jest dzi� niemalej¹ce bezrobocie i
rozwarstwienie spo³eczne, które
sytuuje nas na marginesach wspó³-
czesnego �wiata. Dalsze niero-
zwi¹zywalnie podstawowych proble-
mów spo³ecznych owocowaæ bêdzie
wzrostem popularno�ci populistów
i trudno przewidywalnym wynikiem
wyborów parlamentarnych a wiêc i
dalszego rozwoju kraju.

Rz¹d Marka Belki mo¿e zapi-
saæ siê pozytywnie w Polsce, je�li
podejmie nabrzmia³e problemy i
stworzy nadziejê. Wszyscy wiedz¹,
¿e nie bêdzie mieæ czasu na ich
rozwi¹zanie. Ale wszyscy te¿ wie-
dz¹, ¿e proponowane rozwi¹zania
bud¿etu pañstwa nie daj¹ szans
przeciêtnym ludziom. Mówi siê ju¿
powa¿nie, ¿e nic nie zosta³o z tzw.
Planu Hausera. Mo¿e to i dobrze.
Budzi³ zbyt wiele kontrowersji, a si³
politycznych na jego poparcie i
wdro¿enie ubywa³o.

Sumuj¹c: Polska jest �po przej-
�ciach� ale przed trudnymi nadal
decyzjami.

Andrzej Ziemski
Serwis �Polska-Polacy�

Wiadomo�ci z Polski
GOSPODARKA

u Najbardziej w ci¹gu os-
tatniego roku wzros³y w UE ceny
napojów alkoholowych, tytoniu oraz
dóbr i us³ug zwi¹zanych z ochron¹
zdrowia - wynika ze statystyk opubli-
kowanych we wtorek przez Komisjê
Europejsk¹. W Polsce najbardziej
podro¿a³ transport - o 10,6 proc. oraz
¿ywno�æ - o 7,7 proc. W czerwcu br.
roczna inflacja w UE wynios³a
2,3 proc. Wska�nik rocznej inflacji
wzrós³ w Polsce z 3,5 proc. w maju
br. do 4,3 proc. w czerwcu br. W
Polsce ceny dóbr i us³ug zwi¹zanych
z ochron¹ zdrowia wzros³y o 2,1
proc., a wyrobów alkoholowych i
tytoniowych - o 2,8 proc. Obuwie i
ubrania potania³y w naszym kraju o
3,2  proc.
u Minê³o 100 dni od wst¹-

pienia Polski do UE. W tym czasie
Polacy najbardziej odczuli zmiany
cen, szczególnie ¿ywno�ci. Z danych
NBP wynika, ¿e najbardziej wzros³y
ceny ry¿u - o 27,7 proc., miêsa
wo³owego - o 21,7 proc., oraz bana-
nów - o 18 proc. Podro¿a³y równie¿
niektóre towary, w których przypadku
oczekiwano spadku cen: drób (o
22 proc.), mas³o (13,7 proc.) i po-
marañcze (5,1 proc.). Polacy nie
odczuli poprawy sytuacji na rynku
pracy. Niemal 19 proc. bezrobocie w
Polsce jest najwy¿sze w UE. Jedno-
cze�nie Polska zosta³a beneficjentem
netto wobec unijnego bud¿etu: wp³aty
Polski do kasy UE w okresie trzech
miesiêcy od akcesji by³y dwukrotnie
ni¿sze od warto�ci otrzymanych
�rodków. Bezrobocie w lipcu wy-
nios³o 19,3 proc., czyli 0,2 proc. mniej
ni¿ w czerwcu 2004 r. - poinformowa³
G³ówny Urz¹d Statystyczny. Bez
pracy by³o ok. 3 mln 42  tys. osób.
u Wicepremier Jerzy

Hausner uwa¿a, ¿e w przysz³ym
roku polska gospodarka mo¿e
rozwijaæ siê w tempie 5,5 proc.
PKB, a w 2004 roku wzrost PKB
przekroczy 5 proc.
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u Czekamy na koñcowy
raport dotycz¹cy znalezionych w czerw-
cu rakiet - powiedzia³ minister obrony
Jerzy Szmajdziñski. Doda³, ¿e polscy
¿o³nierze nadal bêd¹ oczyszczaæ Irak ze
starej amunicji. Przypomnia³, ¿e broñ
chemiczna jest niebezpieczna, nawet w
ma³ych ilo�ciach, odnosz¹c siê w ten
sposób do publikacji prasowych.
u Prezes Instytutu Pamiêci

Narodowej Leon Kieres powiedzia³, ¿e
podczas jego rozmów w Moskwie uda³o
siê zapoznaæ siê ze stanem �ledztwa w
sprawie zbrodni katyñskiej. Wed³ug
niego, ¿e decyzja o ewentualnym
polskim �ledztwie w sprawie zbrodni
katyñskiej zapadnie dopiero po za-
poznaniu siê z wszystkimi 156 tomami
akt �ledztwa prowadzonego od 14 lat
przez rosyjsk¹ prokuraturê wojskow¹.
Równocze�nie zapowiedzia³, ¿e bêdzie
siê chcia³ spotkaæ z ukraiñskimi
w³adzami w sprawie wniosku rosyjskiej
prokuratury o przes³anie dokumentacji
ofiar zbrodni katyñskiej z terytorium
Ukrainy.
u Ostatnie dziewiêæ z 22

podarowanych Polsce przez Niemcy
samolotów MiG-29 wyl¹dowa³o na
terenie 2. Bazy Lotniczej w Bydgoszczy.
Samoloty przejd¹ remont w miejsco-
wych Wojskowych Zak³adach Lot-
niczych. Zdaniem zastêpcy dowódcy
polskich Si³ Powietrznych gen. dyw. pil.
Stanis³awa Targosza, przejête samoloty,
po remoncie, bêd¹ mog³y s³u¿yæ jeszcze
do 2015 r.
u Milion wiz wyda³a Pols-

ka, która od maja tego roku jest cz³on-
kiem UE, mieszkañcom Rosji, Bia³orusi
i Ukrainy. Milionow¹ wizê otrzyma³a
obywatelka Ukrainy. Wizy dla obywateli
swych wschodnich s¹siadów Polska
wydaje od wrze�nia 2003 r. Dyrektor
Departamentu Konsularnego i Polonii
Janusz Skolimowski powiedzia³, ¿e od
pocz¹tku 2004 r. obywatelom Ukrainy
wydano 360 tys. wiz, z czego 130 tys. w
samym Lwowie.
u Walkê ze �ci¹ganiem na

egzaminach oraz selekcjonowaniem
uczniów w szko³ach zapowiedzia³
minister edukacji Miros³aw Sawicki.
�Chcemy egzekwowaæ prawo� - doda³.

