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2005 - Rok Jana Kochanowskiego

Obchodzony pod patronatem Senatu RP
dla ukazania zwi¹zków polskiego

renesansu z humanistycznymi
warto�ciami w Europie

1530 - 1584

Bana³em jest w³a�ciwie stwierdzenie, ¿e by³
najwybitniejszym pisarzem polskiego renesansu, a
tak¿e najwiêkszym polskim poet¹ przed Mickie-
wiczem. Choæ napisano o nim ca³¹ bibliotekê ksi¹¿ek
oraz wiele artyku³ów, to jednak wiele jest w biografii
Kochanowskiego luk i niejasno�ci.

Urodzi³ siê oko³o 1530 roku w Sycynie w ziemi
radomskiej. Nieznane s¹ fakty z lat jego m³odo�ci.

W 1544 roku immatrykulowa³ siê w Akademii
Krakowskiej. Nie wiemy, jak d³ugo tutaj studiowa³. Byæ
mo¿e studiowa³ tak¿e w Lipsku lub Wittenberdze,
choæ jego nazwiska nie znaleziono w metrykach
tamtejszych uniwersytetów.

W 1552 roku (mo¿e ju¿ rok wcze�niej) po raz
pierwszy przyby³ do stolicy Prus Ksi¹¿êcych Królewca
(wróci tutaj jeszcze na prze³omie lat 1555 i 1556,
zapisuj¹c siê na uniwersytet). Kilkakrotnie wyje¿d¿a³
do W³och (studiowa³ w Padwie, zwiedzi³ Rzym i
Neapol), zrobi³ kilkumiesiêczny wypad do Francji.
Jego studia padewskie, choæ nie uwieñczone ¿adnym
stopniem akademickim, przynios³y mu rozleg³¹
erudycjê w zakresie znajomo�ci jêzyków klasycznych,
poetyki, retoryki i filozofii.

ci¹g dalszy na str. 2

• Jan Kochanowski. CNOTY
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• Bitwa pod Grunwaldem
• Powstanie Warszawskie
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• Ryba w marynacie
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Pierwszym utworem Kocha-
nowskiego, który potrafimy dzisiaj
dok³adnie datowaæ jest ³aciñskie
epitafium po�wiêcone Erazmowi
Kretkowskiemu, wyryte na nagrobku
w padewskiej bazylice �w. Antoniego.
W 1559 roku poeta na dobre wraca
do kraju. W odpisach kr¹¿¹ ju¿ jego
pierwsze utwory ³aciñskie i polskie.

Kochanowski znalaz³ siê w krê-
gu mecenatu magnackiego (Firlejów,
Radziwi³³ów, Tarnowskich, Têczyñ-
skich). Zdecydowa³ siê na karierê
dworsk¹, wi¹¿¹c swoje ówczesne
¿ycie z dwoma wybitnymi dostoj-
nikami: Piotrem Myszkowskim i
Filipem Padniewskim. W latach
sze�ædziesi¹tych ukazuje siê poemat
Zuzanna, oparty na opowie�ci bib-
lijnej, z do³¹czon¹ pie�ni¹ Czego
chcesz od nas, Panie, za twe hojne
dary. Kochanowski wydaje tak¿e dwa
poematy polityczne, zatytu³owane
Zgoda i Satyr albo dziki m¹¿, a tak¿e
prawdopodobnie pisze utwór pro-
zatorski O Czechu i Lechu historyja
naganiona.

W 1564 roku trafia do r¹k
czytelników poemat heroikomiczny
Szachy.

Pod koniec lat piêædziesi¹tych
szesnastego stulecia osiedli³ siê
Kochanowski w Czarnolesie, zry-
waj¹c z dworem.

W 1575 roku po�lubi³ Dorotê
Podlodowsk¹. W tym okresie na plan
pierwszy wysunê³a siê praca li-
teracka i ¿ycie rodzinne. W 1578
roku wystawiono Odprawê pos³ów
greckich, a w rok pó�niej ukaza³o siê
pierwsze wydanie Psa³terza Da-
widowego.

W 1580 roku opublikowano
Treny oraz zbiór ód ³aciñskich, a
w 1584 tom utworów ³aciñskich oraz
Fraszki. W 1586 roku, ju¿ po �mierci
poety, jego przyjaciel i wydawca, Jan
Januszowski drukuje Pie�ni.

W sierpniu 1584 roku w Lublinie
zaskoczy³a Kochanowskiego nag³a
�mieræ. Przyczyn¹ by³ prawdopo-
dobnie udar mózgowy. Wspó³cze�ni
byli �wiadomi, ¿e wraz ze �mierci¹
Kochanowskiego zakoñczy³a siê
pewna epoka w literaturze polskiego
renesansu. Op³akiwali go Sebastian
Fabian Klonowic, Andrzej Trzecieski
i Kasper Miaskowski.

Opracowa³ Dariusz Rott

Cnotê i w nieprzyjacielu, i w nie-
znajomych mi³ujemy. Ale to s³owo "cnota"
wiele w sobie zamyka.

Naprzód m¹dro�æ, która czego
szukaæ, a czego siê chroniæ, uczy.

Potym sprawiedliwo�æ, która ka¿-
demu, co jego jest, daæ ka¿ê.

Trzecia, wielko�æ umys³u, która na
wzgardzeniu rzeczy doczesnych zale¿y.

Czwarta, skromno�æ tak w mowie,
jako i w uczynkach.

A z tych czterech cnót, jako czterech
studzien, wiele inszych cnót pochodzi,
które obyczaje ludzkie naprawiaj¹.

Na rozumie zasiê nauki siê przyj-
muj¹, których jest wiele. Napierwsze
miejsce - rycerskie i prawne, po nich nauki
wyzwolone maj¹.

Dwie tedy rzeczy cz³owieka szla-
chci¹: obyczaje a rozum; obyczaje z cnót
pochodz¹, a rozum z nauk; obiedwie rzeczy
w sobie mieæ rzecz nieprzep³acona jest
cz³owiekowi. Ale je�li przy jednej tylko
masz zostaæ, raczej przy cnocie ni¿ przy
nauce zostañ, bo nauka bez cnoty, jako
miecz u szalonego, i sobie, i ludziom
szkodzi; cnota, choæ dobrze sama bêdzie,
chwalebna jest i po¿yteczna.

Mi³uj¹ tedy ludzie cnotê, a przy
cnocie naukê; mi³uj¹ te¿ i po¿ytki. A
prostych ludzi niczym rychlej nie przy-
wabisz, jako hojno�ci¹ a dary. Ale taki
przyjaciel trwa³y nie jest, abowiem datek
wiêcej ni¿ ciebie mi³uje, a kiedy nie bêdzie
co daæ, i przyjaciela nie bêdzie, okrom
którzy na dobrodziejstwa pamiêtaj¹,
których barzo ma³o.

Trzeba tedy dwu rzeczy w tej mierze.
Naprzód, aby� tak dawa³, jakobyæ zaw¿dy
dostawa³o.  Druga, aby� tym dawa³, którzy
tego s¹ godni, bo, dobremu dobrze czyni¹c,
sobie dobrze czynisz.

Ale i s³owy mo¿e cz³owiek po¿y-
teczen byæ drugiemu, kiedy mu w jego
potrzebie poradzi, kiedy go z jakiej
nieprzystojnej sprawy wystrze¿e; za to
wszystko cz³owieka ludzie mi³uj¹.

Trzeci sposób jest zachowania
dostawaæ, kiedy kto komu jest ku rozkoszy,
w czym tego trzeba przestrzegaæ, aby dla
podobania komu przeciwko cnocie a
przystojno�ci nic siê nie wystêpowa³o.
Chwaliæ go nie tak w oczy, jako przed
lud�mi, kogo chcesz przyjacielem mieæ,
dobrze.

Ale ¿e jest rzecz niepodobna wszyst-

CNOTY
Jan Kochanowski

kim siê podobaæ (bo co jeden mi³uje, tym
siê drugi brzydzi), dosyæ bêdzie, kiedy ten,
który zachowania szuka, cnotliwie a
przystojnie siê w ka¿dej rzeczy zachowa,
przeczby go s³usznie ka¿dy mi³owaæ mia³.
Czego je�li nie dost¹pi, nie jego wina
bêdzie (bo on wszystko uczyni³, co móg³),
ale tych, którzy cnoty nie mi³uj¹.

Ale i wiele przyjació³ sobie jednaæ
nie jest do koñca dobrze, abowiem
mi³o�æ, roztargniona na wiele czê�ci, nie
jest tak mocna jako spoina a spojona, a
kto kogo po ma³u mi³uje, tego te¿ po ma³u
mi³uj¹.

Moja rada tedy, aby cz³owiek niewiele
przyjació³ mia³, ale takich, którym by siê
dufaæ godzi³o: jako by³ Pylades a Orestes,
jako by³ Piritous a Tezeus, Damon a Pitias,
Scipio a Scaevola.

Takich przyjació³ dostawaæ, acz i to
wszystko s³u¿y, co siê tam powiedzia³o,
wszako¿ osobliwej i tu nauki trzeba, a
nawiêcej powolno�ci, wszako¿ tak, jako
siê powiedzia³o, póki siê cnoty nie tknie,
a jako Grekowie mówi¹, po o³tarz.

Jednakie te¿ obyczaje, jednakie
zabawienia cz³owieka ku cz³owieku
pospolicie ci¹gn¹ - jako ¿o³nierz ku
¿o³nierzowi, my�liwiec ku my�liwcowi
zaw¿dy siê ma.

Ale jako z³ota w ogniu, tak przy-
jaciela w potrzebie do�wiadczamy. Je�li
tedy na towarzysza co przyjdzie, pomni,
¿e natenczas masz miejsce okazaæ siê,
je�li� mu przyjacielem, bo pochlebcê,
póki� w szczê�ciu, jako cieñ w jasny dzieñ
tak ciê naszladuj¹ - jako namniej fortuna
zmyli, równie jako i cieñ, kiedy s³oñce za
chmurê zajdzie, ani wiedzieæ, gdzie siê
podziej¹. Przystoi tedy prawemu przy-
jacielowi na z³o�æ fortunie, która niesta³a
jest, przy towarzyszu mocnie staæ.

Ale ¿e fundament przyja�ni cnota
jest, niech siê o to cz³owiek naprzód stara,
aby co nalepszym by³, potym, bêd¹c sam
dobrym, u dobrych przyja�ni szuka³.

Gnu�ny, utratny, ³akomy, zwadliwy
- niedobry przyjaciel. Dobrodziejstwo,
nadzieja, mi³o�æ, nauka, powolno�æ,
pochlebstwo - wszystko to nam mi³o�æ u
ludzi jedna.

Herkules co czyni³, aby by³ mi³owan.
Dwie s¹ przyczynie, które mi³o�æ w

ludziech pobudzaj¹: rzecz w³asna a to, co
w sobie ma godno�æ mi³o�ci albo co jest
godno mi³owania.
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 NOC �WIÊTOJAÑSKA

Historia i obyczaje

Trwa³y przygotowania do kupalnocki. Od rana
m³odzi ludzie znosili nad wodê ga³êzie. Je¿eli nie by³o
w pobli¿u rzeki, strumienia, jeziora albo stawu, to stosy
sobótkowe wznoszono na wzgórzach, polanach,
miedzach i ugorach. Zgodnie z ludowymi wyobra¿eniami

przestrzennymi by³y to miejsca chêtnie nawiedzane przez
istoty z tamtego �wiata; na tej ziemi - nie-ziemi ³atwo
by³o siê ziemi dwa razy", tzn. dwukrotnie zachodzi.

