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Ja³ta dla Polaków oznacza zdradê. Zakoñczenie
II wojny �wiatowej dla wielu oznacza³o wyzwolenie spod
okupacji niemieckiej, lecz jednocze�nie sowieckie
zniewolenie.

Polacy ró¿nili siê od innych narodów tej czê�ci Europy.
Mimo wymordowania kilku milionów obywateli w czasie
wojny przez Niemców i Sowietów (Syberia, Katyñ), Polacy
nie dawali siê zamieniæ w homo sovieticus.

I mimo ¿e re¿ym odpowiada³ kulami, biciem i wiê-
zieniem, opór trwa³. Ch³opi nie dali siê zapêdziæ do
ko³chozów, a robotnicy co kilka lat buntowali siê, ko�ció³
i prasa katolicka stanowi³y oazê ograniczonej niezale¿no�ci.

Intelektuali�ci i studenci za walkê o wolno�æ s³owa
i przestrzeganie praw obywatelskich p³acili utrat¹ pracy,
zakazem druku, a niektórzy wiêzieniem. Cech¹ ¿ycia
w komunistycznej codzienno�ci by³a mieszanina przy-
stosowania siê i buntu - karierowiczostwa jednych,
pasywnego oporu i otwartej rewolty innych. Wzglêdny
spokój spo³eczny po krwawym st³umieniu demonstracji
robotniczych w Poznaniu i po upadku nadziei na lepsze
¿ycie zwi¹zanych z destalinizacj¹ 1956 roku, nie trwa³ d³ugo.

Do 1976 roku ka¿da grupa spo³eczna buntowa³a siê
samotnie. Gdy robotnicy walczyli przeciwko wyzyskowi,
inteligencja ich raczej otwarcie nie popiera³a. Kiedy
intelektuali�ci i studenci walczyli o wolno�æ s³owa
w 1968 roku, robotnicy - z ma³ymi wyj¹tkami - byli bierni.
Ale w 1976 roku, gdy rz¹d znowu zdecydowa³ siê na
podwy¿kê cen ¿ywno�ci i w prote�cie zastrajkowali
robotnicy w oko³o stu fabrykach, intelektuali�ci pospieszyli
bitym i aresztowanym z pomoc¹ prawn¹ i finansow¹. Bo
pamiêtali swój szok z 1970 roku. Wtedy równie¿ po
og³oszonej podwy¿ce cen na ¿ywno�æ zdesperowani
robotnicy wyszli ze stoczni i fabryk w Szczecinie i Gdañsku
i podpalili siedziby partii komunistycznej, lokalnej
administracji i policji. W odpowiedzi, rz¹d wys³a³ wojsko.
Zginê³o 45 osób i ponad 1100 zosta³o rannych. W 1976 ro-
ku w³adze do spacyfikowania robotników wysta³y policjê.
Bito i uwiêziono oko³o 2500 osób, 1500 wyrzucono
z pracy, kilkudziesiêciu skazano na wieloletnie wyroki.

Kilka stów o i Polsce

25-lecie podpisania Porozumieñ
Sierpniowych i powstania «Solidarno�ci»

w 25-lecie powstania NSZZ «Solidarno�æ»
w Do¿ynki - �wiêto plonów
w �wiêto Matki Boskiej Zielnej
w Pakt Ribbentrop-Mo³otow
w Wirtualny olimpijski ogieñ w Warszawie

w XII �wiatowe Letnie Igrzyska Polonijne � zakoñczone
w Gratulujemy Katarzynie Gurowej
w Orle Gniazdo � 2005
w Delegacja z Polski w Pieczieniegach
w Nowa ksi¹¿ka pro Charkowski Uniwersytet
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Jacek Kuroñ, znany dzia³acz opozycyjny, rzuci³ wtedy
has³o: �nie palcie komitetów, ale organizujcie w³asne».
Powsta³ Komitet Obrony Robotników, z³o¿ony z wybitnych
pisarzy, prawników i m³odych uczestników buntu
studenckiego z 1968 roku. KOR dzia³a³ jawnie, choæ nie-
legalnie, znane by³y nazwiska i adresy cz³onków komitetu.
Dzia³acze i liczni wspó³pracownicy KOR-u z sukcesem
pomagali robotnikom. Lech Wa³êsa przyst¹pi³ w Gdañsku
do niezale¿nego zwi¹zku zawodowego. Zaczê³y
nielegalnie ukazywaæ siê gazety skierowane do
robotników oraz podziemne wydawnictwa, og³aszaj¹ce
zakazane przez cenzurê ksi¹¿ki. Obok KOR-u powsta³y
inne organizacje dzia³aj¹ce na rzecz zmian.

Do zintegrowania robotników i inteligentów, ch³opów
i urzêdników, ateistów i wierz¹cych w walce z komu-
nizmem przyczyni³ siê cud: w pa�dzierniku 1978 roku
Polak - Jan Pawe³ II zosta³ papie¿em! W dodatku Polak
znany ze swojego oporu wobec komunistów i sprzyjania
opozycji. Gdy nastêpnego roku Jan Pawe³ II przyjecha³ z
pielgrzymk¹ do Polski, Polaków ogarn¹³ entuzjazm.

Milionowe t³umy, zbieraj¹ce siê na msze papieskie,
pokaza³y liczebno�æ tych wszystkich, którzy dosyæ mieli
rz¹dów komunistycznych.

Kiedy w lipcu 1980 roku rz¹d og³osi³ podwy¿kê cen,
po raz kolejny wybuch³y strajki w ca³ej Polsce. Do Stoczni
im. Lenina w Gdañsku przyjechali opozycyjni inte-
lektuali�ci, by wspomóc strajkuj¹cych radami i by
informacje o ¿¹daniach przekazywaæ ca³ej Polsce i �wiatu.
Stoczniowcy pod wodz¹ Lecha Wa³êsy og³osili 21 po-
stulatów, w których domagali siê zgody na za³o¿enie
niezale¿nych zwi¹zków zawodowych, prawa do strajku,
zwolnienia wiê�niów politycznych, wolno�ci s³owa oraz
podwy¿ki p³ac. Wobec zdecydowanej, ale i pokojowej
postawy strajkuj¹cych robotników w ca³ej Polsce rz¹d
zgodzi³ siê na podpisanie porozumienia ze strajkuj¹cymi.
W³adze po raz pierwszy w kraju obozu komunistycznego
wyrazi³y zgodê na powstanie niezale¿nego zwi¹zku
zawodowego. Narodzi³a siê Solidarno�æ.

W ka¿dej fabryce, uczelni, urzêdzie zaczêto siê

organizowaæ. W krótkim czasie liczebno�æ zwi¹zku
wynios³a prawie 10 milionów cz³onków. W nak³adzie 500
tysiêcy egzemplarzy zacz¹³ ukazywaæ siê tygodnik
zwi¹zkowy �Solidarno�æ». Pod egid¹ Solidarno�ci
masowo wydawano lokalne gazety i pisma. Komuni�ci,
godz¹c siê na niezale¿ny zwi¹zek zawodowy, liczyli, ¿e
ogranicz¹ dzia³alno�æ zwi¹zkow¹, podziel¹ kierownictwo
Solidarno�ci, a spo³eczeñstwo zastrasz¹. Kalkulacje te
zawiod³y. Zaczê³a siê wojna nerwów. Niewype³nianie przez
w³adze podpisanych porozumieñ radykalizowa³o nastroje
cz³onków Solidarno�ci. Wydawa³o siê, ¿e ca³e spo³e-
czeñstwo wypowiedzia³o pos³uszeñstwo komunistom.
Moskwa domaga³a siê akcji.

W tej sytuacji 13 grudnia 1981 roku gen. W. Ja-
ruzelski wprowadzi³ stan wojenny. Internowano lub
aresztowano ponad 10 tysiêcy osób, w tym L Wa³êsê
i kierownictwo Solidarno�ci. Zwi¹zek i inne organizacje
zdelegalizowano. Strajki protestacyjne zosta³y rozbite

Rado�æ po zarejestrowaniu �Solidarno�ci� w s¹dzie
- Lech Wa³êsa z kwiatami (fot. J. Morek/Forum)

Genera³ Wojciech Jaruzelski, premier i I sekretarz partii
komunistycznej, og³asza wprowadzenie stanu wojennego -

13 grudnia 1981 (fot. ADM)

G³ód informacji - przed woln¹ drukarni¹
�Solidarno�ci� (fot. K. Capa³a)
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przez wojsko i policjê, którym wydano zezwolenie na
u¿ycie broni. Padli zabici i ranni. Wydawa³o siê, ¿e Polacy
ponie�li klêskê, z której siê nie wydobêd¹.

Reakcja �wiata na og³oszenie stanu wojennego

w Polsce by³a zdecydowana. W prawie wszystkich
stolicach Europy Zachodniej odby³y siê marsze poparcia
dla Solidarno�ci. Rz¹d USA wprowadzi³ sankcje gospo-
darcze, a zwykli obywatele pañstw zachodnich zaczêli
masowo wysy³aæ paczki z ¿ywno�ci¹ i ubraniami do
Polaków.

W³adze komunistyczne, wprowadzaj¹c stan
wojenny, nie osi¹gnê³y jednak celu. Powsta³a podziemna
Solidarno�æ, z w³asnymi w³adzami, wydawnictwami
i informacj¹.

Zachodnie zwi¹zki zawodowe i stowarzyszenia
pomaga³y podziemiu materialnie. Dzia³alno�æ nielegalna
cieszy³a siê szerokim poparciem w Polsce. Ksiê¿a
katoliccy ukrywali liderów podziemia i udostêpniali
ko�cio³y dla spotkañ i dzia³alno�ci kulturalnej. Przyznanie
Pokojowej Nagrody Nobla Wa³êsie w 1983 roku
podtrzyma³o ducha oporu. Równie¿ wielkie znaczenie
mia³y s³owa papie¿a w czasie jego dwóch pielgrzymek
po wprowadzeniu stanu wojennego, szczególnie te,
wypowiedziane w 1986 roku w Gdañsku: �wielkie
dziedzictwo polskiej Solidarno�ci zachowa³o swoj¹
aktualno�æ».