�O ile w szko³ach podstawowych spad³a
liczba uniewa¿nionych prac, to w
gimnazjach po wprowadzeniu obser-
watorów zewnêtrznych na egzaminach
wzros³a� - wyja�ni³ szef resortu. Minis-
ter zapowiedzia³ te¿ walkê z selek-
cjonowaniem uczniów w szko³ach. Do
listopada kuratorzy o�wiaty maj¹ zbadaæ
zasiêg tego zjawiska. Zostan¹ te¿
podjête dzia³ania polegaj¹ce na przeciw-
dzia³aniu temu procederowi - doda³ szef
MEN.
u W przyjêtym w Szcze-

cinie przez Komisjê Krajow¹ NSZZ
«Solidarno�æ» stanowisku z okazji 24.
rocznicy powstania zwi¹zku, z³o¿ono
ho³d wszystkim uczestnikom wydarzeñ
Sierpnia 1980 r. Podkre�lono w nim, ¿e
wydarzenia Sierpnia 1980 r. nie mia³y
precedensu w historii powojennej
Europy, poniewa¿ poprzez solidarny
opór spo³eczeñstwa doprowadzi³y do
tego, ¿e w³adze komunistyczne zgodzi³y
siê na utworzenie ca³kowicie niezale¿nej
organizacji, jak¹ by³ NSZZ «Soli-
darno�æ».

Wiadomo�ci z Polski

u Prezydent Rosji W³adimir
Putin planuje odwiedziæ Polskê i wzi¹æ
udzia³ w obchodach 60. rocznicy wy-
zwolenia przez Armiê Czerwon¹ hitle-
rowskiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau, przypadaj¹cej w
styczniu 2005 r. Poinformowa³ o tym
doradca prezydenta RP Stanis³aw
Ciosek.
u Rosja wykluczy³a mo¿li-

wo�æ przeproszenia Polaków za to, ¿e
nie wspar³a Powstania Warszawskiego,
co sugerowa³ minister spraw zagra-
nicznych W³odzimierz Cimoszewicz. W
o�wiadczeniu na ten temat rosyjskie
MSZ nazywa «tendencyjn¹ i subiek-
tywn¹» tezê historyków i «niektórych
polskich polityków», wed³ug której «za
pogrom powstañców i barbarzyñskie
zniszczenie Warszawy odpowiadaj¹, w
ka¿dym razie czê�ciowo, sojusznicy z
koalicji antyhitlerowskiej, którzy nie
okazali na czas wystarczaj¹cej pomocy
warszawiakom».
u Pruskie Powiernictwo -

organizacja niemieckich wypêdzonych
- zamierza jeszcze w tym roku wyst¹piæ
z pierwszymi pozwami o zwrot dawnej
w³asno�ci niemieckiej w Polsce. Szef

rady nadzorczej Powiernictwa, Rudi
Pawelka, powiedzia³ gazecie «Berliner
Zeitung», ¿e planowane jest równoleg³e
postêpowanie przed s¹dami polskimi i
europejskimi. Jednak - jego zdaniem - z
ró¿nych wypowiedzi wyra�nie wynika,
«¿e polskie s¹dy bêd¹ oddalaæ wszystkie
roszczenia». Dlatego te¿ wypêdzeni
zwróc¹ siê równocze�nie do Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w
Strasburgu, «¿eby nie traciæ czasu».
Powiernictwo analizuje te¿ mo¿liwo�æ
zwrócenia siê Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwo�ci w Luksemburgu,
poniewa¿ - zdaniem wypêdzonych -
Polska narusza prawo UE.
u Minister obrony naro-

dowej Jerzy Szmajdziñski po spotkaniu
z dowództwem polskiego kontyngentu
w Obozie Babilon zapowiedzia³ zmianê
taktyki polskiego wojska, a tak¿e
przegl¹d sprzêtu wojskowego, którego
Polacy u¿ywaj¹ w Iraku. Szef resortu
obrony przypomnia³, ¿e polski kontyn-
gent wojskowy w Iraku realizuje dzia³a-
nia wynikaj¹ce z rezolucji ONZ. W jego
opinii kluczem do stabilizacji Iraku jest
rozwi¹zanie konfliktu w Nad¿afie,
jednak - jak siê wyrazi³ - powinno to byæ
rozwi¹zanie na gruncie politycznym.
Minister obrony narodowej Jerzy Szmaj-
dziñski zakoñczy³ wizytê w Iraku. W
Obozie Babilon spotka³ siê z do-
wództwem Wielonarodowej Dywizji
Centrum-Po³udnie, a tak¿e wzi¹³ udzia³
w mszy �wiêtej za duszê zabitego w
eksplozji samochodu-pu³apki starszego
szeregowego nadterminowego Krystiana
Andrzejczaka.
u Po³udniowokoreañska

firma LG Electronic chce w Polsce
uruchomiæ supernowoczesn¹ produkcjê
telewizorów plazmowych. W naszym
kraju znalaz³oby siê g³ówne centrum
produkcji na ca³¹ Europê. Poinformowa³
o tym przebywaj¹cego w Korei Po³ud-
niowej ministra spraw zagranicznych
W³odzimierza Cimoszewicza prezydent
LG Electronics Woo Nam. Szef pols-
kiego MSZ zapewni³, ¿e nasz kraj
gotowy jest wspieraæ ten projekt.
W³odzimierz Cimoszewicz powiedzia³,
¿e mimo i¿ dla Polski limitem s¹
regulacje UE, firma LG mo¿e oczekiwaæ
wszelkiego dopuszczalnego prawem
europejskim wsparcia ze strony pols-
kiego rz¹du.