W tê niezwyk³¹ noc �mia³kowie o czystych sercach
udawali siê samotnie na poszukiwanie kwiatu paproci.
Temu, kto zdo³a³by go odnale�æ, mia³ przynie�æ
bogactwo, szczê�cie, dar przewidywania przysz³o�ci i
stawania siê niewidzialnym, umiejêtno�æ leczenia ludzi
i zwierz¹t. Sam znalazca cudownego kwiatu sta³by siê
czarownikiem albo czarownic¹.

Na spotkania przy ogniskach przychodzili przede
wszystkim ludzie m³odzi. Ch³opcy skakali przez p³on¹cy
ogieñ, dziewczêta tañczy³y wokó³ niego, �piewaj¹c
pie�ni, w których prosi³y �w. Jana o mi³o�æ i udane
ma³¿eñstwo.

Wierzono, ¿e ogieñ i zebrane w noc �wiêtojañsk¹
zio³a maj¹ moc odpêdzania z³ych duchów. A by³ ju¿
najwy¿szy czas na ich odej�cie, poniewa¿ zbo¿e
dojrzewa³o i demony wody mog³yby je zniszczyæ.

Zakoñczenie, pocz¹tek w Nr 6(37)-2005.

Wigilia i dzieñ �w. Jana

Wianki na wodzie
Rzucanie wianków na wodê nie zawsze musia³o
koñczyæ siê utrat¹ panieñskiego wianka, ale czasem i
tak siê zdarza³o w tê wyj¹tkow¹ noc. Dziewczêta
przywi¹zywa³y wianki 2 polnych i ogrodowych kwiatów
do deseczek, zapala³y ustawione w �rodku �wiece i
rzuca³y je na rzekê. Je�li wianek p³yn¹³ bez przeszkód
albo wy³owi³ go ukochany, oznacza³o to szybki �lub i
szczê�liwe ¿ycie. Niepomy�ln¹ wró¿b¹ dla mi³osnych
planów by³o zapl¹tanie siê wianka w przybrze¿nych
zaro�lach, jego zatoniêcie lub zga�niecie �wiecy.

Sobótka
Na Mazowszu, w noc �wiêtojañsk¹, wokó³ ogniska
zbiera³y siê gospodynie i niezamê¿ne dziewczêta.
Panny rozpoczyna³y taniec, a starsze kobiety wypija³y
w ciszy wódkê i wrzuca³y do ognia przyniesione zio³a
(rutê, dziewannê, bylicê, sza³wiê i inne), �piewaj¹c:
�Niechaj ruta w ogniu trzeszczy,
Czarownica w ogniu wrzeszczy,
 Niech bylicy ga³¹� pêka,
Czarownica pró¿no stêka.
My�my przysz³y tu z daleka,
Nie zabior¹ nam ju¿ mleka"

Góra �lê¿a
O tym wzniesieniu, le¿¹cym na Przedgórzu Sudeckim,
pisa³ ju¿ w 1017 r. niemiecki kronikarz Thietmar z
Merseburga: �owa góra wielkiej doznawa³a czci u
wszystkich mieszkañców z powodu swego'ogromu oraz
przeznaczenia, jako ¿e odprawiano na niej przeklête
pogañskie obrzêdy". Od XIII w. zaczêto �lê¿ê okre�laæ
równie¿ mianem �Sobótka".
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Ziele mi³o�ci
Dziewczêta szuka³y ziela (za najskuteczniejsze
uwa¿any byt nasiê¿rza³, czyli jêzycznik -
gatunek paproci), które mia³o im zapewniæ
powodzenie i mi³o�æ ukochanego. Aby zerwaæ
wypatrzon¹ za dnia ro�linê, musiaty przed
pó³noc¹ pój�æ do lasu, rozebraæ siê do naga,
rozpu�ciæ w³osy i wypowiedzieæ zaklêcie:
�Nasiê�rzale, rwê ciê �miele, Piêcia palcy,
szóst¹ d³oni¹, Niech siê ch³opcy za mn¹ goni¹".

I choæ zdarza³o siê, ¿e nastêpnego dnia widywano jeszcze rusa³ki biegaj¹ce
w�ród zbó¿, to ludzie my�leli ju¿ o ¿niwach. Skoñczy³o siê �wiêtowanie, zaczyna³a
ciê¿ka praca: �na �wiêtego Jana z kos¹ do siana".

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

Bitwa pod Grunwaldem
Bitwa pod Grunwaldem zosta³a

stoczona 15 lipca 1410, w czasie
trwania Wielkiej wojny.

Na polach pod Grunwaldem
stoczono najwiêksz¹ w historii
�redniowiecznej Europy (pod wzglê-
dem liczby uczestników), bitwê
miêdzy si³ami zakonu krzy¿ackiego
(ok. 21 tys.), pod dowództwem
Wielkiego Mistrza Ulricha von
Jungingen, a po³¹czonymi si³ami
polskimi, litewsko-ruskimi i oddzia-
³ami czeskimi, pod dowództwem

króla W³adys³awa II Jagie³³y, licz¹cymi w sumie ponad 34
tysi¹ce ¿o³nierzy. Z tej liczby tylko rycerstwo polskie dorów-

nowa³o w pewnym stopniu uzbrojeniem i wyszkoleniem
ciê¿kiemu rycerstwu krzy¿ackiemu reprezentuj¹cemu
najwy¿szy poziom europejski.

Przebieg bitwy
Jednak¿e prawd¹ jest i wiêkszo�æ historyków to

potwierdza, wojska krzy¿ackie choæ by³y lepsze od
polskich, to polskich by³o wiêcej, wiêc si³y siê wyrówna³y.
Na pocz¹tku bitwy lekka jazda tatarska rozpozna³a walk¹
umocnienia krzy¿ackie na polu bitwy (wilcze do³y).

II faza bitwy rozpoczêta pó�nym przedpo³udniem
przez atak krzy¿ackiej jazdy, która odepchnê³a w za¿artej
walce wojska sprzymierzonej koalicji (litewskie) pod wodz¹
Witolda w kierunku gêstego lasu. Ta tzw. ucieczka
Litwinów, zgodnie z niektórymi wersjami pozorowana,
zwi¹za³a w po�cigu powa¿ne si³y zakonne, które wróci³y
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na g³ówne pole bitwy pewne zwyciêstwa ju¿ po jej
rozstrzygniêciu.

W III fazie nast¹pi³ decyduj¹cy atak polskiej jazdy
ciê¿kozbrojnej, która rozerwa³a zasadniczy korpus Krzy-
¿aków oraz umo¿liwi³a przeprowadzenie decyduj¹cego
ataku lekkiej jazdy i ukrytej w zaro�lach i lesie piechoty.
Bój trwa³ sze�æ godzin i oprócz fazy II, kiedy nieco
zaskoczone si³y zbrojne unii polsko-litewsko-ruskiej da³y

siê zepchn¹æ do defensywy, przewagê na placu boju mia³y
wojska dowodzone przez króla Polski i Litwy.

Znaczenie bitwy
Wynik bitwy mia³ zasadniczy wp³yw na stosunki

polityczne w ówczesnej Europie. Nie tylko ostatecznie
za³ama³ potêgê Zakonu, ale równie¿ wyniós³ dynastiê
jagielloñsk¹ do rangi najwa¿niejszych na kontynencie.
Wed³ug niektórych badaczy (np. Stefan M. Kuczyñski albo

Pawe³ Jasienica) � fenomenalny i do�æ niespodziewany
generalny sukces odniesiony g³ównie si³ami polskimi,
spowodowa³ powa¿ny kryzys w stosunkach polsko-
litewskich i zadecydowa³ o kunktatorskiej postawie króla,
który obawiaj¹c siê nazbyt mocnego wzrostu znaczenia
Polski w unii (która i tak by³a stron¹ silniejsz¹) opó�ni³
po�cig za niedobitkami wojsk krzy¿ackich i ostatecznie nie
zdoby³ os³abionego Malborka. Sama bitwa nie wnios³a

¿adnych istotnych nowinek taktycznych (nie licz¹c u¿ytego
w przeprawie przez Wis³ê mostu pontonowego). Po niej
samej nast¹pi³ natomiast powolny upadek znaczenia
zagranicznych wojsk zaciê¿nych (wielu zaproszonych przez
Zakon znamienitych rycerzy z Europy Zachodniej widz¹c
dysproporcjê si³ i przeczuwaj¹c niechybn¹ klêskê nie
przyjecha³o na pole bitwy); rzecz¹ bez precedensu by³
natomiast wspania³omy�lny gest króla, który kaza³ odnale�æ
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bitwy
15 lipca
2005 r.

zw³oki Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingen i co
wa¿niejszych braci oraz odes³aæ je z honorami do Malborka.
Trofeami wojennymi by³o przede wszystkim 51 chor¹gwi
krzy¿ackich (czê�æ z nich zosta³a przyznana ksiêciu
Witoldowi, te które trafi³y do wawelskiej katedry zosta³y
w roku 1797 wywiezione przez Austriaków do Wiednia i
�lad po nich zagin¹³), dwa s³ynne miecze ofiarowane
Jagielle przez Krzy¿aków (przechowywane by³y w
wawelskim skarbcu, lecz po upadku powstania listo-
padowego zosta³y wywiezione do Rosji i równie¿ �lad po
nich zagin¹³).

W bibliografii niemieckiej bitwa pod Grunwaldem
wystêpuje jako bitwa pod Tannenbergiem (Schlacht bei

Tannenberg). Obecna naz-
wa tej miejscowo�ci to
Stêbark.

Pole bitwy dotych-
czas nie doczeka³o siê
systematycznego przeba-
dania pod wzglêdem ar-
cheologicznym. Istniej¹
dziewiêtnastowieczne do-
niesienia o ró¿nych przy-
padkowych odkryciach �
np. w ko�ciele w Stêbarku
przechowywano kilka ka-
miennych kul armatnich i
elementy zbroi, a w zamku
w D¹brównie znaleziono
siekierê bitewn¹ i inne
fragmenty zbroi. Polskie
badania archeologiczne
rozpoczê³y siê w roku
1958 i trwa³y przez kilka
lat, lecz objê³y niewielk¹
czê�æ pobojowiska, m.in.
nie odnaleziono wspo-
mnianego przez kroni-

karzy miejsca pochówku kilkuset znaczniejszych rycerzy
obu stron w okolicach stêbarskiego drewnianego ko�cio³a
i nie przebadano pobliskich bagien, gdzie podobno zginê³o
wielu uciekinierów z pola walki. Odnaleziono kilka
zbiorowych mogi³ w pobli¿u ruin kaplicy wzniesionej przez
Krzy¿aków po bitwie. Szkielety nosi³y �lady po ciosach
zadanych mieczem, toporem czy po trafieniach be³tami z
kuszy.