Wtarciu z podziemn¹ Solidarno�ci¹ w³adza zaczê³a
przegrywaæ - sytuacja gospodarcza pogarsza³a siê, opór
trwa³. W dodatku Zwi¹zek Radziecki wyczerpany wojn¹
w Afganistanie i wy�cigiem zbrojeñ traci³ si³y. Sam bêd¹c
bankrutem, nie by³ w stanie utrzymywaæ innego bankruta.
Polityka pierestrojki Gorbaczowa nie wydoby³a ZSRR
z g³êbokiego kryzysu.

Wiosn¹ i latem 1988 roku wybuch³y znowu strajki.
Robotnicy ¿¹dali przywrócenia Solidarno�ci. Rz¹d ju¿

W czasie stanu wojennego widok polskich czo³gów
na ulicach polskich miast by³ czym� powszednim.

W ten sposób w³adza usi³owa³a zastraszyæ
spo³eczeñstwo (fot. J. ¯o³nierkiewicz)

Robotnicy huty �Warszawa� w marszu protestacyjnym
(fot. Karta)

wiedzia³, ¿e bez zmian politycznych nie ma szans na
bezkrwawe zakoñczenie strajków. W³adze podjê³y wiêc
rozmowy wstêpne z opozycj¹, która jako warunek
porozumienia postawi³a zalegalizowanie Solidarno�ci.
W lutym 1989 roku rozpoczê³y siê rozmowy Okr¹g³ego
Sto³u. Polska i ca³y �wiat �ledzi³y z zapartym tchem
przebieg rozmów - po raz pierwszy w historii komuni�ci
zamienili kule na s³owa. Zawarto porozumienie.

4 czerwca 1989 roku ludzie Solidarno�ci odnie�li
wielkie zwyciêstwo w wyborach do Sejmu i do nowo
utworzonego Senatu. W sierpniu opozycjonista Tadeusz
Mazowiecki zosta³ pierwszym od lat 40-tu. niekomu-
nistycznym premierem. Polaków rozsadza³a rado�æ, ale
obawiano siê reakcji Moskwy. W Polsce pamiêtano
krwaw¹ rozprawê z powstaniem w Budapeszcie
w 1956 roku i interwencjê wojsk Uk³adu Warszawskiego
w Czechos³owacji w 1968 roku. Polska z niekomu-
nistycznym rz¹dem, wprowadzaj¹ca gospodarkê rynkow¹
i system demokratyczny by³a nadal osamotniona.

Jednak polski kamieñ rzucony w wodê anty-
komunizmu wywo³a³ szybko rozchodz¹ce siê krêgi.
Wêgrzy, po ich «okr¹g³ym stole», w pa�dzierniku
wprowadzili system wielopartyjny; w listopadzie run¹³ mur
berliñski; w grudniu po krwawych rozruchach upad³ rz¹d

Ceausescu, w Czechos³owacji prezydentem zosta³ Vacav
Havel; w styczniu 1990 roku rozpoczê³y siê obrady
bu³garskiego Okr¹g³ego Sto³u, a w pa�dzierniku po
45 latach Niemcy sta³y siê jednym pañstwem.

Uk³ad ja³tañski znikn¹³. Europa znowu by³a
zjednoczona.

PS. UNESCO wpisa³o w 2003 roku oryginaln¹ tablicê
z zapisanymi na niej 21 postulatami gdañskich robotników
do rejestru zabytków �wiatowych.

Fundacja �Instytut Lecha Wa³êsy�,
Fundacja �Centrum Solidarno�ci�
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W Sejmie uroczyst¹ sesj¹ parlamentu uczczono
29 sierpnia 25-lecie «Solidarno�ci» z udzia³em pos³ów
i senatorów. Porannemu zgromadzeniu obu izb wspó³-
przewodniczyli marsza³ek Sejmu W³odzimierz
Cimoszewicz i marsza³ek Sejmu I kadencji -
Wies³aw Chrzanowski. Marsza³ek Sejmu W³o-
dzimierz Cimoszewicz otwieraj¹c uroczyste
spotkanie pos³ów i senatorów z okazji 25-lecia
«Solidarno�ci» podkre�li³, ¿e ma ono uczciæ
«wydarzenia polskiego Sierpnia, oddaæ ho³d
milionom ich uczestników, wyraziæ szacunek i
wdziêczno�æ tym wszystkim, którzy zrobili
pierwszy, jak¿e wa¿ny krok ku odzyskaniu przez Polskê pe³ni
suwerenno�ci, wolno�ci i demokracji».

Wolno�æ jest bezcenna - podkre�li³ by³y prezydent Lech
Wa³êsa w Sejmie. «Wierzê, ¿e zwyciêstwo solidarno�ciowe
wejdzie na sta³e do naszego dziedzictwa narodowego
i zapisze siê w zbiorowej pamiêci» � zaznaczy³. Podkre�li³,
¿e «niezale¿nie od dzisiejszych kalkulacji i ceny, jak¹
przysz³o zap³aciæ», przez ostatnie 25 lat «zamknêli�my epokê
podzia³ów, wrogów i granic». Wspominaj¹c tamte wyda-
rzenia o�wiadczy³, ¿e w sierpniu �80 nie mia³a miejsca
«¿adna manipulacja czy zdrada». Jak doda³, «efekt tamtych
dni jest tak wielki, ¿e nie mie�ci siê w wielu nawet �wiat³ych
umys³ach».

Nie ma wolno�ci bez «Solidarno�ci», ale nie ma
solidarno�ci bez zaufania i wzajemnego szacunku -
podkre�li³ prezydent Aleksander Kwa�niewski podczas
konferencji «Od Solidarno�ci do wolno�ci».

Kwa�niewski z³o¿y³ «s³owa podziwu i szacunku
wielkiemu przywódcy polskiego Sierpnia Lechowi Wa³êsie».
Podkre�li³, ¿e «byæ mo¿e nie ma wa¿niejszego s³owa
w dzisiejszym �wiecie ni¿ solidarno�æ». Prezydent doda³, ¿e
koñcz¹c swoj¹ 10-letni¹ prezydenturê ¿yczy Polakom na
kolejne lata wolno�ci, solidarno�ci i du¿o wiêcej wza-
jemnego szacunku. «Kto jest solidarny z innymi, ten nie jest
sam, kto jest solidarny z innymi, ten mo¿e zmieniæ �wiat» �

25-lecie powstania NSZZ «Solidarno�æ»
doda³. «Wszyscy ¿yjemy w wolnej Polsce, a wolnej Polski
bez pana, panie prezydencie, i bez was, bez bardzo wielu tu
obecnych by nie by³o» - zwróci³ siê prezydent do Lecha

Wa³êsy i innych uczestników konferencji.
Pierwszy niekomunistyczny premier

Tadeusz Mazowiecki przyzna³, ¿e «Solidarno�æ»
taka jak w Sierpniu�80 jest niemo¿liwa do
powtórzenia. «Walka z przeciwnikiem, tota-
litaryzmem i solidarno�æ w tej walce to co innego
ni¿ solidarno�æ w pañstwie demokratycznym,
które daje wszystkim wolno�æ, a wiêc i mo¿-

liwo�æ sporów» - uwa¿a.
Ks. pra³at Henryk Jankowski, kapelan «Solidarno�ci»,

który tak¿e wzi¹³ udzia³ w uroczysto�ci w Sejmie, uwa¿a,
¿e powinni�my zrobiæ wszystko, aby spór o dziedzictwo
«Solidarno�ci» nie dzieli³ Polaków. Wed³ug niego,
«»Solidarno�æ« jako idea nie powinna mieæ nic do czynienia
z nienawi�ci¹ ludzk¹».

Natomiast w niedzielê Anna Walentynowicz, podczas
obchodów zorganizowanych przez niekórych pos³ów
prawicowych, podkre�li³a, ¿e wielu cz³onków pierwszej «S»
zosta³o zdradzonych - powo³aniem «neo-Solidarno�ci».
£ami¹cym siê ze wzruszenia g³osem o�wiadczy³a: «Dzi�
mówiê w imieniu zdradzonych: nie dajcie sobie odebraæ
Polski, to wy macie do niej prawo». Jej wyst¹pienie
przerwa³y w tym momencie gromkie oklaski.

Joanna i Andrzej Gwiazda uwa¿aj¹, ¿e «nie ma
niepodleg³o�ci bez uwolnienia Polski od agentury, która
zdominowa³a najwy¿sze szczeble pañstwa». «Bez publicz-
nego ujawnienia agentury w strukturach administracji
pañstwowej, mediach, szkolnictwie i biznesie niemo¿liwe
jest rozpoczêcie naprawy pañstwa polskiego. (...) Naszym
zdaniem druga «S» jest tworem agenturalnym, który mia³
za zadanie staæ siê parawanem dla antypañstwowej,
antynarodowej i antyprawicowej transformacji ustrojowej»
- napisali w li�cie.