Robert Trzaska
Serwis �Polska-Polacy�

Z KRAJU

ZAGRANICA
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W przededniu przekazania
rosyjskiej Cerkwi z inicjatywy papie¿a
cudownego obrazu Matki Boskiej
Kazañskiej, które Patriarchat Mos-
kiewski oceni³ jako «symboliczny
gest», dyplomacja watykañska ¿ywi
nadziejê na dalsz¹ poprawê stosun-
ków miêdzy Ko�cio³em katolickim a
rosyjskim prawos³awiem.

Kilkana�cie lat temu rozpo-
czynaj¹cy siê dialog budzi³ wielkie
oczekiwania i wydawa³o siê, ¿e
zbli¿enie ekumeniczne z najwa¿-
niejszym Ko�cio³em wschodniego
chrze�cijañstwa bêdzie jednym z
wielkich dokonañ pontyfikatu.

Prze³om w stosunkach zapocz¹-
tkowa³o sensacyjne na owe czasy
spotkanie na Kremlu w 1988 roku
sekretarza generalnego KPZR Mi-
chai³a Gorbaczowa z wielkim wspó³-
twórc¹ polityki wschodniej Watykanu,
nie¿yj¹cym ju¿ kardyna³em Agostino
Casarolim, który przyby³ wraz z grup¹
10 purpuratów. Delegacja, która
przyjecha³a na obchody tysi¹clecia
chrztu Rusi, odby³a owocne rozmowy
z patriarch¹ Pimenem i cz³onkami
�wiêtego Synodu, zapocz¹tkowuj¹c
o¿ywion¹ wspó³pracê ekumeniczn¹.

W grudniu 1989 roku i w listo-
padzie 1990 roku Gorbaczow od-
wiedzi³ papie¿a w Watykanie, a ju¿ w
marcu 1990 r. Jan Pawe³ II móg³
mianowaæ pierwszego nuncjusza
papieskiego w Moskwie, abp Fran-
cesco Colasuonno. 13 kwietnia 1991
r. administratorem apostolskim z
nominacji papie¿a zosta³ w stolicy
ZSRR abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Ustawa w sprawie religii uchwa-
lona z inicjatywy Gorbaczowa w
pa�dzierniku 1990 r., która zdawa³a
siê gwarantowaæ jednakowe prawa
wszystkim wyznaniom, sygnali-
zowa³a, i¿ intencj¹ tych zmian by³o w
perspektywie stworzenie z ZSRR
pañstwa prawa. Upragniona przez
papie¿a pielgrzymka do Moskwy
wydawa³a siê byæ w zasiêgu rêki. Mia³
zaproszenie Gorbaczowa, z którym
nawi¹za³ serdeczny kontakt ludzki i
intelektualny i którego od pierwszego
spotkania uzna³ za wiarygodnego
partnera.

Brakowa³o jedynie formalnego

zaproszenia od patriarchy Moskwy i
Wszechrusi.

Tymczasem w czerwcu 1990 r.
nowym patriarch¹ rosyjskiej Cerkwi
po �mierci Pimena zosta³ wybrany
Aleksiej Michaj³owicz Ridigier, uro-
dzony w Tallinie. Nowy patriarcha,
który przybra³ imiê Aleksy II, uchodzi³
za cz³owieka otwartego wobec Za-
chodu.

W pó³ roku po puczu w Mosk-
wie, 10 lutego 1992 r., papie¿ przyj¹³
w Watykanie nowego prezydenta
Rosji Borysa Jelcyna. Atmosfera
formalnej wizyty ró¿ni³a siê od tej,
jaka towarzyszy³a odwiedzinom jego
p o p r z e d n i k a
u papie¿a. Jelcyn
nie potwierdzi³
zaproszenia dla
Jana Paw³a II i
nie uczyni³ tego
równie¿ 7 lat pó�-
niej podczas au-
diencji u papie¿a
w lutym 1998 r.

Po tym spot-
kaniu rzecznik
watykañski Jo-
aquin Navarro-
Valls o�wiadczy³:
«Papie¿ czuje siê w pe³ni zapro-
szony», przypominaj¹c zaproszenia
ze strony Gorbaczowa, ale przyzna³,
¿e z Jelcynem nie by³o o tym mowy,
poniewa¿ «wizyta nie jest na razie
uwa¿ana za mo¿liw¹ przez Patriar-
chat Moskiewski».

Równie¿ prezydent W³adimir
Putin podczas audiencji u Jana Paw³a
II na pocz¹tku listopada 2003 r. nie
ponowi³ formalnie zaproszenia dla
papie¿a, które uzale¿nia³ od stano-
wiska rosyjskiego Ko�cio³a prawo-
s³awnego w tej sprawie. Osobi�cie
sprawia³ wra¿enie bardzo zainte-
resowanego wizyt¹ Jana Paw³a II w
Moskwie.

Wizyta Putina nast¹pi³a w
okresie najwiêkszego w ci¹gu
ostatniego dwudziestolecia na-
piêcia w stosunkach miêdzy Stolic¹
Apostolsk¹ a Patriarchatem Mos-
kiewskim. Patriarchat zareagowa³
alergicznie na ustanowienie przez
papie¿a na terytorium Federacji

Misja Matki Boskiej Kazañskiej
Rosyjskiej czterech diecezji kato-
lickich na miejsce dotychczasowych
prowizorycznych administratur apo-
stolskich, doprowadzaj¹c de facto
do wydalenia z Rosji polskiego
biskupa Jerzego Mazura i paru
innych duchownych katolickich.
Wzmog³y siê tradycyjne ju¿ co
najmniej od po³owy lat 90. ataki na
Ko�ció³ katolicki za - jak to for-
mu³owano - «uprawianie proze-
lityzmu na tradycyjnie prawos³aw-
nych terenach kanonicznych Rosji».
W wypowiedzi rzecznika Patri-
archatu z 12 lutego 2004 r. pojawi³o
siê nawet s³owo «wojna».

Mówi¹c o perspektywie spot-
kania Aleksego II z papie¿em, rzecz-
nik o�wiadczy³: «Prezydenci krajów
w stanie wojny raczej nie mog¹ siê
spotykaæ».