Sprawy niewyja�nione
W literaturze podawane s¹ ró¿ne � do�æ rozbie¿ne �

szacunki liczebno�ci wojsk (mówi siê niekiedy nawet o
sumie do 38 tysiêcy wojsk zakonnych i do 43 tysiêcy sprzy-
mierzonych), ale przez wiêkszo�æ historyków i badaczy s¹
one poddawane w w¹tpliwo�æ. Przewaga liczebna wojsk
unii nie jest kwestionowana, za to w wielu �ród³ach
kwestionuje siê powa¿ne zagro¿enie dla g³ównego obozu
Jagie³³y wskutek straceñczej szar¿y lekkozbrojnej jazdy
krzy¿ackiej � w¹tek opisany przez Sienkiewicza.

Inscenizacje bitwy
Co roku, w rocznicê bitwy, cz³onkowie bractw

rycerskich z ca³ej Europy odgrywaj¹ pod Grunwaldem
wydarzenia z 15 lipca 1410.  Spektakl zawsze przyci¹ga
t³umy widzów.
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 Powstanie Warszawskie
W 1944 roku Armia Czerwona, w po�cigu za

Niemcami, wkroczy³a na terytorium Pañstwa Polskiego.
W³adze sowieckie, nie uznawa³y legalnych w³adz Polski
i rozbraja³y podleg³e im oddzia³y Armii Krajowej (AK).
W tej sytuacji w³adze polskie powróci³y do koncepcji
powstania w stolicy Kraju - Warszawie. Komendant
g³ówny AK gen. Tadeusz Komorowski (ps. "Bór")
wyja�nia³ pó�niej: "Walcz¹c wszêdzie nie mogli�my byæ
bierni na w³asnej ziemi (..:) Naród, który chce ¿yæ w
wolno�ci, nie mo¿e byæ biernym w momentach, w których
decyduj¹ siê jego losy".

26 lipca 1944 r. Rz¹d Polski (na uchod�stwie w
Londynie) upowa¿ni³ gen. T. Komorowskiego
i Delegata Rz¹du na Kraj J.S. Jankowskiego
do rozpoczêcia akcji zbrojnej w celu wyzwo-
lenia Warszawy. Do powstania w Warszawie
wzywa³y te¿ rozg³o�nie sowieckie! W
istniej¹cej sytuacji, 31 lipca 1944 r. gen. Bór-
Komorowski wyda³ rozkaz do powstania na
podstawie informacji o zbli¿aniu siê do
miasta wojsk sowieckich. W nastêpstwie
komendant Okrêgu Warszawskiego AK p³k
A. Chru�ciel (ps."Monter") wyda³ rozkaz,
wyznaczaj¹cy wybuch powstania na godzinê 17.00, dnia
1 sierpnia 1944 r.

Si³y Okrêgu Warszawskiego AK liczy³y oko³o 50 tys.
¿o³nierzy, z czego do walki wyruszyæ mog³o 23 tys. Na
ich uzbrojeniu znajdowa³o siê 1 sierpnia: tysi¹c
karabinów, 300 pistoletów maszynowych, 60 rêcznych
karabinów maszynowych, 7 ciê¿kich karabinów
maszynowych, 35 karabinów przeciwpancernych i PIAT-
ów (granatników ppanc.), 1700 pistoletów i 25 tys.
granatów. W toku powstania dosz³a broñ ze zrzutów oraz
zdobyczna (m.in. kilka pojazdów pancernych), za� w
powstañczych warsztatach wyprodukowano: 300
pistoletów maszynowych, 150 miotaczy ognia, 40 tys.
granatów, pewn¹ liczbê mo�dzierzy i granatników, a
nawet samochód pancerny !

W toku walk do dzia³añ przeciwko Niemcom
w³¹czy³y siê oddzia³y mniejszych formacji polskich,  takich
jak: Armia Ludowa, Polska Armia Ludowa, Korpus  Bez-
pieczeñstwa i Narodowe Si³y Zbrojne (³¹cznie
1700 osób).

Si³y niemieckie w lewobrze¿nej czê�ci Warszawy
liczy³y pocz¹tkowo oko³o 15-16 tys. ludzi, w tym garnizon
- 10-11 tys. (dowódca gen. Stahel). W pierwszym dniu
powstania Polacy opanowali znaczn¹ czê�æ lewobrze¿nej
czê�ci Warszawy. Nie powiod³y siê próby zdobycia
mostów. Walki w prawobrze¿nej czê�ci miasta wygas³y
2 sierpnia. Maksymalny zasiêg terytorialny Powstanie
osi¹gnê³o 5 sierpnia 1944 roku.

Niemcy przyst¹pili do rozprawy z Warszaw¹. Du¿e
posi³ki dotar³y ju¿ 3 i 4 sierpnia (kilka tysiêcy esesmanów
i policjantów). Reichsfuehrer SS Himmler wyda³ rozkaz:
"Ka¿dego mieszkañca nale¿y zabiæ, nie wolno braæ
¿adnych jeñców. Warszawa ma byæ zrównana z ziemi¹ i

w ten sposób ma byæ stworzony zastraszaj¹cy przyk³ad
dla ca³ej Europy".

Zasadniczym celem Niemców by³o przebicie przez
miasto tras na osi zachód - wschód, w stronê mostów
na Wi�le, a nastêpnie niszczenie rejonów powstañczych,
w pierwszej kolejno�ci tych, które przylega³y do rzeki. W
dniach 5-6 sierpnia nast¹pi³o uderzenie niemieckie od
strony Woli w kierunku mostu Kierbedzia, które
przedzieli³o obszary kontrolowane przez si³y AK. Na
zajêtych obszarach, zw³aszcza na Woli, si³y niemieckie
dopuszcza³y siê masowych zbrodni na ludno�ci cywilnej
(oko³o 25-30 tysiêcy rozstrzelanych). Zaznaczy³ siê

podzia³ terenów kontrolowanych przez
powstañców na trzy rejony:

Od pierwszych dni Powstania w mie�cie
stworzono namiastkê normalnego ¿ycia -
powsta³ system dystrybucji ¿ywno�ci,
uruchomiono harcersk¹ pocztê. 8 sierpnia
pierwsz¹ audycjê nada³a powstañcza radio-
stacja "B³yskawica".

Niemcy sukcesywnie wzmacniali swoje
wojska w Warszawie. T³umieniem Powstania
kierowa³ genera³ SS i policji Erich von dem

Bach Zalewski. Do 20 sierpnia jego si³y osi¹gnê³y
liczebno�æ oko³o 25 tys. ¿o³nierzy. W walkach uczestni-
czy³y okresowo oddzia³y trzech dywizji pancernych
(25 DPanc., 19 DPanc. i Dywizji "Hermann Goering").
Oprócz lotnictwa bombowego, Niemcy u¿yli licznych po-
doddzia³ów saperów, samobie¿nych min "Goliat" i
czo³gów wybuchowych do niszczenia umocnieñ, wyrzutni
rakietowych oraz najciê¿szej artylerii (z mo�dzierzem
"Karl" o kalibrze 600 mm !).

11 sierpnia pad³ ostatni punkt oporu powstañców w
dzielnicy Ochota, za� si³y AK zosta³y wyparte z dzielnicy
Wola. 19 sierpnia Niemcy przypu�cili generalny szturm
na Stare Miasto. Nie powiod³y siê dwie próby AK przebicia
(w otwartym terenie) zapory niemieckiej oddzielaj¹cej
Stare Miasto od ̄ oliborza (20-22 sierpnia; 400 poleg³ych
i rannych). Znacznie skuteczniej oddzia³y powstañcze
walczy³y w terenie zabudowanym, który w pewnym
stopniu niwelowa³ niemieck¹ przewagê w uzbrojeniu.
Najwiêksze sukcesy powstañcze ostatniej dekady
sierpnia, to zdobycie 20 sierpnia bastionu niemieckiego
w gmachu Polskiej Akcyjnej Spó³ki Telefonicznej (PASTy)
przy ul. Zielnej oraz 23 sierpnia - komendy policji przy ul.
Krakowskie Przedmie�cie i stacji telefonów przy
ul. Piusa XI.

Ju¿ w sierpniu si³y powstañcze na szerok¹ skalê
wykorzystywa³y system kana³ów do komunikacji pod
obszarami kontrolowanymi przez wroga. I tak, do koñca
walk o Stare Miasto (do 2 wrze�nia) wiêkszo�æ obroñców
tej czê�ci Warszawy przesz³a kana³ami - do �ródmie�cia
(4,5 tys.) i na ¯oliborz (800 osób).

Du¿ym wsparciem dla si³ powstañczych by³y -
zapocz¹tkowane w nocy z 4/5 sierpnia 1944 r. - zrzuty
zaopatrzenia przez samoloty RAF (³¹cznie 116 lotów) i
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Polskich Si³ Powietrznych (97 lotów). Straty w tych
misjach by³y bardzo du¿e (RAF straci³ l9 maszyn, a
Polacy - l5). Plany wahad³owej wyprawy amerykañskich
"Lataj¹cych Fortec", maj¹cych po akcji l¹dowaæ w bazach
sowieckich, by³y torpedowane przez stronê sowieck¹.

A¿ do 10 wrze�nia 1944 roku wojska sowieckie -
stoj¹ce zaledwie kilka kilometrów od Warszawy -
pozostawa³y ca³kowicie bierne, miêdzy innymi pozwalaj¹c
niemieckim bombowcom bezkarnie niszczyæ miasto.
W sowieckiej propagandzie powstanie okre�lane by³o
teraz jako "awantura", utrudniaj¹ca dzia³ania Armii
Czerwonej.

W dniach 3-6 wrze�nia Niemcy wyparli powstañców
z Powi�la, za� 12 wrze�nia rozpoczê³y siê walki na
Czerniakowie. Dopiero 10 wrze�nia do dzia³añ
przeciwko Niemcom w rejonie Warszawy
przeszli Rosjanie. Nast¹pi³y zrzuty zao-
patrzenia, a my�liwce sowieckie zaczê³y
przepêdzaæ znad Warszawy niemieckie
bombowce. Sk³oni³o to dowództwo AK do
przerwania prowadzonych ju¿ rozmów na temat
kapitulacji. W istniej¹cej sytuacji, czê�ciowa
sowiecka pomoc dla Powstania przed³u¿a³a
walki, które wykrwawia³y zarówno Niemców, jak
i Polaków. W dniach 13-15 wrze�nia wojska
sowieckie oraz oddzia³y - podporz¹dkowanej
polskim komunistom - I Armii Wojska Polskiego
wypar³y si³y niemieckie z prawobrze¿nej czê�ci
miasta. Po d³ugim oczekiwaniu na zgodê
sowieck¹, 18 wrze�nia zrzutu nad Warszawê
dokona³o 107 amerykañskich "Lataj¹cych
Fortec", które po akcji wyl¹dowa³y na Ukrainie:
W dniach 16-19 wrze�nia oddzia³y I Armii WP
dokona³y desantów w kilku punktach lewo-
brze¿nej Warszawy (na odcinkach: Czernia-
kowa, Powi�la i ¯oliborza). Jednak desanty te - nie
wsparte nale¿ycie przez Rosjan - zosta³y zlikwidowane.
Ostatnie grupy powstañców z AK i ¿o³nierzy I Armii WP
walczy³y na Czerniakowie do 23 wrze�nia (czê�æ
obroñców ewakuowa³a siê kana³ami lub na drug¹ stronê
Wis³y). W po³udniowej czê�ci miasta Niemcy, po
opanowaniu Sadyby i Sielc, przyst¹pili 24 wrze�nia do
t³umienia powstania na Górnym Mokotowie. 26 wrze�nia
zarz¹dzono tam ewakuacjê kana³ami. Dzieñ pó�niej
ostatni obroñcy skapitulowali. 29 wrze�nia rozpocz³o siê

silne uderzenie niemieckie na ¯oliborz (g³ównie si³ami
19 Dywizji Pancernej). 30 wrze�nia ̄ oliborz skapitulowa³.