Serwis POLSKA-POLACY na podstawie PAP

CYTATY:
¿ �W odbiorze opinii publicznej na Zachodzie

do rozmiarów symbolu uros³o zburzenie muru berliñ-
skiego, a o Solidranosci (...) mówi siê du¿o mniej».
«Chodzi wiêc równie¿ o podkre�lenie historycznego
znaczenia tego wielkiego ruchu spo³ecznego, który
pó�niej jak burza zmieni³ stosunki w Europie �rodkowo-
Wschodniej��  A. Stelmachowski

¿ �My�lê, ¿e jest to bardzo wa¿ne, aby�my w
Polsce potrafili w godny, m¹dry sposób odnie�æ siê do tego
wa¿nego wydarzenia historycznego i ¿eby�my jednocze�nie
zademonstrowali �wiatu, ¿e s¹ takie sprawy, które nas
dzisiaj nie dziel¹, ¿e s¹ takie sprawy, gdzie mimo nawet
niesprzyjaj¹cych okoliczno�ci, jak chocia¿by wydarzenia
obecnie maj¹ce miejsce w naszym kraju - potrafili siê
porozumieæ� � W. Cimoszewicz

¿ �Gdyby nie by³o «Solidarno�ci», Gorbaczow
mia³by wiêksze szanse na wyd³u¿enie ¿ycia systemu komu-
nistycznego. Oczywi�cie komunizm by³ skazany na zag³adê.
Bez «Solidarno�ci» trwa³by jednak d³u¿ej i inaczej siê
skoñczy³� � brytyjski historyk Norman Davies

¿ �Nikt z nas siê tego nie spodziewa³. Forma,
jak¹ ten wybuch przybra³, by³a zupe³nie nowa - przeczy³a
wielu opiniom socjologów o polskim spo³eczeñstwie.
Wydawa³o siê, ¿e jest ono pasywne, ¿e raczej stara siê
przystosowaæ poprzez wykorzystywanie luk syste-
mowych. Maj¹c taki obraz polskiego spo³eczeñstwa, nie
mo¿na by³o oczekiwaæ prze³omowych wydarzeñ. Zreszt¹,
odnoszê wra¿enie, ¿e zdumia³y one samo spo³eczeñstwo,
¿e ich uczestnicy byli zaskoczeni tym, co im siê
przydarzy³o� �  prof. Miroslawa Marody
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Historia i obyczaje

Najwiêksze w roku �wiêto gospodarskie rolników
bêd¹ce ukoronowaniem ich ca³orocznego trudu,
obchodzone po zakoñczeniu wszystkich najwa¿-
niejszych prac polowych i zebraniu plonów, a g³ównie
plonu zbó¿.

W dawnej Polsce zwanego je równie¿ Wieñ-
cowem (od najwa¿niejszego ich symbolu wieñca ze
zbó¿ i kwiatów) lub Okrê¿nem (od starodawnego
obyczaju jesiennego obchodzenia, lub obje¿d¿ania,
czyli okr¹¿ania pól po sprzêcie zbo¿a).

Do¿ynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie
ju¿ w XVI lub na prze³omie XVI i XVII wieku, kiedy na
naszych ziemiach rozwinê³a siê gospodarka fol-
warczno - dworska. Urz¹dzali ja dla ¿niwiarzy (s³u¿by
folwarcznej i pracowników najemnych) w³a�ciciele
maj¹tków ziemskich. By³a to zabawa, poczêstunek i
tañce - w nagrodê za dobrze wykonan¹ pracê przy

¿niwach i zebrane plony. ¯niwa by³y bowiem
uwieñczeniem wielkiego gospodarskiego trudu, od
efektów którego, od ilo�ci i jako�ci zbiorów, zale¿a³a
ludzka egzystencja.

W obchodach do¿ynkowych, odbywaj¹cych siê
we wszystkich regionach Polski, nie brakowa³o równie¿
elementów starszych, archaicznych, które bywaj¹
t³umaczone jako �lady odwiecznych obrzêdów i ofiar
sk³adanych bóstwom urodzaju. Do takich nale¿a³y
ró¿ne praktyki i do niedawna zachowane zwyczaje
zwi¹zane np. z ostatni¹ gar�ci¹, kêp¹ lub (rzadziej)
pasem niez¿êtego zbo¿a, które po ¿niwach czas jaki�
pozostawiano na pustym ju¿ polu, dla ci¹g³o�ci
wegetacji zbó¿ i ci¹g³o�ci urodzaju. Te ostatnie
pozostawione na polu k³osy zwano przepiórk¹ (na

Do¿ynki - �wiêto plonów
Mazowszu i Podlasiu), perepe³k¹ (na kresach
wschodnich), brod¹ (we wschodniej czê�ci Mazowsza),
koz¹ (w Ma³opolsce), pêpem lub pêpkiem (w poznañ-
skiem); zwano je tak¿e wi¹zk¹, wi¹zank¹ lub garstk¹.
�cinano je bardzo uroczy�cie i móg³ to zrobiæ tylko
najlepszy ko�nik, po czym wrêczano je ¿niwiarkom
przodownicom, aby uplot³y z nich wieniec.

Obchody do¿ynkowe rozpoczyna³y siê bowiem
wiciem wieñca, z tych w³a�nie pozostawionych na polu
zbó¿, z ki�ci czerwonej jarzêbiny, orzechów, owoców,
kwiatów i kolorowych wst¹¿ek. Wieñce do¿ynkowe
miewa³y zwykle kszta³t wielkiej korony lub ko³a.
W przesz³o�ci umieszczano w nich tak¿e ¿ywe (a z czasem
sztuczne) koguty, kaczêta lub ma³e g¹ski, bo mia³o to
zapewniaæ piêkny i zdrowy przychówek gospodarski.

Wieniec do¿ynkowy nazywany bywa³ plonem (bo
uosabia³ wszystkie zebrane plony i urodzaj). Nios³a go
na g³owie lub wyci¹gniêtych rêkach najlepsza ¿niwiarka,
czasami z pomoc¹ parobków i innych ¿eñców. Za ni¹
postêpowa³ orszak od�wiêtnie ubranych ¿niwiarzy,
nios¹cych na ramionach przybrane kwiatami, wyczy-
szczone kosy i sierpy.

Wieniec niesiono do ko�cio³a, do po�wiêcenia;
nastêpnie ze �piewem w uroczystym pochodzie,
udawano siê do dworu lub do domu w³a�ciciela pola -
gospodarza do¿ynek.

Pie�ni �piewane przez id¹cych z wieñcem ¿niwiarzy
mówi³y o ich trudzie i o plonie, wyra¿a³y tak¿e troskê o
przysz³e urodzaje i ¿yczenia przysz³ych dobrych plonów
oraz nadziejê na zas³u¿ony poczêstunek i zabawê.
Najczê�ciej �piewano tak¹, albo bardzo podobn¹ pie�ñ:

Plon, niesiemy plon
w gospodarza (lub jegomo�ci) dom!
Aby dobrze plonowa³o,
Po sto korcy z kopy da³o!
Otwieraj, panie, szeroko wrota
niesiem ci wieniec ze szczerego z³ota.
Za�cie³aj, panie, sto³y i ³awy,
Idzie do ciebie go�æ niebywa³y.
Plon niesiemy plon...

Pie�ni te, o wielu zwrotkach, mówi³y tak¿e
o ró¿nych miejscowych wydarzeniach, troskach ale
i rado�ciach, wytyka³y wady surowym ekonomom,
wychwala³y szczodro�æ dziedziców i ich gospodarno�æ,
lub przeciwnie wytyka³y im sk¹pstwo, nieudolno�æ
i spowodowane tym braki w gospodarstwie, by³y wiêc
prawdziw¹ bo zawsze aktualn¹ kronika wsi.

Gospodarz do¿ynek - którym najczê�ciej bywa³
dziedzic - z szacunkiem przyjmowa³ wieniec od
przodownicy, osobi�cie wnosi³ go do domu i ustawia³

 "Wi¹zanie snopków"; "K³osy" 1881
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�wiêto Matki Boskiej Zielnej
na stole, po czym prosi³ przodownicê do tañca.
Nastêpnie prowadzi³ wszystkich do sto³ów, ustawionych
na dziedziñcu lub w stodole i czêstowa³ ich dobrym
jedzeniem i napitkiem. Po uczcie rozpoczyna³y siê
tañce, trwaj¹ce nieraz do pó�nych godzin nocnych.

Wieniec do¿ynkowy przechowywano w stodole, a¿
do nastêpnego roku, do nowego siewu, a wykruszone
z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym.

Zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów
obchody do¿ynkowe maj¹ wiêc ju¿ kilka wieków
tradycji, chocia¿ nieco zmieni³y swój charakter, przesz³y
bowiem interesuj¹ca ewolucjê.

Ju¿ u schy³ku XIX wieku, wzorem do¿ynek
dworskich, zaczêto urz¹dzaæ do¿ynki ch³opskie,
gospodarskie. Bogaci gospodarze wyprawiali je dla
swych domowników, rodziny, parobków i najemników.
Przebiega³y one bardzo podobnie do do¿ynek dwor-
skich, chocia¿ by³y znacznie skromniejsze.

W okresie miêdzywojennym zaczêto organizowaæ
do¿ynki gminne, powiatowe i parafialne. Organizowa³y
je lokalne samorz¹dy i partie ch³opskie, a przede
wszystkim ko³a Stronnictwa Ludowego, Kó³ka Rolnicze,
Ko�ció³ czêsto tak¿e i szko³a. Do¿ynki tamtych czasów
by³y manifestacj¹ odrêbno�ci ch³opskiej i dumy.

Z zabawy urz¹dzanej g³ównie dla czeladzi
dworskiej sta³y siê �wiêtem ca³ego rolniczego stanu,
po³¹czonym z wystawami rolniczymi, festynami
wystêpami ludowych zespo³ów artystycznych.

Po ostatniej wojnie przez d³ugie lata gospodarzami
do¿ynek byli przedstawiciele w³adz administracyjnych
i ró¿nych szczebli, (od gminnych do centralnych) i mia³y
charakter polityczny, (mia³y wyra¿aæ poparcie dla
ówczesnej w³adzy i polityki rolnej), ale zachowywano
w nich równie¿ chocia¿ elementy tradycyjne: uroczyste
pochody z wieñcami, pie�ni. Towarzyszy³y im tak¿e
ró¿ne imprezy: kiermasze, zabawy itp.

Po 1980 r. do¿ynki po raz kolejny zmieni³y swój
charakter: pozostaj¹c �wiêtem rolniczego stanu, sta³y
siê jednocze�nie uroczysto�ci¹ wyznaniow¹, religijn¹
i dziêkczynieniem sk³adanym Bogu i Matce Bo¿ej za
szczê�liwie zakoñczone ¿niwa i zebrane plony.
Powrócono do tradycji do¿ynek parafialnych. Tak jak
w przesz³o�ci formuj¹ siê barwne pochody do¿ynkowe
z wieñcami, które rolnicy sk³adaj¹ w ko�cio³ach, przy
o³tarzu wraz z innymi p³odami ziemi. Zwyczajem sta³y
siê t³umne pielgrzymki ch³opskie do miejsc �wiêtych,
miejsc kultu religijnego, zw³aszcza do sanktuariów
maryjnych, a w tym równie¿ do najwiêkszego sanktu-
arium polskiego na Jasnej Górze w Czêstochowie. Tu
w³a�nie odbywaj¹ siê najwiêksze i najuroczy�ciej
obchodzone do¿ynki polskie. Uczestnicz¹ w nich
nieprzeliczone t³umy i delegacje rolnicze z ca³ej Polski,
w tradycyjnych strojach z darami z p³odów ziemi, coraz
to piêkniejszymi wieñcami i chlebami upieczonymi z
m¹ki, z tegorocznych zbiorów.