W tej atmosferze nie mog³y
zakoñczyæ siê sukcesem zabiegi
dyplomacji watykañskiej, która w
ci¹gu ub. roku sugerowa³a, ¿e papie¿
chêtnie przekaza³by osobi�cie przed-
stawicielowi Cerkwi rosyjskiej ikonê
Matki Boskiej Kazañskiej i w tym celu
samolot papieski wyl¹dowa³by w
Kazaniu w drodze do Mongolii.
Wizyta papie¿a u licz¹cej kilka-
dziesi¹t osób wspólnoty katolickiej w
Mongolii nie dosz³a wiêc do skutku.

Sygna³y stopniowej odwil¿y po
dwóch latach niemal ca³kowitego
zamro¿enia dialogu ekumenicznego
przez Patriarchat pojawi³y siê dopiero
w wyniku wizyty, jak¹ z³o¿y³ w po³owie
lutego 2004 r. w Moskwie kardyna³
Walter Kasper, przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jedno�ci
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Chrze�cijan. Kasper, najwy¿szy od
kilku lat przedstawiciel Watykanu
odwiedzaj¹cy stolicê Rosji, odby³
d³ugie rozmowy z Aleksym II. W ich
wyniku Watykan i Patriarchat po-
wo³a³y wspóln¹ komisjê w celu
rozwi¹zania istniej¹cych sporów oraz
poprawy dwustronnych stosunków.
Aleksy II uzyska³ ponadto zapew-
nienie, ¿e Ko�ció³ greckokatolicki na
Ukrainie, traktowany przez rosyjskie
prawos³awie jako «pi¹ta kolumna»
Rzymu, «przynajmniej w najbli¿szym
czasie» nie otrzyma od papie¿a
w³asnego patriarchatu.

W wyniku pierwszego posie-
dzenia komisji wspólnej strona
katolicka oficjalnie uzna³a, ¿e w
niektórych przypadkach duchowni
pracuj¹cy w Rosji stosowali w swej
pracy metody, które mog³y zas³u-
giwaæ na miano �dzia³alno�ci misyj-
nej» i prozelityzmu.

Oznak¹ zmiany klimatu stosun-
ków by³a wypowied� metropolity
smoleñskiego i kaliningradzkiego,

Cyryla, kieruj¹cego wydzia³em zagra-
nicznym Patriarchatu Moskiews-
kiego. Podczas wizyty w Warszawie
w marcu br., bardzo ³agodz¹c ton
dotychczasowych zarzutów wobec
katolików, mówi³ on o «konieczno�ci
rozwi¹zania wszystkich tych niewiel-
kich, ale istotnych i nabrzmia³ych
problemów lokalnych, wci¹¿ jeszcze
istniej¹cych w stosunkach miêdzy
obu Ko�cio³ami» (wywiad dla tygod-
nika «Przegl¹d» z 12 kwietnia
2004 r.).

Jan Pawe³ II jest pierwszym
papie¿em gotowym w imiê posu-
niêcia naprzód dialogu ekume-
nicznego zasi¹�æ do okr¹g³ego sto³u
z prawos³awnymi i protestantami i
poddaæ pod dyskusjê prymat biskupa
Rzymu i sposób jego sprawowania.
Jego pontyfikat cechuje konsek-
wentne otwarcie wobec prawos³awia,
czego dowodem s¹ encyklika «Sla-
vorum Apostoli» z 1985 r. i listy
apostolskie, m.in. «Orientale lumen»
z kwietnia 1995 r i «Ut Unum Sint» z

25 maja 1995 r. To dokumenty
podporz¹dkowane wizji zjednoczenia
chrze�cijañstwa wojty³owskiej idei
Europy, «oddychaj¹cej oboma p³u-
cami, zachodnim i wschodnim». Jan
Pawe³ II to papie¿ g³êboko zafa-
scynowany «wschodni¹ duchowo-
�ci¹», któr¹ czêsto przeciwstawia
materializmowi Zachodu.

«Dobrze znany jest nam sto-
sunek Jana Paw³a II do naszej
wschodniej duchowo�ci. Gdyby nie ta
postawa papie¿a stosunki mog³yby
byæ ca³kiem z³e» - powiedzia³ w
kwietniu w cytowanym ju¿ wywiadzie
metropolita Cyryl, jeden z najpowa¿-
niejszych kandydatów na przysz³ego
patriarchê moskiewskiego.

«Dialog siê toczy, poniewa¿
widzimy gotowo�æ (Ko�cio³a kato-
lickiego) do niego» - doda³ «minister
spraw zagranicznych» Patriarchatu
Moskiewskiego.

Serwis �Polska-Polacy�
na podstawie PAP

 (Miros³aw Ikonowicz)

Sam Asnyk zmar³ w sierpniu
1897 roku w Krakowie. Prezydent
Friedlein na wiadomo�æ o zgonie poety
zwo³a³ radê miejsk¹. Podczas po-
siedzenia radny Antoni Wodzicki
zaproponowa³ na miejsce wiecznego
spoczynku Asnyka, Ska³kê. Zebrani
przyjêli ten wniosek.

Zmar³y w 1902 roku w Strza³-
kowie Henryk Siemiradzki zosta³
pochowany na warszawskich Pow¹z-
kach «i dopiero na pro�bê w³adz
Krakowa szcz¹tki z³o¿ono na Ska³ce».
Pogrzeb odby³ siê we wrze�niu 1903
roku.

Równie¿ krakowscy radni zade-
cydowali o pochowaniu na Ska³ce
Stanis³awa Wyspiañskiego. Wyspiañs-
ki zmar³ 28 listopada 1907 roku.
«Nazajutrz radni jednog³o�nie posta-
nowili pochowaæ poetê na Ska³ce.
Powo³ano Komitet organizacyjny
pogrzebu» - podaje Micha³ Ro¿ek.
Uroczysty pogrzeb odby³ siê 2 grudnia,
zgodnie z wol¹ poety - bez mów.