Dwumiesiêczne walki o Warszawê stanowi³y
gehennê dla Warszawian, zw³aszcza dla - kryj¹cych siê
w piwnicach - setek tysiêcy cywilów. Dziesi¹tki tysiêcy
zabitych oraz rannych, choroby, brak wody, g³ód - to realia
ostatnich tygodni powstañczej Warszawy. 1 pa�dziernika
1944 roku, w obliczu nieuchronnej kapitulacji, komendant
g³ówny AK i - od 30 wrze�nia - Naczelny Wódz Polskich
Si³ Zbrojnych gen. Tadeusz Komorowski "Bór" na
swojego nastêpcê w pracy konspiracyjnej wyznaczy³ gen.
Leopolda Okulickiego, ps. "Nied�wiadek" 

W nocy z 2/3 pa�dziernika w O¿arowie pod
Warszaw¹ podpisany zosta³ uk³ad o zaprzestaniu dzia³añ
wojennych w Warszawie. Do niewoli trafi³o ponad 15 tys.
powstañców z gen. Borem-Komorowskim. W walkach
poleg³o oko³o 18 tys. powstañców, a 6 tys. odnios³o
ciê¿kie rany. Zginê³o te¿ ponad 150 tys. ludno�ci cywilnej.
Niemcy stracili oko³o 10 tys. zabitych i rannych. Po
kapitulacji powstania Niemcy przyst¹pili do meto-
dycznego niszczenia ocala³ej zabudowy (do stycznia
1945 roku zniszczeniu uleg³o 70 proc. miasta).

Torpedowanie przez Stalina alianckiej pomocy dla
Warszawy pokaza³o �wiatu istotê jego polityki wobec
Polski. Zarazem 63-dniowa bitwa o Warszawê - mimo
pora¿ki militarnej - dowiod³a woli walki Polaków o
suwerenny byt pañstwowy. Motyw ten ujêto w odezwie
Rady Jedno�ci Narodowej i Krajowej Rady Ministrów

do narodu polskiego z 3 pa�dziernika 1944 r.:
"Powstanie Warszawskie postawi³o ponownie w
koñcowej fazie wojny przed �wiatem problem Polski,
nie jako problem przetargów dyplomatycznych
gabinetów, ale jako zagadnienie wielkiego narodu,
walcz¹cego krwawo i bezkompromisowo o wolno�æ,
ca³o�æ i sprawiedliwo�æ spo³eczn¹ w ¿yciu ludzi i
narodów, o szlachetne zasady Karty Atlantyckiej, o
wszystko to, o co walczy dzi� lepsza czê�æ �wiata".  

Tadeusz Kondracki, PAN Warszawa

Pomnik powstañcom w Warszawie. Zdjêcie Oleg Czernijenko
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II Sesja Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Polski i Ukrainy zaapelowa³a do
Parlamentu Europejskiego o rozpoczêcie
rozmów w sprawie utworzenia strefy
wolnego handlu i podpisania uk³adu
stowarzyszeniowego miêdzy Uni¹ Euro-
pejsk¹ a Ukrain¹. Parlamentarzy�ci obu
krajów opowiedzieli siê te¿ za liberalizacj¹
trybu wizowego dla obywateli Ukrainy przy wje�dzie do
krajów UE.

W o�wiadczeniu potêpiaj¹cym zamachy londyñskie
Zgromadzenie wyrazi³o przekonanie, ¿e «naród brytyjski
nadal bêdzie wnosi³ ogromny wk³ad do procesu integracji
europejskiej oraz owocnego dialogu miêdzy kulturami,
religiami i cywilizacjami».

Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Za³ucki
zadeklarowa³ podczas sesji wsparcie Polski dla dzia³añ na
rzecz uzyskania przez Ukrainê perspektywy cz³onkostwa w
NATO, Unii Europejskiej i Miêdzynarodowej Organizacji
Handlu.

Sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci Walk i
Mêczeñstwa Andrzej Przewo�nik podkre�li³, ¿e zarówno
Polacy, jak i Ukraiñcy powinni mieæ prawo do odwiedzania,
porz¹dkowania i dbania o groby swoich bliskich, których

mogi³y - w wyniku zawirowañ historii -
znalaz³y siê po drugiej stronie granicy.
Poruszy³ w tym kontek�cie kwestiê grobów
bojowników Ukraiñskiej Powstañczej
Armii znajduj¹cych siê na terenie Polski.
Podkre�li³, ¿e negatywny stosunek Polaków
do tej formacji nie mo¿e byæ powodem do
tego, aby uniemo¿liwiaæ Ukraiñcom

porz¹dkowanie grobów ¿o³nierzy UPA na terytorium Polski.
O�wiadczy³ jednak, ¿e «nie ma mo¿liwo�ci stawiania w
Polsce pomników na cze�æ UPA».

Wspó³przewodnicz¹cy Zgromadzenia Parlamentarnego
Polski i Ukrainy Serhij Byczkow powiedzia³, ¿e sprawa
miejsc pamiêci narodowej powinna nas dzisiaj ³¹czyæ, a nie
dzieliæ, stawianiem pomników powinny zaj¹æ siê samorz¹dy
oraz polskie i ukraiñskie spo³eczno�ci lokalne.

Uczestnicy Zgromadzenia poruszyli podczas obrad
tak¿e kwestie zwi¹zane z zaopatrzeniem naszych krajów w
surowce energetyczne.

Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy
powsta³o w 2003 roku. W sk³ad Zgromadzenia wchodzi sta³a
delegacja Sejmu i Senatu (16 pos³ów i 4 senatorów) i 20
deputowanych Rady Najwy¿szej Ukrainy.

Serwis POLSKA-POLACY na podstawie PAP

UE - Polska - Ukraina

II Sesja zgromadzenia parlamentarnego Polski i Ukrainy

Dyrektor Polskiego Instytutu Lobbingu Business
Centre Club Tomasz Uchman poinformowa³, ¿e 82,2 proc.
przedsiêbiorców ankietowanych uwa¿a, ¿e obecne zmiany
na Ukrainie bêd¹ sprzyja³y rozwojowi stosunków
handlowych z tym krajem. Do koñca kwietnia 2005 roku
polskie firmy zainwestowa³y na Ukrainie blisko 200 mln
USD.

W badaniu przeprowadzonym w grudniu 2004 r. 61
proc. cz³onków BBC zadeklarowa³o, ¿e utrzymuje kontakty
gospodarcze z Ukrain¹. 78,1 proc. przedsiêbiorców wierzy,
¿e zmiany w tym kraju mog¹ zwiêkszyæ mo¿liwo�ci
lokowania inwestycji na Ukrainie.

Z danych Wydzia³u Ekonomiczno- Handlowego
Ambasady RP w Kijowie, wynika, ¿e w 2004 roku PKB
Ukrainy wzrós³ o 12,7 proc. Dochody ludno�ci zwiêkszy³y

siê w tym okresie nominalnie o 20,8 proc., a faktyczne zasoby
pieniê¿ne ludno�ci, po uwzglêdnieniu inflacji, zwiêkszy³y
siê o 16,2 proc. Dane wskazuj¹ te¿ na zmniejszanie zaleg³o�ci
w wyp³atach wynagrodzeñ, rent i emerytur.

Dyrektor Instytutu Lobbingu BCC zwróci³ uwagê na
przej�ciowe k³opoty sfery finansowej zwi¹zane ze
zwiêkszonym popytem na towary (co podnios³o poziom
inflacji) oraz zwiêkszonym popytem na dolary.

Jednak � zdaniem przedsiêbiorców � dzia³ania banku
centralnego doprowadzi³y do opanowania tych problemów.
Ukraina jest dla Polski 12. partnerem handlowym, a szybki
rozwój gospodarczy mo¿e zwiêkszyæ jej znaczenie dla
polskich przedsiêbiorców.

Zbigniew Ró¿añski
Serwis POLSKA-POLACY

Szanse na lepsz¹ wspó³pracê z Ukrain¹

Prezydent Aleksander Kwa�niewski opowiedzia³ siê
w Berlinie za dalszym rozszerzeniem UE w swoim
wyst¹pieniu podczas �wiatowego Kongresu Towarzystwa
Wiedzy o Europie Wschodniej. Nie nale¿y odwracaæ siê
od Ukrainy, ale konsekwentnie j¹ wspieraæ na drodze
reform wiod¹cej ku NATO i UE � doda³. Jego zdaniem,

szczególnie wa¿nym wymiarem solidarno�ci jest
kszta³towanie polityki wschodniej - zw³aszcza relacji UE
z Rosj¹ - w taki sposób, by ¿aden kraj Europy �rodkowej
czy Wschodniej nie czu³ siê pomijany czy ignorowany.
Partnerzy - zwróci³ uwagê - nie staj¹ nigdy na palcach, by
rozmawiaæ ponad g³owami.
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Pierwsze miesi¹ce cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej dowiod³y, ¿e Polska wesz³a do UE dobrze
przygotowana. Okres po 1 maja 2004 r. potwierdzi³, i¿
obawy rz¹dów niektórych pañstw
Piêtnastki odno�nie do spe³niania przez
Polskê warunków cz³onkostwa nie
znalaz³y odzwierciedlenia w rzeczy-
wisto�ci. Zapisy Traktatu o przy-
st¹pieniu RP do Unii Europejskiej
dotycz¹ce klauzul ochronnych okaza³y
siê zgodnie z przewidywaniami Bilan-
su� niepotrzebne.

Sprawdzi³a siê natomiast znacz¹ca czê�æ prognoz
spo³eczno-ekonomicznych z okresu sprzed akcesji � przy
sygnalizowanym ju¿ we Wstêpie zastrze¿eniu, ¿e ich pe³na
weryfikacja bêdzie mo¿liwa dopiero w �rednim okresie.
Choæ w przypadku wielu zjawisk efekt akcesyjny jest
trudny do wyodrêbnienia, to przyst¹pienie do Unii bez
w¹tpienia przyczyni³o siê do umocnienia korzystnych
tendencji makroekonomicznych i strukturalnych w
wymianie handlowej, na rynku pracy czy w szczególno�ci
w rolnictwie.

Analizy zmian postrzegania przez Polaków korzy�ci
i kosztów akcesji blisko rok po uzyskaniu cz³onkostwa
wskazuj¹, ¿e choæ nast¹pi³a istotna korekta zró¿-
nicowanych oczekiwañ wobec cz³onkostwa, nie
sprawdzi³y siê liczne obawy niekorzystnych nastêpstw
akcesji, wyra¿ane przez znaczn¹ liczbê Polaków.

Przyst¹pienie do Unii Europejskiej ocenione
zosta³o pod koniec ubieg³ego roku przez wiêkszo�æ
polskiego spo³eczeñstwa za najwiêkszy sukces III
Rzeczypospolitej.