"Polskie Tradycje �wi¹teczne"
- aut. Barbara Ogrodowska

Uroczysto�æ ko�cielna Za�niêcia i Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej Marii Panny (która wed³ug uznanej przez
Ko�ció³ legendy nie umar³a jak wszyscy ludzie, lecz
po swym d³ugim, ziemskim ¿yciu zapad³a w g³êboki
sen, a Jej dusza i �wiête, niepokalane, wolne od
grzechu cia³o zosta³y na skrzyd³ach anio³ów zaniesione
do nieba), obchodzona ju¿ w V w., w Polsce znane
jest przede wszystkim jako �wiêto Matki Boskiej
Zielnej.

     W polskiej tradycji ludowej i w tradycji ludowej
europejskiej, Matka Boska, patronka dnia 15 sierpnia,
czczona jest tak¿e jako patronka ziemi bêd¹cej w naj-
bujniejszym rozkwicie, patronka zió³, kwiatów, owoców i
zbó¿. Dlatego w³a�nie nazywana bywa Zieln¹ (w Polsce),
Korzenn¹ (w Czechach), Kwietn¹ (w Niemczech -
w Bawarii i Nadrenii), ¯ytni¹ (w Estonii). We wszystkich
tych krajach, w dniu sierpniowego maryjnego �wiêta,
sk³ada siê Matce Bo¿ej w ofierze p³ody ziemi: zio³a, kwiaty,
zbo¿a, warzywa i owoce.

     Bukiety - wi¹zanki, które w polskich ko�cio³ach
�wiêci siê w dniu 15 sierpnia, na Matkê Bosk¹ Zieln¹,
w zale¿no�ci od regionu i zwyczaju nasz¹ nazwê ziela,
równianki, kêpki, ograbki, rózgi lub rózgi ograbkowej.
Uk³adano je niegdy� z bylicy, macierzanki, miêty,
pio³unu, chabrów, kopytnika i krwawnika - a wiêc z zió³
o wypróbowanych w³a�ciwo�ciach leczniczych, z
kwiatów polnych i ogrodowych, zgodnie z przys³owiem:
...w sierpniu ka¿dy kwiat wo³a - zanie� mnie do
ko�cio³a!... Do bukietu wk³adano tak¿e k³osy zbó¿, len,
makówki i konopie oraz ró¿ne warzywa i owoce:
marchew, nabity na patyk ziemniak lub jab³ko, ga³¹zkê
z pó�nymi wi�niami, ga³¹zki leszczynowe z orzechami,
a wiêc wszystko co urodzi³a ziemia i co wa¿ne by³o dla
ludzkiego bytu.

 "Zielone �wi¹tki", rys. M.E. Andriolli
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     Wierzono powszechnie, ¿e po�wiêcony w ko�cie-
le bukiet nabiera niezwyk³ych w³a�ciwo�ci - czaro-
dziejskich i leczniczych.

     W drodze powrotnej z ko�cio³a pozostawiano
ziele w bruzdach zagonów, aby szkodniki nie zagra¿a³y
ziemniakom i kapu�cie. Po kilku dniach zabierano bukiet
do domu i tam przechowywano go pieczo³owicie,
najczê�ciej za �wiêtym obrazem. Zio³a z bukietu
dodawano do ró¿nego rodzaju domowych herbat i
wywarów stosowanych w leczeniu ludzi i zwierz¹t
gospodarskich. Okadzano nimi izbê i obej�cie dla ochrony
przed burz¹, po¿arem i epidemi¹ gro�nych chorób
zaka�nych (nazywanych niegdy� zaraz¹ lub morowym
powietrzem). Wszystkie te praktyki z zio³ami, wy-
kruszonymi z po�wiêconej w ko�ciele równianki - ziela
odesz³y ju¿ w przesz³o�æ. Dotychczas jednak wiele osób,
zw³aszcza mieszkaj¹cych na wsi, w dniu Matki Boskiej
Zielnej �wiêci w ko�ciele kolorowe bukiety z kwiatów,
k³osów i rozmaitych zió³.

     W ca³ej Polsce dzieñ Wniebowst¹pienia
Naj�wiêtszej Marii Panny - Matki Boskiej Zielnej
obchodzony jest bardzo uroczy�cie. Czasami ju¿ w tym
dniu urz¹dza siê lokalne, najczê�ciej parafialne do¿ynki,
ale czê�ciej s¹ to dwie odrêbne uroczysto�ci obchodzone
w ró¿nych terminach.

     Z niezwyk³ych uroczysto�ci zwi¹zanych ze
�wiêtem Wniebowziêcia, niespotykanych w innych
rejonach Polski s³ynie sanktuarium pasyjne w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Odbywa siê tam wielkie widowisko
religijne, bêd¹ce inscenizacj¹ zarówno Za�niêcia, jak i
Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny. W procesji
niesie siê spoczywaj¹cy na marach pos¹g Matki Boskiej,
który na zakoñczenie uroczysto�ci podnosi siê i pokazuje
wiernym. W obrzêdzie tym uczestnicz¹ pielgrzymki
rolników z ca³ej Polski, w swych regionalnych strojach,
dziêki czemu procesja staje siê tak¿e parada polskich
strojów ludowych. Id¹ w niej równie¿, w paradnym szyku,
orkiestry stra¿ackie z ró¿nych stron Polski, graj¹c pie�ni
pobo¿ne i marsze.

     �wiêto maryjne Wniebowziêcia, �wiêto Matki
Boskiej Zielnej jest obecnie w Polsce �wiêtem narodowym
naszego orê¿a - �wiêtem wojska polskiego, przyw-
róconym po kilkudziesiêcioletniej przerwie, upa-
miêtniaj¹cym bohaterski, patriotyczny zryw Polaków w
1920r., przeciw agresji sowieckiej, a przede wszystkim
bitwê warszawsk¹, nazywan¹ powszechnie cudem nad
Wis³¹.

"Polskie Tradycje �wi¹teczne" -
 aut. Barbara Ogrodowska

Historia

IV rozbiór Polski, dokonany  przez Niemcy i Sowiety,
opiera³ siê na �ci�le tajnym protokole, którego tre�æ
wyra¿a³a g³êbok¹ pogardê s¹siaduj¹cych z Polsk¹ pañstw
"socjalistycznych" dla prawa miêdzynarodowego i dla
wszelkich zobowi¹zañ przyjêtych przez nie wcze�niej
wobec s¹siadów.

Przez ca³e lata komunistyczna propaganda wbija³a
Polakom do g³owy, ¿e w³adze RP nie uczyni³y nic, by
uchroniæ kraj przed wojn¹, by poprzez odpowiednie uk³ady
zabezpieczyæ go przed agresj¹ niemieck¹. O agresji
sowieckiej w ogóle nie wspominano, poniewa¿ w �wietle
propagandy nie by³a ona agresj¹, lecz "pomoc¹" udzielon¹
przez Sowiety mieszkañcom polskich Kresów. Wyj¹tkowo
bezczelne by³o twierdzenie - rozpowszechniane
w podrêcznikach szkolnych - ¿e Polska powinna by³a
zawrzeæ sojusz z Sowietami przeciwko Niemcom.
Dodawano przy tym, ¿e taki sojusz okaza³ siê niemo¿liwy,
poniewa¿ "w³adze sanacyjne" nie chcia³y siê zgodziæ, by
wojska sowieckie mog³y swobodnie poruszaæ siê po
terytorium Rzeczypospolitej.

W rzeczywisto�ci by³o tak, ¿e oba pañstwa zaborcze
- zorganizowane w identyczny sposób: z monoparti¹ typu
socjalistycznego, z wszechw³adn¹ policj¹ polityczn¹ i
wszechobecn¹ propagand¹ - mia³y wpisan¹ agresjê
wobec s¹siadów w sam rdzeñ swej ideologii. By³y te¿
niezadowolone z ustaleñ traktatu wersalskiego, który
nazywali "dyktatem".

Polskie alianse
W okresie miêdzywojennym dyplomacja polska

wykaza³a ogromn¹ aktywno�æ w dziele zabezpieczenia
kraju przed agresj¹ i zapewnienia mu miêdzynarodowych
gwarancji. Polska opiera³a swe bezpieczeñstwo na
wzajemnych umowach z mocarstwami ówczesnego
�wiata Wielk¹ Brytani¹ i Francj¹. Czy mo¿na by³o inaczej?
Jedyn¹ alternatyw¹ by³o podporz¹dkowanie pañstwa
Niemcom lub Sowietom - ze wszystkimi tego konse-
kwencjami. Nikt nie móg³ przewidzieæ, ¿e Anglicy
i Francuzi oka¿¹ siê tak ma³o wiarygodni i tak s³abi
w godzinie próby.

Polsko-brytyjski uk³ad o pomocy wzajemnej
podpisali�my w Londynie 25 sierpnia 1939 r. By³a to
ostatnia próba powstrzymania niemieckiego planu
uderzenia na Polskê na drodze dyplomatycznej. Uk³ad
ten by³ rozwiniêciem wcze�niejszej deklaracji premiera
Chamberlaina, zapowiadaj¹cej brytyjsk¹ interwencjê
zbrojn¹ w przypadku zagro¿enia niepodleg³o�ci Polski.
Stanie siê on pó�niej podstaw¹ do formowania wojska
polskiego na terenie W. Brytanii.

Polsko-francuska umowa sojusznicza, podpisana
ju¿ w marcu 1921 r. w Pary¿u, przewidywa³a daleko id¹ce
gwarancje wzajemne poprzez wspólne ustalanie polityki
zagranicznej, konsultacje przy podejmowaniu nowych
zobowi¹zañ we wschodniej i �rodkowej Europie oraz

Pakt Ribbentrop-Mo³otow
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pomoc w przypadku agresji na jedn¹ ze stron. �cis³e
ustalenie wzajemnych zobowi¹zañ wojskowych zapisano
w tzw. protokole Kasprzycki - Gamelin z maja 1939 r.