Zmar³y w pa�dzierniku 1929
roku Jacek Malczewski «marzy³ o

skromnym pogrzebie na ulubionym za
¿ycia cmentarzu Salwatorskim. Chcia³
byæ pochowany w tercjarskim habicie,
bowiem nale¿a³ do III zakonu �w.
Franciszka». Tymczasem «zaraz po
�mierci artysty przedstawiciele Aka-
demii Sztuk Piêknych i Towarzystwa
Przyjació³ Sztuk Piêknych na zebraniu
w dniu 8 pa�dziernika powziêli
uchwa³ê, zwracaj¹c siê do prezydenta,
aby prezydium miasta spowodowa³o
z³o¿enie zw³ok twórcy Elenai w
grobach zas³u¿onych na Ska³ce+,
zatem wbrew ¿yczeniu ostatniej woli
Malczewskiego». Uroczysty pogrzeb
odby³ siê na Ska³ce 12 pa�dziernika.

Kiedy w marcu 1937 roku w
Lozannie zmar³ Karol Szymanowski,
«kilka dni pó�niej podano do publicz-
nej wiadomo�ci, ¿e cia³o kompozytora
spocznie w grobach zas³u¿onych na
Ska³ce».

Inaczej nieco wygl¹da³y pochów-
ki powojenne. W przypadku zmar³ego
w grudniu 1954 roku wybitnego aktora
Ludwika Solskiego - jak podaje Ro¿ek
- «w³adze administracyjne Krakowa

zadecydowa³y, ¿e szcz¹tki Solskiego
spoczn¹ na Ska³ce. Przed decyzj¹ t¹
broni³a siê Kuria Metropolitalna
Krakowska, jak i Paulini, jako ¿e
Solski zawar³ powtórne ma³¿eñstwo
bez b³ogos³awieñstwa Ko�cio³a.
Dopiero interwencja Episkopatu
za³agodzi³a ostry spór i mistrz spocz¹³
na Ska³ce».

W 1955 roku na Ska³ce pogrze-
bano wybitnego astronoma i mate-
matyka prof. UJ Tadeusza Bana-
chiewicza. «Jego pogrzeb i niemal
potajemne z³o¿enie szcz¹tków w
grobie mia³o zgo³a sensacyjny prze-
bieg» - pisze Micha³ Ro¿ek. Zmar³y
rok wcze�niej uczony zosta³ pocho-
wany na cmentarzu Rakowickim.
Przeniesienia jego zw³ok dokona³ doc.
dr Kazimierz Kordylewski, wierny
uczeñ, który op³aci³ koszty ekshu-
macji, transportu i sarkofagu. Mia³
tylko zgodê paulinów. Samowolny
pochówek bada³a komisja senacka UJ,
rektor powo³a³ komisjê dyscyplinarn¹,
przed któr¹ stan¹³ Kordylewski. Jak
podaje Micha³ Ro¿ek, za swój czyn
Kazimierz Kordylewski zap³aci³ tak¿e
tytu³em profesorskim, poniewa¿ do
koñca ¿ycia pozosta³ docentem.

Dzieje krypty zas³u¿onych na Ska³ce
dokoñczenie ze str.3
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Od ponad 3 lat le¿y w Sejmie RP,
senacki projekt ustawy o �Karcie
Polaka� i trybie stwierdzenia przy-
nale¿no�ci do narodu polskiego,
osób narodowo�ci polskiej, lub
pochodzenia polskiego.

Ustawa ta sprawiæ ma, czytamy
w uzasadnieniu, �¿e Polacy przy-
je¿d¿aj¹cy do Macierzy bêd¹ ju¿ na
granicy traktowani jak Polacy, a nie
cudzoziemcy, jak to siê dzieje obec-
nie�. Projektowane rozwi¹zanie
�zapewnia Rodakom kontakt z oj-
czyzn¹, swobodny wjazd do Polski,
nieograniczony w czasie pobyt itp.
�Karta Polaka �zapewni w zasadzie
wszystkie podstawowe prawa, poza
szczególnymi, dotycz¹cymi ¿ycia
publicznego kraju�. Jej projekto-
dawcy zak³adaj¹ te¿, ¿e �bêdzie
alternatyw¹ dla wszystkich Rodaków,
którzy pragn¹ kontaktu z Polsk¹, a
nie bêd¹ mogli czy te¿ nie bêd¹
chcieli skorzystaæ z prawa do oby-
watelstwa polskiego, na przyk³ad z
powodu podwójnego obywatelstwa w
krajach, w których mieszkaj¹, pracuj¹
i których s¹ obywatelami�.

Autorzy projektu przyjmuj¹ jako
równorzêdne dwa kryteria uznania, i¿
dana osoba nale¿y do narodu pols-
kiego: prawnie i etnicznie.

Kryterium prawnym jest odnie-
sienie do dawnego obywatelstwa
polskiej osoby. Mo¿e byæ to oby-
watelstwo utracone (odebrane) na
skutek sytuacji, jaka ukszta³towa³a siê

po wojnie 1939 � 1945. Najbardziej
drastycznym tego przyk³adem s¹ losy,
które spotka³y naszych obywateli
pozosta³ych na dawnych polskich
Kresach Wschodnich.

Kryterium etniczne odnosi siê do
zwi¹zków, jakie, mimo braku kiedy-
kolwiek obywatelstwa polskiego,
³¹cz¹ dan¹ osobê z polsko�ci¹. Miar¹
tego zwi¹zku mo¿e byæ u¿ywanie
jêzyka polskiego jako mowy potocz-
nej i wychowywanie dzieci w sposób,
który wskazuje na przywi¹zanie
rodziny do narodowo�ci polskiej.

Projekt ustawy okre�la przy-
padki, w których dopuszczalne
bêdzie udzielenie odmowy przy-
znania karty oraz sytuacje uzasad-
niaj¹ce jej uniewa¿nienie. Nie móg³by
zatem uzyskaæ karty kto�, kto by³
skazany prawomocnym wyrokiem
s¹du za przestêpstwo umy�lne,
chyba ¿e chodzi o dzia³alno�æ na
rzecz pañstwa polskiego, kto by³
skazany za granic¹ za czyn pope³-
niony na szkodê Rzeczypospolitej lub
z uzasadnionych powodów spotka³
siê z odmow¹ przyznania obywa-
telstwa polskiego.