W perspektywie krótkookresowej na opinie spo-
³eczne w sprawie cz³onkostwa wp³ywaæ bêd¹ bie¿¹ce
wydarzenia polityczne w kraju, w tym miêdzy innymi
referendum w sprawie przyjêcia traktatu konstytucyjnego.

W perspektywie �redniookresowej, w warunkach
utrzymuj¹cego siê wzrostu gospodarczego, mo¿na prze-
widywaæ, ¿e utrzymywaæ siê bêdzie tendencja wzrostu
optymizmu spo³ecznego. Wyra¿aæ siê ona bêdzie przewi-
dywaniem poprawy sytuacji warunków ¿ycia i sytuacji
gospodarczej kraju (w tym przede wszystkim spadkiem
poziomu bezrobocia) czy wzrostem zachowañ konsu-
menckich zwi¹zanych w znacznej mierze z poczuciem
zwiêkszonego bezpieczeñstwa, jakie daje cz³onkostwo w UE.

Analiza zjawisk oraz tendencji, które wyst¹pi³y po 1
maja 2004 r., nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie,
¿e cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej oka¿e siê
sukcesem, a Polska szybko nadrobi dystans w rozwoju
spo³eczno-gospodarczym dziel¹cym j¹ od bardziej

rozwiniêtych pañstw cz³onkowskich. O tym zadecyduje
wiele czynników, w tym m.in. zdolno�æ administracji do
sprostania wyzwaniom zwi¹zanym z zarz¹dzaniem i wdra-

¿aniem funduszy strukturalnych. Test,
jakiemu podlega administracja w tym
zakresie, nie mo¿e byæ na obecnym
etapie zweryfikowany.

Istotnym uwarunkowaniem tempa
oraz przemian spo³eczno-ekonomicz-
nych w Polsce wynikaj¹cych z cz³on-
kostwa bêd¹ równie¿ rezultaty oraz
ostateczny kszta³t Nowej Perspektywy

Finansowej na lata 2007�2013. Bez wzglêdu na kszta³t
ostatecznych szczegó³owych rozwi¹zañ ju¿ dzi� wiadomo,
¿e �rodki finansowe UE przeznaczone dla Polski bêd¹ w
tym okresie nieporównywalnie wiêksze od tych wy-
korzystywanych przed akcesj¹ oraz w jej pierwszych
trzech latach. �rodki te, dobrze wykorzystane, mog¹
stanowiæ znacz¹cy impuls rozwojowy dla ca³ego kraju.

Wiele zale¿eæ bêdzie tak¿e od naszego aktywnego
uczestnictwa w kreowaniu priorytetów kolejnego,
VII Programu Ramowego, który powinien umo¿liwiæ
polskim o�rodkom badawczym wiêkszy ni¿ dotychczas
udzia³ w budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej w 2005
r. Polska, wspólnie z pañstwami ba³tyckimi, S³owacj¹ i
Irlandi¹, znajdzie siê w gronie najdynamiczniej roz-
wijaj¹cych siê pañstw cz³onkowskich UE. Wysokie
tempo wzrostu gospodarczego bêdzie sprzyjaæ umac-
nianiu siê pozytywnych efektów akcesji Polski do Unii
Europejskiej, te za� bêd¹ jednym z kluczowych
czynników kszta³towania i podtrzymywania wysokiego
tempa wzrostu gospodarczego w bie¿¹cym roku i
kolejnych latach.

Istotn¹ rolê odegraj¹ w tym zakresie zdecydowanie
wiêksze ni¿ w bie¿¹cym roku transfery finansowe z UE,
w tym tak¿e pochodz¹ce z pañstw-cz³onków Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego nie nale¿¹cych do UE,
które przynios¹ m.in. dalsz¹ poprawê polskiej pozycji
netto wobec bud¿etu UE.

Zwiêkszone zaufanie inwestorów zagranicznych
wobec polskiej gospodarki powinno ju¿ niebawem
zaowocowaæ wzrostem BIZ. Tak¿e rodzime ma³e i �rednie
przedsiêbiorstwa, dla których zwiêksz¹ siê mo¿liwo�ci
korzystania z funduszy unijnych i ekspansji na rynki
innych pañstw cz³onkowskich, powinny byæ bardziej
sk³onne do ponoszenia wydatków inwestycyjnych.
Wskazuj¹ na to badania ankietowe NBP, potwierdzaj¹ce
optymizm przedsiêbiorstw co do planów inwestycyjnych
na bie¿¹cy rok.

Do�wiadczenia pierwszego roku cz³onkostwa Polski w UE

Polska w UE
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Odsetek firm deklaruj¹cych podjêcie dzia³añ inwes-
tycyjnych w 2005 r. jest najwy¿szy od 1998 r. Dzia³ania
te bêd¹ skutkowa³y dalszym wzrostem konkurencyjno�ci
i modernizacj¹ polskiej gospodarki.

Wykorzystywanie mo¿liwo�ci p³yn¹cych ze wzrostu
gospodarczego w po³¹czeniu z dalszym wzrostem
dynamiki na rynku pracy i wykorzystaniem funduszy
strukturalnych powinno prowadziæ do dalszej poprawy
sytuacji na rynku pracy.

Stosunkowo niski i bezproblemowy w swoich
konsekwencjach poziom migracji zarobkowej z Polski
do pañstw cz³onkowskich UE, które otworzy³y swoje rynki
pracy, b¹d� u³atwi³y do nich dostêp, bêdzie sprzyjaæ
przyspieszaniu liberalizacji zasad zatrudniania w tych
pañstwach cz³onkowskich, które do tej pory korzysta³y z
okresów przej�ciowych.

Z perspektywy roku pozytywnie nale¿y oceniæ wp³yw
akcesji na sytuacjê zdecydowanej wiêkszo�ci sektorów i
bran¿ gospodarki. Przyst¹pienie Polski do UE przynios³o
korzystne efekty dla polskiego rolnictwa i sytuacji
dochodowej rolników. Wzros³y ceny produktów rolnych,
rozpocz¹³ siê proces wyp³acania dop³at bezpo�rednich,
uruchamiane s¹ programy z zakresu polityki rozwoju wsi,
na wysokim poziomie utrzymuje siê eksport produktów
rolnych, przecz¹c wcze�niejszym opiniom na temat
niebezpieczeñstwa wypierania z rynku produktów
polskich przez zagraniczne.

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej nie bêd¹
jednak w stanie zniwelowaæ skutków ma³ej skali produkcji
i niskiej produktywno�ci czynników produkcji, a
szczególnie pracy. W tych przypadkach konieczna jest
zarówno poprawa skali i efektywno�ci wytwarzania, jak
równie¿ poszukiwanie dochodów z innych �róde³.

Dzia³ania WPR, jak te¿ instrumenty w ramach
poszczególnych programów strukturalnych stwarzaj¹
nadziejê na stopniowe niwelowanie ró¿nic rozwojowych
miêdzy wsi¹ a miastem.

W najbli¿szym okresie nale¿y siê spodziewaæ
utrzymania dobrej koniunktury dla przemys³u rolno-
spo¿ywczego, mimo i¿ cenowe rezerwy wzrostu eksportu
w zasadzie zosta³y wyczerpane.

Do�wiadczenia 2004 r. pokaza³y, i¿ nieuzasadnione
okaza³y siê obawy dotycz¹ce znacznego pogorszenia siê
wyników wymiany handlowej Polski z krajami Unii
zwi¹zane z niedostatecznym stopniem przygotowania
polskich przedsiêbiorstw, wysokimi kosztami dostosowañ
do funkcjonowania na Rynku Wewnêtrznym Unii czy
agresywn¹ konkurencj¹ ze strony podmiotów zagra-
nicznych. Jak dot¹d nie potwierdzi³y siê równie¿ obawy
dotycz¹ce os³abienia polskiego eksportu w wyniku
odczuwalnej aprecjacji z³otego, jaka mia³a miejsce w roku
ubieg³ym.

W styczniu 2005 r. eksport w dalszym ci¹gu
wykazywa³ widoczn¹ dynamikê prowadz¹c¹ do poprawy
salda handlowego.

Wed³ug prognoz IKCHZ tempo wzrostu eksportu
do UE powinno siê kszta³towaæ na poziomie 13,1% w
2005 r. i 12,1% w 2006 r. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
równolegle w najbli¿szych latach przewidywany jest
wzrostu warto�ci importu z UE o oko³o 14% w 2005 r. i
15,8% w 2006 r. Powinien to byæ jednak w du¿ej mierze
import inwestycyjny.

W nastêpnych latach nale¿y oczekiwaæ dalszego
wzmocnienia ochrony praw konsumentów oraz konty-
nuacji poprawy dostêpno�ci towarów i us³ug. Istotnym
czynnikiem maj¹cym na to wp³yw bêdzie dalsza
liberalizacja gospodarki i w jej efekcie wzrost konkurencji,
który powinien przek³adaæ siê tak¿e na obni¿anie cen i
poprawê jako�ci us³ug. W zwi¹zku z prognozowanym
spadkiem poziomu inflacji nie nale¿y siê obawiaæ
pogorszenia sytuacji ekonomicznej konsumentów, a wrêcz
nale¿y oczekiwaæ jej poprawy, tym bardziej w pers-
pektywie oczekiwanego systematycznego spadku
bezrobocia.

Konsekwentnie w bie¿¹cym roku nie nale¿y siê
równie¿ spodziewaæ istotnego wzrostu cen, którego �ród³a
le¿a³yby w cz³onkostwie Polski w UE.

Perspektywa najbli¿szego roku cz³onkostwa w UE
oznacza dalsze wyzwania stoj¹ce przed Polsk¹ zwi¹zane
z udzia³em w procesie decyzyjnym. Niezbêdne wydaje
siê w szczególno�ci wzmocnienie dzia³añ lobbingowych,
np. na rzecz zapewnienia w³a�ciwej reprezentacji
obywateli Polski w instytucjach UE. Dotychczasowe
tempo ich zatrudniania (wg danych UKIE ok. 750 osób
do koñca marca 2005 r.) nale¿y oceniæ jako nie-
wystarczaj¹ce, szczególnie je�li chodzi o liczbê Polaków
zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych, w tym
zw³aszcza kierowniczych.

Pozycjê Polski w Unii Europejskiej w nad-
chodz¹cym roku wyznaczaæ bêdzie finalizacja nego-
cjacji w sprawie nowej perspektywy finansowej, prace nad
dyrektyw¹ us³ugow¹ i rozpoczynaj¹ce siê negocjacje
akcesyjne z Chorwacj¹ i Turcj¹ i inne kluczowe tematy w
agendzie prac instytucji na lata 2005 i 2006.

Istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym sytuacjê w UE
bêdzie wynik ratyfikacji Traktatu ustanawiaj¹cego
Konstytucjê dla Europy w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich, wyznacznikiem za� naszej pozycji w Unii
bêdzie wynik referendum w tej sprawie w Polsce. Nie
mo¿na wykluczyæ wyst¹pienia powa¿nego kryzysu w
przypadku odrzucenia Traktatu w referendum w którym�
z pañstw cz³onkowskich. Pozytywny wynik ratyfikacji
oraz przyst¹pienie do UE Bu³garii i Rumunii oznaczaæ
bêd¹ istotne zmiany w unijnym �rodowisku insty-
tucjonalnym i proceduralnym, co wskazuje na dalsz¹
potrzebê rozwijania i usprawniania wielu instrumentów
wzmacniaj¹cych skuteczno�æ polskiego g³osu na forum
instytucji UE.