Umowy z s¹siadami
Mimo braku z³udzeñ co do intencji Niemców i

Sowietów, polska dyplomacja zadba³a o wzajemne z nimi
porozumienia, dotycz¹ce wyrzeczenia siê agresji wobec
s¹siada.

25 lipca 1932 r. zawarli�my w Moskwie pakt
o nieagresji z Sowietami. Prezydent RP z jednej strony,
a Centralny Komitet Wykonawczy ZSRS z drugiej,
"o¿ywieni pragnieniem utrwalenia istniej¹cego miêdzy ich
krajami pokoju", deklarowali wzajemnie "pokojowe

za³atwienie sporów miêdzynarodowych i usuwanie
wszystkiego, co mog³oby siê sprzeciwiaæ normalnemu
stanowi stosunków miêdzy pañstwami". W artykule 1.
stanowiono, ¿e "obie umawiaj¹ce siê strony, stwierdzaj¹c,
¿e wyrzek³y siê wojny jako narzêdzia polityki narodowej
w ich wzajemnych stosunkach, zobowi¹zuj¹ siê
wzajemnie do powstrzymywania siê od wszelkich dzia³añ
agresywnych lub od napa�ci jedna na drug¹ zarówno
samodzielnie, jak i ³¹cznie z innymi mocarstwami". ̄ eby
nie by³o w¹tpliwo�ci, w dalszej czê�ci zapisano: "Za
dzia³anie sprzeczne ze zobowi¹zaniami niniejszego
artyku³u uznany bêdzie wszelki akt gwa³tu, naruszaj¹cy
ca³o�æ i nietykalno�æ terytorium lub niepodleg³o�æ
polityczn¹ drugiej umawiaj¹cej siê strony, nawet gdyby
te dzia³ania by³y dokonane bez wypowiedzenia wojny i z
unikniêciem wszelkich jej mo¿liwych przejawów". Polska
dotrzyma³a tej obietnicy, Sowiety mia³y j¹ za nic. Logika
pañstwa totalitarnego nie przewiduje wywi¹zywania siê z
jakichkolwiek umów. Cel "u�wiêca" ka¿dy �rodek. Pakt
mia³ obowi¹zywaæ 3 lata. 5 maja 1934 r. podpisano w
Moskwie protokó³ przed³u¿aj¹cy go na nastêpne 10 lat.
Mia³ obowi¹zywaæ do 31 grudnia 1945 r.

Deklaracjê o niestosowaniu przemocy miêdzy
Polsk¹ a Niemcami podpisali�my w Berlinie 26 stycznia
1934 r. Jej zapisy równie¿ nie pozostawia³y w¹tpliwo�ci:
"Oba rz¹dy wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e utrzymanie i
utrwalenie sta³ego pokoju miêdzy ich krajami stanowi
istotny warunek dla powszechnego pokoju w Europie [...].

W razie gdyby wynik³y pomiêdzy nimi kwestie sporne,
których by siê nie da³o za³atwiæ w drodze bezpo�rednich
rokowañ, oba rz¹dy bêd¹ szuka³y tych rozwi¹zañ w
ka¿dym poszczególnym wypadku we wzajemnym
porozumiewaniu przy pomocy innych sposobów
pokojowych [...], w ¿adnym jednak przypadku nie bêd¹

siê one ucieka³y do stosowania przemocy w celu
za³atwienia tego rodzaju spraw spornych". Polska
wywi¹za³a siê z tych deklaracji, przewidzianych na 10 lat,
czyli do roku 1945... Niemiecki podpis pod tymi s³owami
naznaczony by³ od pocz¹tku k³amstwem.

Zbli¿enie
Wszystkie miêdzynarodowe deklaracje Sowietów i

Niemców, wszystkie deklaracje dane s¹siadom - zosta³y
przekre�lone w ci¹gu jednego dnia, gdy oba pañstwa
uzna³y, ¿e mimo wzajemnej niechêci nale¿y siê
porozumieæ, w celu skutecznej realizacji agresywnych
planów.

Niemiecko-sowiecki uk³ad o nieagresji, podpisany
w Moskwie 23 sierpnia 1939 r., nie zawiera³ niczego, co
wykracza³oby poza miêdzynarodowe standardy. "Obie
umawiaj¹ce siê strony zobowi¹zuj¹ siê do powstrzymania
siê od wszelkiej przemocy, od wszelkich aktów agresji i
wszelkich napa�ci we wzajemnych stosunkach zarówno
oddzielnie, jak i ³¹cznie z innymi pañstwami [...]. W razie
powstania sporów lub konfliktów miêdzy umawiaj¹cymi
siê stronami w sprawach tego lub innego rodzaju obie
strony bêd¹ rozstrzygaæ te spory lub konflikty wy³¹cznie
przez przyjazn¹ wymianê pogl¹dów". Ten pakt zawarto
na 10 lat, czyli do roku 1949! "Przyjazna wymiana
pogl¹dów" zakoñczy³a siê napadem Niemiec na Sowiety
w czerwcu 1941 r. Tyle warte by³y wzajemne "gwarancje"
pañstw, które z natury swych ideologii ¿adnych umów
nie dotrzymywa³y.

Zmowa
Jednak to, co najwa¿niejsze w niemiecko-so-

wieckim porozumieniu, ukryte by³o przed �wiatem.
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Dopiero w roku 1945 Amerykanie odnale�li w oku-
powanym Berlinie tajny protokó³ dodatkowy do uk³adu.
Jego tre�æ nie ma precedensu w dziejach cywilizowanego
�wiata. Umawiaj¹ce siê strony, zastrzegaj¹c, i¿ jest to
umowa "�ci�le tajna", dokonuj¹ podzia³u terytoriów
nale¿¹cych do wolnych pañstw, z którymi posiadaj¹
wzajemnie gwarancje wyrzeczenia siê agresji! Wszystko
to zosta³o "przedyskutowane w naj�ci�lej tajnych
rozmowach". Przedmiotem tych rozmów by³a "sprawa
granicy ich obopólnych stref interesów w Europie
wschodniej".

Tajne rozmowy politycznych zbójców doprowadzi³y
ich do nastêpuj¹cych wniosków:

1.      Zlikwidowaæ Finlandiê, Estoniê i £otwê.
2.      Utworzyæ marionetkowe pañstwo litewskie i

do³¹czyæ do niego rejon polskiego Wilna. "Pó³nocna
granica Litwy stanowiæ bêdzie granicê pomiêdzy strefami
interesów Niemiec i ZSRR".

3.      Zlikwidowaæ pañstwo polskie. W tym przypad-
ku nast¹pi³a pewna rozbie¿no�æ. Niemcy gotowi byli
zachowaæ namiastkê pañstwa polskiego (tzw. Restpolen),
natomiast Sowieci przeciwni byli jakiejkolwiek polskiej
pañstwowo�ci! Ostatecznie, dla dobra "sprawy" ustalono,
¿e "zagadnienie, czy interesy obu stron czyni¹ po¿¹danym
utrzymanie odrêbnego pañstwa polskiego i jakie maj¹
byæ granice tego pañstwa, mo¿e byæ rozstrzygniête
dopiero w toku wydarzeñ politycznych. W ka¿dym razie
oba rz¹dy rozwa¿¹ tê sprawê w drodze przyjaznego
porozumienia". "Przyja�ñ" w niegodziwo�ci!

Zaborcy postanowili, ¿e granica podzia³u Polski bêdzie
przebiega³a "mniej wiêcej wzd³u¿ linii rzek Narwi, Wis³y i
Sanu". Pakt pisany by³ tak pospiesznie i gor¹czkowo, ¿e
niemal natychmiast trzeba by³o ten zapis u�ci�liæ: "W celu
u�ci�lenia pierwszego akapitu punktu 2 'Tajnego protoko³u
dodatkowego', niniejszym wyja�nia siê, ¿e akapit ten nale¿y
odczytywaæ w nastêpuj¹cej ostatecznej redakcji: w
przypadku terytorialno-politycznej przebudowy obszarów
nale¿¹cych do pañstwa polskiego, granica sfer interesów
Niemiec i ZSRR bêdzie przechodziæ mniej wiêcej wzd³u¿
linii rzek: Pisa, Narew, Wis³a, San".

Za rz¹d niemiecki haniebny dokument podpisa³
minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop,
za rz¹d sowiecki minister Wiaczes³aw Mo³otow.

Wykonanie
Realizacja zbójeckich planów jest nam dobrze znana

w przypadku Polski. Wspólny atak niemiecko-sowiecki,
potem "korekta" tajnego porozumienia, wytyczaj¹ca inn¹
ni¿ wcze�niej planowano liniê podzia³u Rzeczypospolitej.
W zamian za Litwê, oddan¹ w sferê wp³ywów sowieckich,
Niemcy posunêli siê w Polsce dalej ni¿ do linii Wis³y i
Sanu.

Zaplanowane przez zaborców marionetkowe
pañstwo litewskie zostanie przez Sowiety z czasem
zlikwidowane. Wskrzesz¹ je ponownie Niemcy po ataku
na Sowiety. Litwini "odwdziêcz¹" siê im daleko posuniêt¹
kolaboracj¹ i udzia³em w eksterminacji Polaków i ̄ ydów.
W samych tylko Ponarach pod Wilnem Litwini zamordo-
wali, we wspó³pracy z Niemcami, ponad 100 tysiêcy

Polaków i ̄ ydów. Utworz¹ te¿ prohitlerowsk¹ armiê pod
dowództwem gen. Plechavicziusa, któr¹ oddzia³y
wileñskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej bêd¹ syste-
matycznie w czasie wojny o�miesza³y, rozbrajaj¹c jej
oddzia³y i puszczaj¹c ¿o³nierzy do domu w samych
kalesonach...