Projekt �Karty Polaka� zapowiada
przyznanie osobom z niej
korzystaj¹cym wielu istotnych upraw-
nieñ. W�ród najwa¿niejszych wymie-
niæ trzeba prawo do uzyskania �wizy
narodowo�ciowej�, wjazdu na teren
Rzeczypospolitej bez obowi¹zku
posiadania �rodków pieniê¿nych, które

Piêkna, lecz k³opotliwa s¹ wymagane od cudzoziemców,
nieograniczonego w czasie pobytu na
polskim terytorium pañstwowym,
zwolnienia z op³at i danin publicznych,
które obci¹¿aj¹ cudzoziemców,
uzyskiwania orderów i odznaczeñ
przys³uguj¹cych obywatelom polskim.
Dochodzi do tego mo¿liwo�æ
korzystania z niektórych, podkre�lam
� niektórych praw socjalnych s³u¿¹cym
obywatelom Rzeczypospolitej.

I to s¹ argumenty �za�. Ale s¹ i
inne ... Przyznanie �Karty Polaka�
sprawi³oby, ¿e w Polsce mieliby�my
do czynienia z osobami, które prawo
usytuuje miêdzy cudzoziemcami a
obywatelami polskimi. Osoba, która
uzyska³a by Kartê Polaka, nie nabywa
obywatelstwa polskiego. Posiadanie
lub nabycie (odzyskanie) obywa-
telstwa Rzeczypospolitej czyni³oby
zgo³a niepotrzebnym korzystanie z
przywilejów, jakie daje karta. Wszyst-
kie uprawnienia, jakie przynosi
projekt ustawy, obywatele polscy ju¿
od dawna posiadaj¹. Osoby, którym
przyznano by Kartê Polaka, nie
przesta³aby byæ, w �wietle polskiego
prawa, cudzoziemcami. Beneficjen-
tami karty byliby zatem obywatele
pañstw obcych.

Jak ten problem rozstrzygn¹æ,
jak pogodziæ to jeszcze z ustawo-
dawstwem Unii Europejskiej, której
Polska zosta³a cz³onkiem � g³owi¹ siê
pos³owie III Rzeczypospolitej Pols-
kiej.

Zbigniew Ró¿añski
Serwis «Polska-Polacy»

W 65. rocznicê wybuchu II wojny
�wiatowej Sejm przyj¹³ uchwa³ê
«Pamiêæ i odpowiedzialno�æ», w
której oczekuje od Niemiec «uznania
raz na zawsze odpowiedzialno�ci za
ca³o�æ skutków agresji na Polskê i
wynikaj¹cych z tego prawnych konse-
kwencji».

Uchwa³ê przyjêto przez aklama-
cjê.

«Za cztery dni mija 65. rocznica
wybuchu jednej z najkrwawszych
wojen w historii cywilizacji. Polska i
Polacy czciæ bêd¹ tê rocznicê nie-

ustannie, jest ona na zawsze wpisana
w nasz¹ narodow¹ pamiêæ» - pod-
kre�lono w uchwale.

Sejm wezwa³ te¿ «do szcze-
gólnego szacunku dla prawdy histo-
rycznej i przeciwstawienia siê próbom
rozmywania odpowiedzialno�ci Nie-
miec i Zwi¹zku Sowieckiego za
wywo³anie II wojny �wiatowej i
pope³nione w jej czasie zbrodnie,
zniewolenie narodów, deportacje i
podzia³ Europy».

«Polska, która jako pierwsza
opar³a siê agresji Niemiec hitle-

Sejm: Uchwa³a w 65. rocznicê wybuchu II wojny �wiatowej
rowskich i ponios³a ogrom ofiar w
czasie II wojny �wiatowej, ma szcze-
gólne prawo do upominania siê o
respekt dla prawdy historycznej jako
fundamentu sprawiedliwo�ci i so-
lidarno�ci w Europie. W imiê pamiêci
o ofiarach II wojny �wiatowej Sejm
apeluje do wszystkich instytucji i
pañstw UE o szacunek dla tych
warto�ci w imiê dobra pokojowej
wspó³pracy narodów europejskich» -
g³osi uchwa³a.

Serwis «Polska-Polacy» za PAP
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Prasa polska o nas

3 sierpnia 2004

UNIWERSYTET. Letnia Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej w Poznaniu

Odzyska³am korzenie

Katarzyna Garbar (na zdjê-
ciu) przyjecha³a do Letniej Szko³y
Jêzyka i Kultury Polskiej z Ukrai-
ny. Po co jej umiejêtno�æ pos³u-
giwania siê jêzykiem, który pod
wzglêdem zawi³o�ci gramatycz-
nych i trudno�ci wymowy mo¿e
konkurowaæ z przys³owiowym
chiñskim? - To moje korzenie.
Zawsze chcia³am nauczyæ siê
jêzyka polskiego, skoro nie zd¹-
¿y³am poznaæ rodziny, która miesz-
ka³a w Polsce - zwierza siê Kasia -
Kiedy u nas by³ jeszcze Zwi¹zek
Radziecki, nie wolno by³o siê
przyznawaæ, ¿e kogo� ma siê za
granic¹, wiêc stracili�my kontakt.

Jej nazwisko brzmia³o kiedy�
inaczej. Jak? Nie jest pewna. - Na
pocz¹tku wojny rodzinê ojca wy-
wieziono z Polski. Wtedy moja

babcia zmieni³a nazwisko, ¿eby
nikt nie pozna³, sk¹d jeste�my. W
domu te¿ nie opowiada³a dzieciom
o Polsce, bo ba³a siê, ¿e wygadaj¹
siê. Po polsku nikt w domu nie
mówi³. To by³o wtedy niebez-
pieczne - opowiada Katarzyna.

O rodzinie ojca wie wiêc
niewiele. Zna kilka opowie�ci -
m.in. o wujku babci, który by³
fizykiem i sam skonstruowa³ radio.
Niestety, radio nastawia³ na polskie
stacje, a s¹siedzi donie�li i wujka
skazano na �mieræ.