Komunikaty i informacje
Ambasady RP
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Wiadomo�ci z Polski

¿ Ambasador Polski na Bia³orusi Tadeusz Pawlak
zosta³ wezwany na konsultacje do kraju. To odpowied� na
represje bia³oruskich w³adz wobec Zwi¹zku Polaków na
Bia³orusi. Minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld
zapowiedzia³, ¿e zwróci siê do szefa unijnej dyplomacji Javiera
Solany, ¿eby UE zajê³a stanowisko w sprawie ostatnich
wydarzeñ na Bia³orusi.

¿ W³odzimie¿ Cimoszewicz, pytany, dlaczego
Bia³oru� nie zareagowa³a na wycofanie z Miñska naszego
ambasadora Tadeusza Pawlaka takim samym krokiem,
zaznaczy³, ¿e "zwykle tak siê nie dzieje". Marsza³ek podkre�li³,
¿e wycofanie polskiego ambasadora jest zapowiedzi¹
obni¿enia rangi stosunków dyplomatycznych. W jego ocenie,
"mo¿e szybko doj�æ do takiej sytuacji, kiedy pan ambasador
Bia³orusi zostanie uznany za persona non grata w Polsce i
bêdzie musia³ wyjechaæ z naszego kraju" � doda³.

¿ Polityk PO, cz³onek sejmowej Komisji Spraw
Zagranicznych Bronis³aw Komorowski przypuszcza, ¿e
sytuacja wokó³ Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi i Polaków tam
mieszkaj¹cych wynika z koncepcji uzgodnionej z Rosj¹ i
prezydentem W³adimirem Putinem. Podkre�li³, za napieciami
mo¿e staæ koncepcja budowy unii rosyjsko-bia³oruskiej, któr¹
Putin mo¿e byæ zainteresowany. Jego zdaniem, utworzenie
nowego tworu politycznego mo¿e byæ pomys³em na kolejn¹
kadencjê prezydenta Putina.

¿ W latach 2006-2015 na walkê z rakiem w Polsce
przeznaczone zostan¹ trzy miliardy z³otych - przewiduje
"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych",
który w poniedzia³ek podpisa³ prezydent Aleksander
Kwa�niewski. Pieni¹dze te maj¹ byæ wydane na badania
przesiewowe, profilaktykê i inwestycje w infrastrukturê
placówek onkologicznych.

¿ Stopa bezrobocia w czerwcu 2005 roku spad³a
do 18,0 proc. z 18,3 proc. w maju 2005 - poda³ G³ówny Urz¹d
Statystyczny. Liczba bezrobotnych wynios³a w czerwcu
2.827.400 osób, czyli by³a o 7,9 proc. ni¿sza ni¿ w czerwcu
2004 roku.

¿ Sejm zdecydowa³, ¿e rok 2006 zostanie
og³oszony Rokiem Jerzego Giedroycia. W tym roku zbiegaj¹
siê trzy rocznice: stulecie urodzin Giedroycia, 60-lecie
utworzenia Instytutu Literackiego oraz setna rocznica urodzin
jednego z najwa¿niejszych publicystów politycznych paryskiej
"Kultury" - Juliusza Mieroszewskiego. "Jerzy Giedroyc ca³e
¿ycie po�wiêci³ sprawie niepodleg³o�ci Polski. Polski
tolerancyjnej i nowoczesnej, ale te¿ - szanuj¹cej w³asne
tradycje narodowe. Utworzony przez niego miesiêcznik
"Kultura" przez ponad pó³ wieku by³ dla Polaków urzeczy-
wistnieniem idea³ów wolno�ci s³owa i my�li. £amy pisma
otwarte by³y dla autorów zwi¹zanych z prawic¹ i z lewic¹,
pi³sudczyków i narodowców, libera³ów i konserwatystów" -
zapisano w uchwale.

¿ Ok. 100 programów i wielki koncert Jeana
Michela Jarre'a (26 sierpnia w Stoczni Gdañskiej) - tak TVP
zamierza uczciæ 25-lecie powstania "Solidarno�ci" i
podpisania Porozumieñ Sierpniowych. Telewizja poka¿e m.in.
18-odcinkowe kalendarium strajku w Stoczni (od 14 sierpnia

codziennie po wieczornej �Panoramie�); dokumenty o Lechu
Wa³êsie, Karolu Modzelewskim, Wies³awie Chrzanowskim,
film �Solidarno�æ" z³o¿ony z 13 etiud filmowych znanych
polskich re¿yserów oraz �Konfrontacjê" Andrzeja Trzosa-
Rastawieckiego. Ponadto bed¹ m.in. transmisje wydarzeñ
rocznicowych z Gdañska - zwi¹zkowego zjazdu �Solidar-
no�ci", mszy �w. z placu �Solidarno�ci�, koncertu z Hali Olivii
i wielkiej konferencji historyków

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

¿ Papie¿ Benedykt XVI podczas spotkania na
modlitwie Anio³ Pañski z wiernymi w Castel Gandolfo do grupy
Polaków zwróci³ siê w jêzyku polskim, aby w wigiliê 61.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oddaæ ho³d jego
ofiarom. Wspomnia³ sierpieñ jako miesi¹c wa¿nych rocznic dla
Polaków. Nawi¹zuj¹c do rocznicy Powstania Warszawskiego
apelowa³, aby Bóg udzieli³ �wiatu daru pokoju. Papie¿ zaprosi³
m³odych katolików z ca³ego �wiata do uczestnictwa tak
fizycznego jak duchowego w XX Dniach M³odzie¿y, które
odbêd¹ siê w Kolonii w dniach 18-21 sierpnia.

¿  Fantastycznie spisa³a siê Otylia Jêdrzejczak w
finale wy�cigu na 200 metrów stylem motylkowym podczas
M� w p³ywaniu, które odbywaj¹ siê w Montrealu. Polka
obroni³a mistrzowski tytu³, a przy tym ustanowi³a fantastyczny
rekord �wiata.

¿ Prezydent Aleksander Kwa�niewski opo-
wiedzia³ siê w Berlinie za dalszym rozszerzeniem UE w swoim
wyst¹pieniu podczas �wiatowego Kongresu Towarzystwa
Wiedzy o Europie Wschodniej. Nie nale¿y odwracaæ siê od
Ukrainy, ale konsekwentnie j¹ wspieraæ na drodze reform
wiod¹cej ku NATO i UE � doda³. Jego zdaniem , szczególnie
wa¿nym wymiarem solidarno�ci jest kszta³towanie polityki
wschodniej - zw³aszcza relacji UE z Rosj¹ - w taki sposób, by
¿aden kraj Europy �rodkowej czy Wschodniej nie czu³ siê
pomijany czy ignorowany. Partnerzy - zwróci³ uwagê - nie
staj¹ nigdy na palcach, by rozmawiaæ ponad g³owami.

¿ Prezydent Aleksander Kwa�niewski opowie-
dzia³ siê w Berlinie za dalszym rozszerzeniem UE w swoim
wyst¹pieniu podczas �wiatowego Kongresu Towarzystwa
Wiedzy o Europie Wschodniej. Nie nale¿y odwracaæ siê od
Ukrainy, ale konsekwentnie j¹ wspieraæ na drodze reform
wiod¹cej ku NATO i UE � doda³. Jego zdaniem , szczególnie
wa¿nym wymiarem solidarno�ci jest kszta³towanie polityki
wschodniej - zw³aszcza relacji UE z Rosj¹ - w taki sposób, by
¿aden kraj Europy �rodkowej czy Wschodniej nie czu³ siê
pomijany czy ignorowany. Partnerzy - zwróci³ uwagê - nie
staj¹ nigdy na palcach, by rozmawiaæ ponad g³owami.

Opracowa³: Robert Trzaska Serwis �Polska-Polacy�
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Cmentarz Orl¹t Lwowskich oficjalnie otwarty
24 czerwca 2005 r. we Lwowie - po latach starañ i

oczekiwañ - zosta³ uroczy�cie otwarty i po�wiêcony
Cmentarz Orl¹t Lwowskich z udzia³em prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwa�niewskiego i
Ukrainy Wiktora Juszczenki.

Wielu do koñca nie wierzy³o, ¿e ta ceremonia siê
odbêdzie. Odbudowa cmentarza, prowadzona staraniem
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, wspieranej
przez gremia spo³eczne i najwy¿sze czynniki pañstwowe,
zosta³a niemal ca³kowicie ukoñczona 3 lata temu. Do
uroczysto�ci wówczas nie dosz³o, poniewa¿ nie uda³o siê
osi¹gn¹æ zgody co do ostatecznego kszta³tu nekropolii.

Cmentarz Obroñców Lwowa,
zwany te¿ Cmentarzem Orl¹t Lwow-
skich ma dla Polaków znaczenie
szczególne. Kryje prochy oko³o
dwóch i pó³ tysi¹ca ¿o³nierzy pols-
kich poleg³ych w 1918 r. i w latach
1919-20. W�ród pochowanych
znaczn¹ czê�æ stanowi m³odzie¿
szkó³ lwowskich, czêsto nieledwie
dzieci - s³ynne dzielne Lwowskie
Orlêta, które odda³y ¿ycie w listo-
padzie 1918 r. podczas polsko-
ukraiñskich walk o Lwów.

S¹ tak¿e ¿o³nierze Wojska Polskiego polegli w ciê¿kich
walkach w obronie Lwowa i Ziemi Lwowskiej w czasie
wojny polsko-bolszewickiej. Tu pochowano uczestników
walk zmar³ych po wojnie, w latach 20. i 30., a tak¿e
komendanta obrony Lwowa brygadiera Czes³awa M¹czyñs-
kiego oraz o�miu genera³ów Wojska Polskiego, w�ród nich
Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, Wac³awa Iwaszkiewicza
i Edmunda Kesslera.

Obok ¿o³nierzy polskich spoczywaj¹ tu ochotnicy -
lotnicy amerykañscy i piechurzy francuscy, którzy polegli
w obronie Rzeczypospolitej przed bolszewikami. Ma tu swój
grób równie¿ twórca przestrzennej koncepcji cmentarza,
uczestnik walk o Lwów - Rudolf Indruch, student Wydzia³u
Architektury Politechniki Lwowskiej, autor najlepszego
projektu, spo�ród zg³oszonych na konkurs w 1921 r., zmar³y
w 1927 r.

Ta jedna z najpiêkniejszych nekropolii wojskowych na
�wiecie, o unikatowej architekturze powstawa³a wiele lat.
Na zboczu przylegaj¹cym do Cmentarza £yczakowskiego
od strony Pohulanki utworzono rzêdy mogi³, w latach 1922-
24 wzniesiono kaplicê Orl¹t, w kolejnych latach powsta³y
katakumby, £uk Chwa³y z pó³kolist¹ kolumnad¹, pomnik
Bohaterów Rarañczy, pomniki lotników amerykañskich i
francuskich piechurów. To z tego w³a�nie cmentarza w
1925 r. uroczy�cie przeniesiono do Grobu Nieznanego
¯o³nierza w Warszawie szcz¹tki jednego z tysiêcy
nieznanych ¿o³nierzy polskich poleg³ych w latach 1918-
1920. To tu 2 listopada 1936 r. odby³o siê uroczyste
po�wiêcenie p³yty na mogile Piêciu Nieznanych ¯o³nierzy
poleg³ych na reducie �mierci pod Persenkówk¹, a w rok

pó�niej - tablicy po³o¿onej w miejscu, sk¹d zabrano szcz¹tki
Nieznanego ¯o³nierza do Warszawy.