Najtrudniejszym "k¹skiem" okaza³a siê Finlandia - ze

wzglêdu na naturalne warunki, u³atwiaj¹ce obronê, a tak¿e
ze wzglêdu na kompromituj¹cy stan armii sowieckiej w
tym czasie. W pa�dzierniku 1939 r. Sowiety, pewne swego,
za¿¹da³y "cesji terytorialnych" i wspó³pracy wojskowej, czyli
w³a�ciwie likwidacji suwerenno�ci pañstwa fiñskiego.
Finowie odrzucili te ¿¹dania. Rz¹d sowiecki "wypowiedzia³"
im traktat o nieagresji (jeszcze jeden przyk³ad wia-
ro³omstwa!) i napad³ na Finlandiê. Ofensywa na Przesmyku
Karelskim za³ama³a siê mimo ogromnej przewagi liczebnej
wojsk sowieckich. Rozpaczliwe zabiegi Finów o pomoc
miêdzynarodow¹ spe³z³y na niczym, choæ alianci planowali
wys³anie korpusu brytyjsko-francusko-polskiego. Osta-
tecznie Finowie musieli pój�æ na ustêpstwa terytorialne,
ale zachowali niepodleg³o�æ. By³a to pierwsza dobra
wiadomo�æ w tej wojnie.

Skutki
Niemiecko-sowiecki pakt stworzy³ warunki do

rozpoczêcia najokrutniejszej w dziejach �wiata wojny.
Sowiety jako pañstwo nigdy nie ponios³y konsekwencji
tego czynu. Przeciwnie, w latach 1943-1945 alianci nie
tylko zatwierdzili ich wspólne z Hitlerem podboje, ale
podporz¹dkowali im wolne narody Europy �rodko-
wowschodniej, w tym Polskê, najwierniejszego sojusz-
nika, któremu uroczy�cie gwarantowali suwerenno�æ
(Brytyjczycy w wymienionych wy¿ej uk³adach, Amerykanie
w s³ynnej deklaracji prezydenta Wilsona z roku 1918).
Jednego partnera w planach podzia³u "sfer wp³ywów"
zast¹pi³ inny. Taka jest, niestety, prawda - nawet je�li
odsuwamy j¹ od siebie jako zbyt okrutn¹.

W przypadku Polski konsekwencje paktu pozosta³y
do dzi�. Wschodnia granica naszego pañstwa przebiega
tak, jak to ustalili Stalin z Hitlerem w sierpniu 1939 r., z
korekt¹ podpisan¹ 28 wrze�nia 1939 r. Jednak najgorsz¹
konsekwencj¹ haniebnego paktu by³y niezmierzone
cierpienia Narodu Polskiego i innych narodów oraz ponad
50 mln ludzi, którzy stracili ¿ycie podczas II wojny
�wiatowej.

Piotr Szubarczyk, Nasz Dziennik
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Czuje Pan satysfakcjê
po zakoñczeniu XII �wia-
towych Letnich Igrzysk Polo-
nijnych? Wszak jest Pan ich
pomys³odawc¹. Mia³ Pan
pewnie swoj¹ wizjê.
Satysfakcja jest du¿a jak ucze-

stnicy s¹ zadowoleni. Oczywi�cie jak
zawsze znajd¹ siê malkontenci. By³y
narzekania na organizacjê nie-
których dyscyplin. Jednak tam gdzie
rz¹dzili profesjonali�ci nie by³o
najmniejszych pomy³ek. Przyk³adem
mog¹ byæ zawody strzeleckie, tutaj
uk³on w stronê Pana Marka Murmy³o,
czy turniej tenisowy, który perfek-
cyjnie przeprowadzi³ Pan Bernard
Rejniak, zawody golfowe, które
nadzorowa³ Andrzej Person. Takich
przyk³adów móg³bym podaæ znacz-
nie wiêcej. Nie zabrak³o niestety
dyscyplin kierowanych, musze tutaj
nazwaæ rzecz po imieniu przez
dyletantów. My�lê np. o kolarstwie
górskim. Popsu³o ono ogólnie pozy-
tywny obraz ca³o�ci.

Dwa s³owa o Pana wizji.
Tê moj¹ i nasz¹ wizjê staramy

siê za ka¿dym razem w innym
mie�cie realizowaæ. Ca³y czas mu-
simy mieæ na uwadze fakt, ¿e to nie
s¹ wielkie igrzyska olimpijskie lecz
igrzyska organizowane dla ama-
torów sportu. W Warszawie nie
ustrzeg³a siê b³êdów m³oda grupa
organizuj¹ca te imprezê. By³a
jednak zbyt pewna siebie. Nie
chcia³a korzystaæ z do�wiadczeñ
swoich poprzedników. Np. orga-
nizatorów igrzysk w Poznaniu.
Pope³nione b³êdy by³y bardzo wi-
doczne. Takie zachowanie niekiedy
graniczy³o z arogancj¹.

Czy Polski Komitet
Olimpijski w³¹czy³ siê w
organizacje tej imprezy? Pre-
zes Piotr Nurowski dekla-
rowa³ swoje poparcie.
PKOl od kilkunastu lat pocz¹w-

szy od prezesury Andrzeja Sza-
lewicza, Stefana Paszczyka, a dzi�
Piotra Nurowskiego nie w³¹cza siê w
pomoc organizacyjn¹ imprezy. Mo¿e
to i lepiej...

Wirtualny olimpijski ogieñ w Warszawie

Czy w Warszawie blisko
2�milionowej metropolii imp-
reza �nie rozmy³a siê�?
Taka impreza w jakim� momen-

cie musi zej�æ na dalszy plan. My�lê
tu szczególnie o zawodach sporto-
wych. Du¿¹ wagê przywi¹zujemy
wiêc do uroczystego otwarcia ig-
rzysk. By³ jednak wyj¹tek. Ze szcze-
góln¹ estym¹ potraktowa³y w³adze

pañstwowe I Igrzyska Polonijne
zorganizowane na Legii w War-
szawie w 1934 r. Do stolicy Polski
zjecha³y wtedy wielkie sportowe
s³awy np. Stanis³awa Walasiewicz.

Media nie �rozpieszcza-
³y� uczestników imprezy?
Po czê�ci winê ponosz¹ sami

organizatorzy. Zbyt ma³o zaanga-
¿owali siê w upublicznienie igrzysk.
Ale zawiod³y te¿ media. Dziennik
�Rzeczpospolita�, który by³ patronem
medialnym niemal¿e zbagatelizowa³
igrzyska. Widaæ w dzisiejszych
czasach media zainteresowane s¹
tylko tani¹ sensacj¹.

Poprzedni zjazd Polonu-
sów odby³ siê w grodzie
Przemys³awa. Poznaniacy
znani s¹ ze swojej rzetelno�ci
i odpowiedzialno�ci. Warsza-
wa jakby mniej...
Tak to niestety wygl¹da³o.

Poznañ, który dysponowa³ bardzo
ograniczonym bud¿etem zorgani-
zowa³ igrzyska prawie perfekcyjnie.
Muszê jednak byæ sprawiedliwy.
Warszawska impreza by³a znacznie
bardziej rozbudowana. Przyby³o kilka

Z red. Krzysztofem Miklasem, szefem redakcji sportowej TV Polonia,
pomys³odawc¹ Igrzysk Polonijnych rozmawia Przemys³aw Michalski

znacz¹cych, ale kosztownych kon-
kurencji sportowych. Mówiê o ¿e-
glarstwie, golfie, je�dziectwie. Poz-
naniacy byli jednak bardziej opera-
tywni znajduj¹c hojnych sponsorów.
Mieli mniejszy komfort psychiczny,
ale w sumie op³aci³o siê.

Organizacja ka¿dej imp-
rezy jest spraw¹ bardzo wa¿-
n¹, ale najistotniejsza wydaje
siê byæ niepowtarzalna at-
mosfera. Tej pewnie nie bra-
kuje niezale¿nie od miejsca
gdzie odbywaj¹ siê igrzyska.
Atmosfera rzeczywi�cie by³a

niepowtarzalna. Martwi mnie tylko
postawa rodaków ze Wschodu.
Jeszcze nie potrafi¹ zrzuciæ z siebie
balastu psychicznego w d¹¿eniu do
zwyciêstwa, po prostu wyluzowaæ siê.
Widaæ, ¿e rzadko bywaj¹ na tego typu
imprezach. Ich przeciwieñstwem by³y
ekipy ze Szwecji, Australii, Kanady,
Niemiec. Bawili siê wspaniale.

Rywalizacja na licznych
arenach sportowych jest
za¿arta jednak gdzie jak
gdzie, ale w³a�nie na takiej
imprezie sprawdza siê piêkna
idea barona Pierre de Cou-
bertina, ¿e najwa¿niejszy jest
udzia³ w zawodach. Potwie-
rdza Pan tê tezê?
W ca³ej rozci¹g³o�ci. Ale nie

wszyscy siê z ni¹ zgadzaj¹. Niestety
chêæ zdobycia medalu potrafi za-
�lepiæ niektórych. Dotyczy to zarów-
no Polonusów ze Wschodu jak i z
Zachodu. Po³o¿enie geograficzne nie
gra roli. Chlubnym wyj¹tkiem jest
tutaj 89 � letni Alain Maækowiak,
wybitny dzia³acz polonijny (ostatni raz
startowa³ w Poznaniu), który nigdy
nie narzeka³, ¿e rywalizuje ze zna-
cznie m³odszymi przeciwnikami. Dla
niego liczy³ siê przede wszystkim
udzia³. Owa szlachetna rywalizacja.

Skoro ju¿ rozmawiamy o
rywalizacji sportowej. Mo¿e
na przysz³o�æ warto w nie-
których dyscyplinach zmie-
niæ regulamin, np. w pi³ce
no¿nej. Tutaj najwiêcej by³o
pretensji.
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Spora tu wina organizatorów,
którzy nikogo nie chcieli s³uchaæ.
Rzecz dotyczy przede wszystkim
meczów pi³karskich, które naj-
bardziej daj¹ w �ko�æ� zawodnikom.
Wystarczy³o rozgrywaæ je 2x30
minut, zrezygnowaæ z dogrywek, a w
razie remisu odbyæ konkurs rzutów
karnych. Wszyscy byliby zadowoleni.
Nie by³oby kwasów. Podobne prob-
lemy mieli ju¿ organizatorzy igrzysk
w Poznaniu. Ale warszawiacy jako�
nie wyci¹gnêli z tego faktu wniosków.