Historii rodziny matki te¿ nie
zna zbyt dobrze. Wie tylko, ¿e
pochodzi z jakiego� miasta pod
Lwowem. - Tam wtedy by³a Pols-
ka. Prababcia mówi³a po polsku, a
po niej babcia, ale ju¿ coraz s³a-
biej. Teraz, kiedy do niej przy-
chodzê, chce rozmawiaæ tylko po
polsku, przypomina sobie czasem
i �piewa polskie piosenki - opo-
wiada Kasia.

Osiem lat temu wiele siê
zmieni³o. Wtedy w Charkowie,
rodzinnym mie�cie Kasi, powsta³o
Stowarzyszenie Kultury Polskiej.

 - Babcia z mam¹ po-
wiedzia³y, ¿e trzeba wst¹-
piæ. Wiêc ca³¹ rodzin¹ siê
zapisali�my - opowiada z
dum¹. To w³a�nie sto-
warzyszenie wys³a³o j¹
pierwszy raz do letniej
szko³y jêzyka pol-
skiego.

 - Wszyscy
bardzo siê ucie-
szyli, ¿e bêdê
siê uczyæ -
opowiada.
Dzi� ju¿

MARTA TYLENDA

bardzo dobrze radzi sobie z jêzy-
kiem. W domu s³ucha te¿ polskiej
muzyki: od Starego Dobrego
Ma³¿eñstwa, przez Budkê Suflera
do Blue Cafe.

Co dalej? Jeszcze nie wie.
Na razie studiuje na uniwersytecie
w Charkowie filologiê angielsk¹ i
francusk¹, a od roku jest tak¿e
studentk¹ Akademii Sztuk Piêk-
nych. - Odzyska³am ju¿ korzenie,
je¿d¿ê do Polski, mam tu przy-
jació³. Mo¿e po studiach bêdê
uczyæ w Charkowie polskiego?

W jej domu zawsze mówi³o siê o
polskim pochodzeniu. Ale szeptem.
G³o�no nikt nie mia³ odwagi

W tegorocznych zajêciach
Letniej Szko³y Jêzyka i Kultury
Polskiej, organizowanej co roku
przez Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza i wielkopolski oddzia³
Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
we�mie udzia³  101 osób z 26 kra-
jów - m.in. z Rosji, Ukrainy. S³o-
wenii, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Tajlandii i Japonii. Przez trzy ty-
godnie uczyæ siê bêd¹ jêzyka, a
tak¿e wys³uchaj¹ wyk³adów z pols-
kiej literatury i gramatyki, filmu,
teatru, historii, geografii. Jak twier-
dzi Klementyna Witczak, pilotka
jednej z grup, po³owa uczniów ma
polskie korzenie: - Nawet dwie
siostry zakonne z Meksyku, które
uczy³y siê w ubieg³ym roku mia³y
polskie pochodzenie. Dlatego
chcia³y poznaæ jêzyk.
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Z okazji 350 rocznicy miasta
Charkowa i Roku Polski na Ukra-
inie w dniu 23 sierpnia 2004 roku

mia³o miejsce otwarcie wystawy poznañskich artystów-
pejza¿ystów fotografii w Galerii Miejskiej Charkowa. By³o to
wa¿ne dla nas charkowiaków wydarzenie. Uczcili je swoj¹

obecno�ci na otwarciu   Marsza³ek Wielkopolskiego
Województwa Stefan Miko³ajczak, Prezydent miasta Poz-

Wystawa �Bezdro¿a
wyobra�ni�

W sztuce, w zale¿no�ci od stosunku do przedstawionej
rzeczywisto�ci s³owo �pejza¿» jest okre�leniem do�æ p³ynnym,
u¿ywanym w odniesieniu do tematów w rzeczywisto�ci
zupe³nie ró¿nych. Arty�ci, których poci¹ga pejza¿, szukaj¹
w³asnej podmiotowo�ci w przep³ywie istnienia W przyrodzie
odkrywaj¹ pewn¹ odrêbno�æ i jedyno�æ. Dla tego krêgu
twórców charakterystyczna jest rehabilitacja fotografii
realistycznej oraz klasycznej, odej�cie od emancypatorskich
oczekiwañ i zaprzeczenie s³owom Nietschego, który og³osi³
przewarto�ciowanie wszystkich warto�ci. Zauwa¿a siê
wewnêtrzne pokrewieñstwo miêdzy doktrynami wyobra�ni
twórczej i autonomii wyobra�ni, a mitem alienacji artysty
Niektórych autorów fascynuje «tamta strona» rzeczywisto�ci,
ta inna, niewidzialna, ukryta, ta na pograniczu snu i jawy
Poprzez swoje fotografie delikatnie badaj¹ �rodowisko i
indaguj¹ z nadziej¹ dotkniêcia tego, co nieuchwytne. Podobnie
jak Boles³awowi Prusowi czy Simone Weil dany jest im dar
uwagi i przedziwnej pokory. Wra¿liwi na tajemnicê, wobec
której bezradne s¹ s³owa, smugami pewnych cieni czy paletami
barw akcentuj¹ pewne symbole i zdarzenia. Dostrzegamy
fotografiê szukaj¹c¹ kontaktów z do�wiadczeniami otoczenia
i sprawdzaj¹c¹ te do�wiadczenia w osobistym prze¿yciu,
rodz¹c¹ siê z odruchu emocji albo my�li dyskursywnej. Artysta
nasyca zjawiska emocjami i w ten sposób subiektywizuje
�wiat, komponuje po swojemu jego kszta³ty i barwy,
wprowadza w obraz �wiata pierwiastek niespodzianki. Tak¿e,
przy ca³ym mistrzostwie wyobra�ni twórców, mamy do
czynienia z fotografi¹ codziennego do�wiadczenia, zwi¹zan¹
mocno z konkretem, osadzon¹ w powszednio�ci, przez to

nania Ryszard Grobelny, przed-
stawiciele miejskiej i obwodowej administracji Poznania,
Konsul Generalny RP w Charkowie Jaros³aw Ksi¹¿ek,
Gubernator obwodu Charkowskiego Eugenij Kusznariow,
przedstawicieli rady miejskiej i obwodowej Charkowa.