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego nad
lwowsk¹ nekropoli¹ opiekê sprawowa³a Stra¿ Mogi³
Polskich Bohaterów, utworzona w licu 1919 r.

Lata wojny, dwóch okupacji sowieckich i niemieckiej
Cmentarz Orl¹t przetrwa³ w stanie niemal nienaruszonym.
Zag³ada przysz³a, gdy Lwów znalaz³ siê w granicach Zwi¹zku
Sowieckiego. Ze stopniowo niszczej¹cym i dewastowanym
cmentarzem postanowiono ostatecznie rozprawiæ siê
w 1971 r. W wyj¹tkowo barbarzyñski sposób, przy u¿yciu
czo³gów i buldo¿erów, zburzono znaczne fragmenty

nekropolii, zwalono kolumnadê,
zniszczono groby. Pó�niej w oszpe-
conych i rozbudowanych katakum-
bach powsta³ warsztat kamieniarski
i gara¿e. Du¿¹ czê�æ cmentarza
odciêto wysokim murem, a na gro-
bach zbudowano drogê. Przez wiele
lat po ¿o³nierskich mogi³ach je�dzi³y
samochody.

Jednak lwowskiego Campo
Santo nie uda³o siê w³adzom sowiec-
kim wymazaæ ze �wiadomo�ci

i pamiêci Polaków. Choæ i w³adze PRL chcia³y, by cmentarz
pogr¹¿y³ siê w niebycie, nie wolno by³o wówczas pisaæ
i mówiæ o nim publicznie, protesty wielu �rodowisk polskich
w kraju i na obczy�nie, w tym szczególnie aktywnej Polonii
amerykañskiej, angielskiej i kanadyjskiej, przyczyni³y siê
do powstrzymania jego ca³kowitego unicestwienia.

Zorganizowane dzia³ania maj¹ce na celu ratowanie
nekropolii podjêto w koñcu lat 80. Pocz¹tkowo przez
pracowników «Energopolu» pod kierownictwem dyrektora
�p. Józefa Bobrowskiego i lwowskich Polaków prowadzone
by³y prace porz¹dkowe, spod zwa³ów gruzów i �mieci
odkryto groby w centralnej czê�ci cmentarza, ratuj¹c go tym
samym przed ca³kowit¹ profanacj¹, dewastacj¹ i zapo-
mnieniem. W 1991 r. z inicjatywy Towarzystwa Mi³o�ników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oraz Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, na podstawie
inwentaryzacji zachowanych elementów i dawnej doku-
mentacji fotograficznej, opracowano za³o¿enia archi-
tektoniczne, na podstawie których powsta³ pierwszy projekt
rekonstrukcji cmentarza autorstwa arch. Jaros³awa
Skrzypczyka, z³o¿ony do akceptacji w³adzom miejskim we
Lwowie. Jednak pomimo licznych rozmów, starañ i
interwencji ze strony polskiej, ten projekt ani nastêpny z
1994 r. nie zosta³y zatwierdzone. Rada OPWiM nie
otrzyma³a zgody na prowadzenie prac.

Dopiero w 1997 r. impas w rokowaniach na temat
odtworzenia cmentarza zosta³ prze³amany. Zgodnie z
kolejnym zawartym porozumieniem Rada przekaza³a
w³adzom Lwowa pe³n¹ dokumentacjê odbudowy nekropolii.
Opracowuj¹c tê dokumentacjê, uczyniono wiele, aby
ostateczny efekt prac nie mia³ wymowy antyukraiñskiej, ale



 Str. 14                                                                                                                Polonia Charkowa     Nr  7  (38)       Rok  2005

te¿ nie by³ pozbawiony elementów decyduj¹cych o polskim
charakterze cmentarza. Jednak rekonstrukcja mog³a
rozpocz¹æ siê dopiero w 1998 r., po podpisaniu polsko-
ukraiñskiego «Protoko³u w sprawie uporz¹dkowania
Polskiego Cmentarza Wojskowego». Przewidywa³ on m.in.
wykonanie napisu na p³ycie grobu piêciu nieznanych
¿o³nierzy w nastêpuj¹cej redakcji: «Nieznanym ¿o³nierzom
polskim poleg³ym w walce o niepodleg³o�æ Rzeczypospolitej
Polskiej».

Odtworzono wiêkszo�æ elementów nekro-
polii. W pierwszych latach odnowiono kaplicê
i uporz¹dkowano czê�æ kwater. Pó�niej, po
rozebraniu nadbudówek i zamurowañ, pozo-
sta³o�ci po zak³adzie kamieniarskim, wyremon-
towano i uzupe³niono wystrój katakumb. Grupa
konserwatorów z warszawskiej Akademii Sztuk
Piêknych pod kierownictwem dr. Janusza
Smazy wykona³a prace renowacyjne zacho-
wanych elementów rze�biarskich oraz przygo-
towa³a modele zniszczonych elementów do
przekucia w kamieniu (rze�by anio³ów, tralki
balustrad itp.). Wzmocniono ¿elbetowymi fundamentami
po³udniowe kwatery na zboczu, doprowadzaj¹c do koñca
rozpoczête przed 1939 r. zastêpowanie mogi³ ziemnych z
krzy¿ami drewnianymi - nagrobkami w formie p³yt
betonowych z trwa³ymi krzy¿ami z betonu. Wobec
kategorycznej odmowy w³adz Lwowa zlikwidowania
asfaltowej drogi poprowadzonej przez cmentarz, grupa
archeologów i antropologów kierowana przez prof. Andrzeja
Kolê z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu
dokona³a ekshumacji i przeniesienia mogi³ po³o¿onych poza
i pod drog¹ na nowe kwatery po obu stronach kaplicy.
Otoczono cmentarz od po³udnia i wscho-
du nowym murowanym ogrodzeniem.
Odbudowano wszystkie zniszczone
schody i alejki. Nie zosta³a odtworzona
kolumnada, poniewa¿ nie by³o na to
zgody. Prace przerywane by³y wielo-
krotnie na skutek uchwa³ Lwowskiej
Rady Miejskiej, która nakazywa³a
wstrzymanie prac i usuniêcie wszystkich
architektonicznych detali: gzymsów,
balustrad i pomników, a tak¿e pierwotnych napisów.

Dochodzi³o do dewastacji i profanacji Cmentarza Orl¹t
Lwowskich, m.in. we wrze�niu 1998 r. nieznani sprawcy na
jednym z pylonów wymalowali swastykê, p³ytê centraln¹
oblali farb¹ i umie�cili na niej obra�liwe antypolskie napisy,
miesi¹c pó�niej skuto litery napisu z p³yty centralnej.
Wreszcie na mocy jednostronnej decyzji w³adz miejskich
Lwowa w 2000 r. dotychczasowe porozumienie zosta³o
ca³kowicie podwa¿one. Kolejne spotkania i rozmowy obu
stron, m.in. Komitetów Konsultacyjnych Prezydentów RP i
Ukrainy, nie przynosi³y zasadniczych rozstrzygniêæ.

Przez wszystkie te lata, pocz¹wszy od 1998 r., dzia³ania
wokó³ Cmentarza Orl¹t toczy³y siê dwutorowo, z jednej
strony trwa³a odbudowa - cmentarz z miesi¹ca na miesi¹c
odradza³ siê, piêknia³ i coraz bardziej przypomina³ ten sprzed

wojny, z drugiej za� - trwa³a urzêdniczo-dyplomatyczna
batalia o jego kszta³t, o ka¿dy obiekt, ka¿dy element, niemal
ka¿de s³owo inskrypcji.

Wydawa³o siê, ¿e prze³omem bêdzie podpisany
13 grudnia 2001 r. w Kijowie protokó³, który przewidywa³,
¿e pomniki lotników amerykañskich i piechurów francuskich
powróc¹ na swoje dawne miejsca, a napis w jêzyku polskim
na p³ycie w centralnej czê�ci cmentarza bêdzie brzmia³:
Nieznanym ¿o³nierzom bohatersko poleg³ym w walce

o Polskê. Wówczas ustalono równie¿, ¿e cere-
monia otwarcia i po�wiêcenia cmentarza
z udzia³em prezydentów Kwa�niewskiego
i Kuczmy odbêdzie siê wiosn¹ 2002 r. Ruszy³y
przygotowania do uroczysto�ci, by³ ju¿ nawet
gotowy, ustalony ze stron¹ ukraiñsk¹, scenariusz
obchodów i tekst apelu poleg³ych. Do oficjal-
nego otwarcia jednak wówczas nie dosz³o,
poniewa¿ radni miejscy Lwowa, pomimo apeli
prezydentów obu krajów, odrzucili przyjête
w Kijowie polsko-ukraiñskie ustalenia, do-
tycz¹ce przede wszystkim tre�ci napisu. Ze

szczególnym sprzeciwem spotka³o siê s³owo bohaterski.
Now¹ kartê w stosunkach miêdzy obydwoma narodami

i krajami otworzy³a dopiero w ostatnich miesi¹cach 2004 r.
pomarañczowa rewolucja na Ukrainie. W kwietniu bie¿¹cego
roku podczas oficjalnej wizyty w Warszawie prezydent
Ukrainy Wiktor Juszczenko o�wiadczy³: Bierzemy poli-
tyczn¹ odpowiedzialno�æ za uregulowanie sprawy Cmen-
tarza Orl¹t Lwowskich. Miesi¹c pó�niej spór uda³o siê
rozwi¹zaæ kompromisowo, 19 maja Rada Miejska Lwowa
zaakceptowa³a zawarte kilka dni wcze�niej w Kijowie
miêdzyrz¹dowe porozumienie, w my�l którego na centralnej

p³ycie ma znale�æ siê napis taki, jak na
Grobie Nieznanego ¯o³nierza w War-
szawie: Tu le¿y ¿o³nierz polski poleg³y
za Ojczyznê oraz na cmentarzu, jak
przed wojn¹, bêd¹ pomniki lotników
amerykañskich i piechurów francuskich,
nie wróc¹ natomiast figury lwów. Ustale-
nia te zyska³y akceptacjê Komitetów
Konsultacyjnych Prezydentów RP
i Ukrainy na posiedzeniu w Warszawie.

Ci¹gn¹cy siê latami konflikt uda³o siê za¿egnaæ, choæ
lwowscy radni dopiero 13 czerwca, na 10 dni przed
planowan¹ uroczysto�ci¹, ostatecznie zatwierdzili przyjête
porozumienia. Nie powiod³y siê czynione w ostatniej chwili
próby zablokowania otwarcia cmentarza, uchwa³a Rady
Najwy¿szej Ukrainy w tej sprawie, uznana tak¿e przez wiele
gremiów ukraiñskich za prowokacjê i absurd prawny zosta³a
anulowana w dzieñ po jej przyjêciu.