Kto ze sportowców �b³y-
szcza³� na igrzyskach?
Najlepsze wyniki osi¹gaj¹, co

nie dziwi byli wyczynowcy. Du¿¹
atrakcj¹ by³ wystêp Janusza Peciaka,
by³ego mistrza olimpijskiego w piê-
cioboju nowoczesnym, którego oso-
bi�cie namówi³em do startu w za-

wodach p³ywackich. Wygra³ bezape-
lacyjnie 50 m stylem dowolnym. �wiet-
nie zaprezentowa³ siê Antoni Niemczak,
kiedy� najlepszy polski maratoñczyk,
który jako pierwszy z Polaków przebieg³
ten morderczy dystans poni¿ej 2 godzin
10 min. W Warszawie wygra³ biegi na
800 m i 5 km.

A która reprezentacja
odcisnê³a najwiêksze piêtno
na igrzyskach w Warszawie?
Je�li chodzi o tzw. stronê towa-

rzysk¹ to Szwecja, Kanada, Niemcy.
Nie robi³em za� podsumowañ wyni-
ków sportowych poszczególnych
ekip. Skoro wychodzimy z za³o¿enia,
¿e najwa¿niejszy jest udzia³, a nie
wynik to konsekwentnie trzymam siê
tych ustaleñ. Po cichu za� powiem,
¿e potêg¹ jest Litwa, Niemcy, Szwe-
cja i Kanada.

Nastêpne igrzyska od-
bêd¹ siê wed³ug planów w
Krakowie. Miasto jak ¿adne
inne zwi¹zane z histori¹ Pols-
ki. Ten fakt zobowi¹zuje...
Na razie zg³osi³ siê S³upsk,

który chcia³by zorganizowaæ igrzyska
wraz z Ustk¹. Po raz pierwszy
impreza by³aby usytuowana na
Ziemiach Zachodnich. Emigracja na
tych ziemiach, szczególnie ta naj-
nowsza lat 70 � tych i 80 by³a bardzo
du¿a. Je�li chodzi o Kraków. Miasto
to organizowa³o ju¿ igrzyska w latach
70 i 80 przy wsparciu Towarzystwa
Polonia. Ale wiadomo Kraków to
historyczne miejsce. Zachwycaj¹ siê
nim wszyscy.

Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³ Przemys³aw

Michalski

Wiadomo�ci z Polski

Z KRAJU
¿ Warszawiacy oddali dzi� ho³d poleg³ym

w powstaniu warszawskim. Punktualnie o godzinie 17 - 61 lat
od chwili wybuchu powstania - przez minutê w stolicy
rozlega³ siê d�wiêk syren. W centrum miasta zamar³ ruch -
na chwilê zatrzymali siê piesi i samochody. Wieczorem na
szczycie kopca nosz¹cego imiê powstañczego zrywu
zapalono znicz. Bêdzie p³on¹³ 63 dni - tyle, ile trwa³o
Powstanie. Powstanie wybuch³o 1 sierpnia 1944 r. o godz.
17, (tzw. Godzina "W" - "Wyst¹pienie"). Powstanie by³o
najwiêksz¹ akcj¹ zbrojn¹ podziemia w okupowanej przez
Niemców Europie. Mia³o trwaæ 2-3 dni. Zakoñczy³o siê po
63. W zaciêtych walkach poleg³o 18 tys. powstañców, i oko³o
180 tys. cywilów.

¿ By³y prezydent Lech Wa³êsa o�wiadczy³
w wywiadzie dla radia BBC4, ¿e Zachód nie pomo¿e bia³o-
ruskiemu spo³eczeñstwu, tak jak nie pomóg³ Polakom w latach
80. Wyrazi³ poparcie dla ewentualnej demokratycznej
rewolucji na Bia³orusi, podobnej do tych, które mia³y miejsce
na Ukrainie i w Gruzji. Opowiedzia³ siê za tym, by tak szybko
jak to mo¿liwe zbli¿yæ Ukrainê i Bia³oru� do Unii Euro-
pejskiej. Zarówno Ukraina i Bia³oru� nie powinny powtórzyæ
b³êdu Polski, która nie mia³a gotowego planu na lata po
odzyskaniu wolno�ci i zap³aci³a za to wysok¹ cenê - oceni³
by³y prezydent.

¿ MSZ Rosji potêpi³o pobicie pracownika
polskiej ambasady w Moskwie, do którego dosz³o. Minis-
terstwo wyrazi³o "szczere wspó³czucie" ofierze napa�ci",
okre�laj¹c ca³e zdarzenie jako "godne ubolewania". Polskie
MSZ wystosowa³o do w³adz Rosji notê w zwi¹zku z pobiciem
pracownika ambasady w Moskwie. Resort podkre�la, ¿e
traktuje ten incydent jako chuligañski wybryk bez ¿adnego
podtekstu politycznego.

¿ Genera³ Wojciech Jaruzelski przeprosi³ w czes-
kiej telewizji za wkroczenie polskich wojsk do Czechos³owacji
w sierpniu 1968 roku. W³a�nie 21 sierpnia przypada rocznica
wej�cia si³ Uk³adu Warszawskiego do tego kraju, by st³umiæ
prodemokratyczne przemiany Praskiej Wiosny. Podkre�la³
jednak, ¿e wówczas niepodpisanie rozkazu inwazji by³oby
nierealne.

GOSPODARKA
¿ Liga Polskich Rodzin rozpoczê³a w Poznaniu

kampaniê informacyjn¹ "Z³otytak.pl", której wynikiem ma byæ
nieprzyst¹pienie Polski do strefy euro i zachowanie polskiej
narodowej waluty. LPR bêdzie tak¿e d¹¿yæ do powo³ania
w nowym parlamencie zespo³u ds. Ziem Odzyskanych,
zajmuj¹cego siê m.in. blokowaniem niemieckich inwestycji
zwi¹zanych z transportem wodnym i drogowym. Bêdzie
zajmowa³ siê równie¿ "obron¹ polskiej w³asno�ci przed
wykupem i roszczeniami niemieckich ziomkostw".

KULTURA
¿ Tablicê? pami¹tkow¹ po�wiêcon¹ polskim

badaczom jeziora Bajka³ ods³oniêto na siedzibie muzeum
limnologicznego syberyjskiego oddzia³u Rosyjskiej Akademii
Nauk. Muzeum znajduje siê nad Bajka³em. W ten sposób
uczczono pamiêæ pionierów naukowego poznania Bajka³u w
II po³owie XIX wieku, jakimi byli polscy zes³añcy, a w�ród
nich zoolog Benedykt Dybowski, który jako pierwszy opisa³
faunê jeziora, Jan Czerski, który swymi badaniami geolo-
gicznymi nad Bajka³em zapocz¹tkowa³ ewolucyjny kierunek
badañ w geomorfologii, czy geolog i geograf Aleksander
Czekanowski. Wszyscy zostali zes³ani na Syberiê za udzia³ w
powstaniu styczniowym.
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¿ 27 minutow¹ "Kanatê o Wolno�ci" dla uczcze-
nia 25. rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych
i powstania "Solidarno�ci" skomponowa³ laureat Oscara Jan
A.P. Kaczmarek. Kompozycja, dedykowana Ojcu �wiêtemu
Janowi Paw³owi II, zosta³a napisana na 123-osobow¹ orkiestrê,
100-osobowy chór i dwoje solistów. Historia rozgrywaj¹ca
siê w muzyce prowadzi od d�wiêków stoczni, przez wezwanie
do odwagi, jedno�ci i wiary, bunt i trwogê czasu strajków, a¿
przez liryczn¹ refleksjê, do wielkiego triumfu walki o
niepodleg³o�æ i radosnego zwyciêstwa.

¿ Na terenie Stoczni Gdañskiej ma powstaæ
Europejskie Centrum Solidarno�ci. "Uznali�my, ¿e Gdañsk
i teren Stoczni jest najbardziej odpowiednim miejscem,
gdzie nale¿y je wybudowaæ" - powiedzia³ prezes Fundacji
Centrum Solidarno�ci, uczestnik wydarzeñ sierpniowych
Bogdan Lis. Fundacja powsta³a w 1999 roku, by upamiêtniæ
i upowszechniaæ wydarzenia najnowszej historii, które
w znacz¹cy sposób przyczyni³y siê do odzyskania przez
Polskê niepodleg³o�ci w 1989 roku. Integraln¹ czê�ci¹ ECS
bêd¹ stanowiæ Sala BHP, w której w 1980 roku podpisane
zosta³y Porozumienia Sierpniowe, II Brama Stoczni, Plac
Solidarno�ci z Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców oraz
tzw. "Promenada Wolno�ci", czyli trakt spacerowy
prowadz¹cy do nadbrze¿a. 31 sierpnia przewidziane jest
podpisanie aktu erekcyjnego pod budowê ECS. Inwestycja
ma byæ zakoñczona w 2010 r.

Z ¯YCIA KO�CIO£A
¿ Benedykt XVI powiedzia³ w wyemitowanym

wywiadzie dla Radia Watykañskiego, ¿e nie mo¿na tylko
op³akiwaæ kryzysu warto�ci w Europie, ale trzeba równie¿
patrzeæ z podziwem na osi¹gniêcia Starego Kontynentu. Papie¿
wyrazi³ przekonanie, ¿e chrze�cijañstwo ma jeszcze wiele
nieznanych wymiarów, za� Ko�ció³ jest m³ody i pe³en
�wie¿o�ci. Ojciec �wiêty mówi³ te¿ z rado�ci¹ o zbli¿aj¹cym
siê spotkaniu z m³odzie¿¹ w Kolonii w przysz³ym tygodniu,
które powinno daæ nowy impuls Staremu Kontynentowi.
Pytany o kryzys warto�ci w Europie w kontek�cie nie wpisania
do konstytucji UE chrze�cijañskich korzeni Starego
Kontynentu Benedykt XVI powiedzia³: "Nie zapominamy o
tym, ¿e jeste�my w fazie u¿alania siê nad sob¹ i wydawania
na siebie wyroku. Musimy jednak tak¿e patrzeæ na wszystkie
wielkie rzeczy, które narodzi³y siê w Europie. Przecie¿ nie
by³oby mo¿liwe, aby dzisiaj ca³y �wiat ¿y³ w jakim� sensie
w duchu cywilizacji, która rozwinê³a siê w Europie, gdyby
cywilizacja ta nie mia³a bardzo g³êbokich korzeni". Papie¿
doda³, ¿e Stary Kontynent w³a�nie swoje g³êbokie korzenie
ma do zaoferowania.