Arty�ci bior¹cy udzia³ w wystawie reprezentuj¹: Zwi¹zek
Polskich Artystów Fotografików, Zwi¹zek Polskich Foto-
grafików Przyrodniczych, Zwi¹zek Artystów Plastyków,
Stowarzyszenie Twórców, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,
Stowarzyszenie Klub Fotograficzny Pryzmat.

Wystawa przygotowana przez Mecenat  W³adz Miasta
Poznania. Organizator: Zwi¹zek Polskich Artystów
Fotografików.

Pod czas otwarcia mieli�my okazje poznaæ osobi�cie
trzech artystów, których prace twórcze podziwiali�my. W�ród
nich by³ równie¿ Antoni Rut, kurator tej wystawy, wcze�niej
nam ju¿ poznany przy prezentacji w³asnych prac w Charkowie.

Wiadomo, ze w dniach 12.07.2004 - 30.07.2004 w
Poznaniu na wystawie �Charków - okruchy czasu� tez
zaprezentowane zostali prace dziesiêciu fotografików
charkowskich W³adimira Bzsoba, Sergieja Koczetowa,
Wiktora Koczetowa, W³adimira Og³obina, Jewgienia
Paw³owa, Aleksandera Suprina wykonane w ró¿nych
technikach i konwencjach artystycznych. Równolegle
pokazane zostali fotogramy Antoniego Ruta, bêd¹ce
reporta¿em artystycznym z jego pobytu w Charkowie.

obecn¹ wszêdzie Intencja realistyczna przejawia siê tutaj jako
protest przeciw zabiegom kreacyjnym, przeciw fantazjo-
twórstwu. W innym miejscu artysta wykorzystuje obraz jako
narzêdzie ujawniania, obna¿ania ukrytych prze�wiadczeñ i
gustów. Do ka¿dej z tych fotografii, tych swoistych wypowiedzi
- w sensie medium, czyli koncepcji przekazu i jej realizacji
trudno cokolwiek dodaæ albo cokolwiek z nich uj¹æ bez szkody
dla czytelno�ci i przes³ania artysty. Sama bowiem struktura
�wiata obrazów nawarstwia siê w g³¹b, zdolna pomie�ciæ,
zamkn¹æ w sobie wszystko niemal, co w psychice artystów szu-
ka³o uzewnêtrznienia, co jeszcze przed ujêciem my�lowym,
przed nazwaniem
chcia³o siê objawiæ
jako kszta³t, barwa,
gra bieli i czerni i
nastrój. Do przed-
stawionych prac
wszystkich auto-
rów pasuj¹ s³owa
Juliana Przybosia
«przestrzeñ we-
wnêtrzno - zewnê-
trzna, przewrotna,
utajona we krwio-
obiegu strona od-
leg³o�ci».

Leszek
Lesiczka
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@ 1 kg schabu bez ko�ci
@ 30 dag mro¿onego szpinaku
@ 20 dag wêdzonej chudej szynki
@ 2 cienkie i d³ugie marchewki
@ jajo
@ 2-3 zmia¿dzone z¹bki czosnku
@ ³y¿ka sosu sojowego lub maggi
@ ³y¿ka oliwy
@          pieprz
@          sól

Schab g³êboko naci¹æ no¿em wzd³u¿ d³u¿szego
boku, tak by da³ siê roz³o¿yæ jak ksi¹¿ka. U³o¿yæ miêso
na po³ówce du¿ego kawa³ka grubej folii, przykryæ drug¹
po³ówk¹ (taka ko³derka z folii powinna mieæ spore margi-
nesy z ka¿dej strony). Rozbiæ miêso m³otkiem na cienki
p³at, uwa¿aj¹c, by go nie przedziurawiæ) wyj¹æ z folii,
natrzeæ sol¹, pieprzem i po³ow¹ czosnku, zrolowaæ,
zawin¹æ w foliê i na 40 min wstawiæ do lodówki. Obrane
marchewki pokroiæ w grube s³upki, krótko obgotowaæ i
odsa¹czyæ. Rozmro¿ony szpinak osd¹czyæ, wymieszaæ
z rozbitym jajem, sosem sojowym lub maggi i reszt¹ czosnku, ewentualnie przyprawiæ sol¹. Szynkê pokroiæ w
paski. Na roz³o¿onym schabie równ¹ warstw¹ rozsmarowaæ szpinak, na nim roz³o¿yæ szynkê, a potem marchewkê.

Zrolowaæ miêso, spi¹æ wyka³aczkami lub owi¹zaæ nici¹, obsma¿yæ na oliwie, po czym wsun¹æ do rêkawa
foliowego, wlaæ 2 ³y¿ki lekko posolonej wody lub bulionu. Piec 80 min w temperaturze 170°C. Przeci¹æ foliê i, co
kilka minut obracaj¹c, piec roladê, a¿ siê ³adnie zrumieni ze wszystkich stron. Podawaæ na gor¹co z pieczonymi
ziemniakami i wyrazist¹ w smaku surówk¹.

Aby schab by³ soczysty i smaczny
@ Miêso pieczemy powoli i w niezbyt wysokiej temperaturze, tj. 150-180°C, podobnie jak inne gatunki

wieprzowiny.
@ Czas pieczenia zale¿y od grubo�ci i wagi miêsa. Na przyk³ad do�æ gruby kawa³ek wa¿¹cy 1,5 kg trzeba piec

ok. 2 godzin. Tylko polêdwiczki i bardzo m³od¹ wieprzowinê pieczemy krócej.
@ Na pieczeñ najlepiej wybieraæ miêso z warstewk¹ t³uszczu, która bêdzie je chroniæ przed wysychaniem.

Mo¿na te¿ owin¹æ je cienkim p³atem s³oniny lub upiec w specjalnej folii.
@ Je�li chcemy, by pieczeñ mia³a chrupi¹c¹ skórkê, na 10-15 min przed zakoñczeniem pieczenia posma-

rujmy miêso piwem, miodem lub s³on¹ wod¹ i ustawmy piekarnik na wy¿sz¹ temperaturê - 180°C.
@ Po wy³¹czeniu piekarnika zostawmy w nim miêso na 15-20 min, ¿eby �odpoczê³o», a soki równomiernie siê

roz³o¿y³y.

Rolada z nadzieniem szpinakowym