Zgodnie z ustaleniami polski wykonawca ustawi³ na
cmentarzu kilkumetrowe rze�by lotnika amerykañskiego i
francuskiego piechura oraz po³o¿y³ przed Arkad¹ now¹ p³ytê
centraln¹. Jednak jeszcze w przeddzieñ uroczysto�ci trzeba
by³o usun¹æ z obu pomników obcojêzyczne napisy: angielski
i francuski. Za¿¹da³ tego dyrektor cmentarza Ihor Hawrysz-
kewycz argumentuj¹c, ¿e zawarte porozumienia ich nie
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uwzgledniaj¹. Strona polska ust¹pi³a, nie chc¹c zadra¿niaæ
sytuacji tu¿ przed uroczysto�ci¹.

24 czerwca ju¿ od rana alejki Cmentarza Orl¹t
Lwowskich zape³nia³y siê lud�mi i bia³o-czerwonymi
flagami. Przybyli obecni i dawni mieszkañcy
Lwiego Grodu, wielu z bardzo daleka. Z Polski
przyjecha³o kilka tysiêcy osób, w tym rodziny,
potomkowie pochowanych oraz ponad stu
go�ci honorowych - pos³ów, senatorów,
przedstawicieli administracji pañstwowej,
w³adz samorz¹dowych, rektorów wy¿szych
uczelni, kombatantów. Obecni byli miêdzy
innymi: marsza³ek Sejmu RP W³odzimierz
Cimoszewicz, marsza³ek Senatu RP Longin
Pastusiak, minister kultury Waldemar D¹b-
rowski, minister obrony narodowej Jerzy
Szmajdziñski i szef Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego Jerzy Bahr. Wzd³u¿ rzêdów
bia³ych krzy¿y wartê trzymali polscy i ukraiñscy ¿o³nierze,
a tak¿e polscy harcerze i ukraiñscy skauci - p³astuni.

Najpierw odby³a siê ceremonia przy zbudowanym w
latach 90. Memoriale ¯o³nierzy Ukraiñskiej Armii
Galicyjskiej, przylegaj¹cym do Cmentarza Orl¹t. Po
modlitwie i wyst¹pieniach obu prezy-
dentów odegrano hymn Ukrainy i
rozleg³a siê salwa honorowa.

Ceremoniê na Cmentarzu Orl¹t
rozpoczê³o odegranie Mazurka D¹b-
rowskiego. Uczestników uroczysto�ci
powita³ sekretarz Rady OPWiM
Andrzej Przewo�nik, podkre�laj¹c, ¿e
cmentarz «nie zosta³ odbudowany
przeciw komukolwiek, a zw³aszcza
przeciw mieszkañcom Lwowa». Nastêpnie u stóp kaplicy
Orl¹t zosta³a odprawiona Msza �wiêta pod przewodnictwem
ks. kardyna³a Mariana Jaworskiego - arcybiskupa Lwowa,
koncelebransami byli ks. arcybiskup S³awoj Leszek G³ód�
- ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz ks. Tadeusz
P³oski - biskup polowy Wojska Polskiego. Na pocz¹tku
rozleg³y siê s³owa pie�ni «�liczna gwiazdo miasta Lwowa».
Homiliê wyg³osi³ bp Tadeusz P³oski. Modlono siê: «Panie
Czasu i Wieczno�ci, w dniu oficjalnego ponownego otwarcia
polskiego Cmentarza Wojennego na £yczakowie, oddajemy
Twemu mi³osierdziu tu spoczywaj¹cych ¯o³nierzy Od-
rodzonej Polski, nieletnie Orlêta, co ofiarowa³y Polsce
wszystko, co by³o im najdro¿sze - swoje m³ode ¿ycie,
wszystkich bojowników za �wiêt¹ sprawê Ojczyzny,
spoczywaj¹cych w tych kwaterach Santo Campo i na ca³ym
£yczakowskim Memoriale pod lwowskim niebem».

Po Mszy duchowni ró¿nych wyznañ odmówili
ekumeniczne modlitwy po�wiêcenia Cmentarza Orl¹t. Jako
pierwszy modli³ siê zwierzchnik Ukraiñskiej Cerkwi
Greckokatolickiej ks. kardyna³ Lubomyr Huzar. Ceremonii
po�wiêcenia dokona³ abp S³awoj Leszek G³ód� wraz z
innymi duchownymi. Nastêpnie odby³o siê ods³oniêcie
pomników lotników amerykañskich i piechurów fran-
cuskich. Po kilku s³owach refleksji Prezesa Zarz¹du

G³ównego Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich Andrzeja Kamiñskiego o losie
cmentarza i miasta oraz apelu do obecnych jego miesz-
kañców o opiekê nad polskimi grobami przyszed³ czas na

wyst¹pienia prezydentów RP i Ukrainy.
Aleksander Kwa�niewski przypominaj¹c

ofiarê Orl¹t Lwowskich, powiedzia³ tak¿e:
«Polacy i Ukraiñcy - podajemy sobie d³onie
ponad histori¹, ponad mogi³ami, i jestem
przekonany, ¿e w przysz³o�æ idziemy razem».

Wiktor Juszczenko podkre�li³, «¿e na
lwowskim cmentarzu pochowani s¹ ludzie,
którzy kochali swoj¹ ojczyznê i wype³nili
wobec niej swój obowi¹zek. (...) ¯o³nierze
zginêli w walce, a ich mogi³y uczyni³y to
miejsce �wiêtym dla Polaków».  Obaj prezy-
denci mówili o polsko-ukraiñskim pojednaniu
i przywo³ali postaæ Ojca �wiêtego Jana Paw³a

II, który przed czterema laty we Lwowie nawo³ywa³ do
oczyszczenia pamiêci historycznej i przedk³adania tego, co
jednoczy nad to, co dzieli.

Gdy pó�niej zabrzmia³y s³owa apelu poleg³ych, a
¿o³nierze kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego

oddali salwê honorow¹ i od�piewano
«Bo¿e, co� Polskê», nie tylko starzy
lwowiacy mieli ³zy w oczach. Z³o¿enie
wieñców i zapalenie zniczy przez
prezydentów RP i Ukrainy przy p³ycie
centralnej cmentarza zakoñczy³o uro-
czysto�ci. By³y one wielkim �wiêtem
zw³aszcza dla lwowskich Polaków. Dla
dzia³aczy Towarzystwa Opieki nad
Polskimi Grobami Wojskowymi i jego

d³ugoletniego prezesa Eugeniusza Cydzika sta³y siê koñcem
pewnego etapu, bo przecie¿ codzienna troska o stan
nekropolii pozosta³a, a poza tym w samym Lwowie i jego
okolicach tyle jest jeszcze polskich ¿o³nierskich mogi³
nieuporz¹dkowanych, nieupamiêtnionych. Lwowska ulica
tego dnia ¿y³a swoim ¿yciem, jak co dzieñ, ale choæ liczne
polskie autokary powodowa³y perturbacje w ruchu, witane
by³y przyjaznym machaniem r¹k.

Odnowiony z wielkim pietyzmem Cmentarz Obroñców
Lwowa w istocie od dawna jest otwarty. Od wielu ju¿ lat,
ka¿dego dnia odwiedzaj¹ go i Polacy, i Ukraiñcy. Staj¹ w
zadumie przed grobami poleg³ych, modl¹ siê za ich dusze,
przynosz¹ kwiaty. To polskie miejsce pamiêci - wpisane w
dzieje Lwowa, skazane na zag³adê, wskrzeszone wbrew
wszelkim przeciwno�ciom, zawirowaniom historycznym i
politycznym - odrodzi³o siê w imiê prawdy historycznej oraz
czci dla poleg³ych i zmar³ych.

Oby Cmentarz Orl¹t Lwowskich, bêd¹cy dot¹d
�wiadectwem tragicznego rozdzia³u zwi¹zków polsko-
ukraiñskich i przedmiotem niekoñcz¹cych siê sporów,
rzeczywi�cie sta³ siê symbolem wzajemnego pojednania.
Oby polegli i zmarli mogli spoczywaæ w pokoju.

Tekst i zdjêcia - Ewa Zió³kowska
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W ten sposób najlepiej przyrz¹dzaæ chude lub pó³t³uste ryby, np. morszczuka, karpia, pstr¹ga. Rybê przed
sma¿eniem mo¿na pokroiæ na mniejsze kawa³ki, bêdzie pikantniejsza.

Do wody na marynatê mo¿na dodaæ obran¹ marchewkê, a nabierze lekko s³odkawego smaku. Marynata
bêdzie ³agodniejsza w smaku, je�li zamiast octu
spirytusowego dodamy do niego octu winnego.

Rybê podawaæ dok³adnie osaczon¹ z marynaty i posypan¹.
koperkiem, na przystawkê lub na kolacjê, np. z pe³noziarnistym pieczywem.
Ryba doskonale komponuje siê z marynowan¹ papryk¹ i   konserwowymi   ogórkami. Mo¿na je drobno

posiekaæ, dodaæ ugotowane na twardo i pokrojone jajko, po³¹czyæ z majonezem.

Ryba w marynacie
Sk³adniki:

? 6 �redniej wielko�ci tuszek dorszy, ok. 1 kg
? sól
?    pieprz
? 1l wody
? 1/2 szklanki octu
? 3 listki laurowe
? po 2 ziarna pieprzu i ziela angielskiego
? po 1 cebuli czerwonej i z³otej
? 1 szklanka m¹ki
? olej do sma¿enia

Nasza rada:

Przygotowanie:
?  Ryby umyæ, oczy�ciæ z ³usek, nie odcinaæ p³etw,

dok³adnie op³ukaæ, osuszyæ, oprószyæ sol¹ i
pieprzem, odstawiæ na godzinê w ch³odne
miejsce.

?  W rondelku zagotowaæ wodê, dodaæ listki laurowe, ziarna pieprzu i ziela angielskiego, posoliæ do
smaku, gotowaæ 5 minut, wlaæ ocet, zagotowaæ.

?  Ryby osuszyæ, panierowaæ w m¹ce, sma¿yæ na dobrze rozgrzanym oleju na z³oty kolor, potrzymaæ
5 minut na ma³ym ogniu, cebule obraæ, pokroiæ na plasterki.

?  Usma¿on¹ rybê u³o¿yæ w szklanym naczyniu, ob³o¿yæ cebul¹, zalaæ zimn¹ marynat¹, pozostawiæ w
ch³odnym miejscu na 1-2 godziny, aby ryba nabra³a aromatu.

 Kuchnia  polska

Adres redakcji:    Ukraina 61057  Charków
ul. Krasnoznamionnaja 7/9 m. 125

Tel./fax.+38 (057) 336 65 73

Redakcja pracuje na zasadach spo³ecznych.         Na prawach rêkopisu do  u¿ytku wewnêtrznego.

Adres dla korespondencji:  61202 Ukraina  Charków
    pr. Pobiedy 48 m. 295

Gazetê �Polonia Charkowa�   dofinansowuje  Senat RP przez Fundacjê  «Pomoc  Polakom na  Wschodzie»

UÃàçåòà çàðåºñòðîâàíà Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè çà
¹816, ñåð³ÿ ÕÊ

                                       e-mail: polonia@kharkov.com

Zespó³ Redakcyjny: Oleg Czernijenko (red.naczelny,
opracowanie komputerowe), Aleksandra Bodenszac,

Diana Krawczenko, Bo¿ena £ysoñ, Igor Mackiewicz,
Olga Zagórska, Józefa Czernijenko