¿ Do duchowej jedno�ci z XX �wiatowym
Dniem? M³odzie¿y w Kolonii wezwa³ Benedykt XVI podczas
modlitwy Anio³ Pañski w Castel Gandolfo. Ojciec �wiêty
powiedzia³ po polsku: �Pozdrawiam obecnych tu Polaków.
Przesy³am moje pozdrowienie wszystkim pielgrzymom
wêdruj¹cym na Jasn¹ Górê. Dziêkujê za Wasze modlitwy
w mojej intencji. Niech Pan wszystkim b³ogos³awi.�

¿ 300 TYS. PIELGRZYMÓW NA JASNEJ
GÓRZE - Uroczystej mszy na jasnogórskich b³oniach
przewodniczy³ nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef

Kowalczyk, a homiliê wyg³osi³ prymas Polski kardyna³ Józef
Glemp. "Przynosimy dzisiaj naszej Matce pielgrzymi trud
wêdrowania ku niebu" - powiedzia³ genera³ Zakonu Paulinów,
o. Izydor Matuszewski na powitanie p¹tników. Wspomnia³
te¿ o wielkich Polakach - ojcu Kordeckim, kardynale
Wyszyñskim i Janie Pawle II, którzy trudzili siê nad
ulepszeniem ojczyzny w ca³kowitym zawierzeniu Maryi.
Nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk, w s³owie
skierowanym do wiernych przypomnia³, i¿ jedn¹ z wielkich
intencji jasnogórskiej uroczysto�ci jest pro�ba o ³askê jak
najszybszego wyniesienia na o³tarze Jana Paw³a II, który w
wyj¹tkowy sposób zawierzy³ Maryi, co wielokrotnie
podkre�la³ mówi¹c "Totus Tuus". Homiliê wyg³osi³ prymas
Polski kardyna³ Józef Glemp. Po�wiêci³ j¹ Maryi, temu kim
by³a dla Chrystusa i kim jest dla wiernych obecnie oraz
tajemnicy jej wniebowziêcia. "Je�li oddajemy ho³d Maryi, to
oddajemy te¿ ho³d wszystkim kobietom" - powiedzia³ prymas
i zaznaczy³, ¿e "trzeba dostrzegaæ godno�æ kobiety, z czym w
krajach chrze�cijañskich nie powinno byæ problemu, ale tak
nie jest".

M³odzie¿y. Tylko wielka eksplozja dobra, zwyciê-
¿aj¹cego z³o, mo¿e odmieniæ �wiat - naucza³ papie¿. "Bóg
zwyciê¿a, poniewa¿ jest mi³o�ci¹" - podkre�li³. Zaapelowa³
do m³odzie¿y o dawanie �wiadectwa wiary w ¿yciu
codziennym poprzez dzia³alno�æ na rzecz spo³eczeñstwa.
Papie¿ Benedykt XVI po polsku podziêkowa³ podczas mszy
- na zakoñczenie XX �wiatowych Dni M³odzie¿y - polskiej
m³odzie¿y za udzia³ w koloñskim spotkaniu. "Wielki papie¿
Jan Pawe³ II powiedzia³by wam: podtrzymujcie ogieñ wiary
w waszym ¿yciu i w ¿yciu waszego narodu. Maryja, Matka
Chrystusa niech bêdzie zawsze wasz¹ przewodniczk¹" - mówi³
Benedykt XVI.

ZAGRANICA
¿ PREZYDENCI POLSKI, GRUZJI, LITWY

I UKRAINY O SYTUACJI NA BIA£ORUSI - Prezydenci
Gruzji, Ukrainy i Litwy, z którymi spotka³ siê na Krymie,
podzielaj¹ polskie niepokoje w sprawie Bia³orusi - powiedzia³
prezydent Aleksander Kwa�niewski. Rozmowa z prezydentami
dotyczy³a m. in. sytuacji w regionie, w tym kwestii Bia³orusi
i traktowania polskiej mniejszo�ci narodowej w tym kraju.
"Ze strony panów prezydentów jest zrozumienie dla naszych
ocen, oni podzielaj¹ nasz niepokój" � o�wiadczy³ polski
polityk. Przypomnia³ te¿, ¿e ma zapewnienie ze strony
prezydenta W. Juszczenki, ¿e na najbli¿szym szczycie
Wspólnoty Pañstw Niepodleg³ych w Kazaniu bêdzie siê on
stara³ przedstawiæ prezydentowi Bia³orusi Aleksandrowi
£ukaszence ocenê obecnej sytuacji na Bia³orusi.

¿ Nie ma planów spotkania prezydentów Bia-
³orusi i Ukrainy, Aleksandra £ukaszenki i Wiktora Juszczenki
- oznajmi³ przedstawiciel administracji prezydenckiej
w Miñsku. Ukraiñski prezydent nie bêdzie wiêc mia³ okazji,
by po�redniczyæ w dialogu polsko-bia³oruskim. Podczas
czwartkowego spotkania Juszczenki z Aleksandrem Kwa�-
niewskim na Krymie ustalono, ¿e ukraiñski prezydent poruszy
sprawê stosunków polsko-bia³oruskich w trakcie szczytu
Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (WNP) 26-27 sierpnia
w rosyjskim Kazaniu.
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Ceremonia zamkniêcia XII �wiatowych Letnich
Igrzysk Polonijnych odby³a siê w amfiteatrze, w
³azienkach Królewskich. Mimo ca³odziennej ulewy,
pogoda zlitowa³a siê nad uczestnikami i organizatorami,
pozwalaj¹c przeprowadziæ Ceremoniê.

Zaczê³o siê od cytatu z �Ody do sportu� barona Pierre�a
de Coubertina. Pó�niej � w ramach wystêpów artystycznych,
krótki koncert da³ mêski kwartet wokalny The Voices.

W czê�ci oficjalnej, ostatnim akordem Igrzysk by³o
wrêczenie, na rêce wiceprezydenta Warszawy �
W³adys³awa Stasiaka, nagrody fair play dla bia³oruskiego
klubu � Soko³a Grodno. Zawodnicy tego klubu z trudem
dotarli na Igrzyska, napotykaj¹c na represje ze strony
w³adz Bia³orusi. Szef ekipy � Mieczys³aw Ja�kiewicz
zosta³ aresztowany i nawet po wypuszczeniu na wolno�æ,
nie pozwolono mu wyjechaæ z kraju. Uczestnicy XII �LIP
oklaskami wyrazili solidarno�æ z Polakami zamiesz-
kuj¹cymi na Bia³orusi.

Prezydent W³adys³aw Stasiak powiedzia³ miêdzy
innymi: �To my, warszawiacy powinni�my Wam dziê-
kowaæ, Polscy Olimpijczycy, ¿e ubarwili�cie ¿ycie tego
miasta. Dzisiaj, tu, w £azienkach jeste�my jedn¹ wielk¹
rodzin¹ i mam nadziejê, ¿e ten polski, olimpijski ogieñ
zabierzecie ze sob¹ do domów na ca³ym �wiecie. A puchar
fair play niech dotrze do pana Ja�kiewicza z najlepszymi
¿yczeniami i najcieplejszymi, naszymi my�lami.�

Prezes Stowarzyszenia �Wspólnota Polska�, prof.
Andrzej Stelmachowski do³¹czy³ siê do ¿yczeñ prezy-
denta. Doda³, ¿e przyjazd do Warszawy m³odych
przedstawicieli Polonii jest bardzo wa¿ny, bo tworzy
pomost miêdzy pokoleniami. �Chcia³bym, by ten ogieñ
olimpijski panowa³ przez dwa lata do nastêpnych Igrzysk.
Bo w³a�nie Wy reprezentujecie prawdziwy, bezinte-
resowny sport, o jakim s³uchali�my w wierszu barona de
Coubertina. W¹tpiê czy dzisiejszy, zawodowy sport jest
bezinteresowny... Ten nasz � jest na pewno� - doda³.

XII �wiatowe Letnie
Igrzyska Polonijne �

zakoñczone oficjalnie

Gratulujemy Katarzynie
Gurowej - cz³onkowi  naszego

stowarzyszenia -

studentkce IV roku Warszawskiej Politechniki,
za bardzo dobry wyst¹p na XII �wiatowych Letnich
Igrzyskach Polonijnych. Katarzyna zdoby³a 2
nagrody i zosta³a mistrzem w p³ywaniu na 50 i 100
metrów.

 Katarzyna na starcie

http://www.igrzyskapolonijne.com.pl

Polonijni olimpijczycy entuzjastycznie przyjêli
dynamiczny film o swoich wystêpach. W ich imieniu
Warszawie i organizatorom podziêkowali za go�cinne
przyjêcie szefowa Polskiego Klubu Olimpijskiego w
Szwecji � Magdalena Berg i wielokrotny uczestnik Igrzysk
z Australii � Jerzy Maciejak z Australii.

Oficjalna ceremonia zamkniêcia odby³a siê w
amfiteatrze w £azienkach Królewskich. Ostatnim punktem
programu by³ efektowny pokaz laserowy. Wed³ug
nieoficjalnych informacji o organizacjê XIII Igrzysk
Polonijnych ubiegaj¹ siê, m.in. S³upsk i Kraków.

Na podstawie informacji
Biura Organizacyjnego XII Igrzysk Polonijnych

•  liczba uczestników - 1017,
•  liczba ustanowionych rekordów Igrzysk Polonijnych -15,
•  kompletów medali rozdano na Igrzyskach.- 517 = 187 z³o-
tych + 176 srebrnych + 154 br¹zowe.

Klasyfikacjê medalow¹: zdecydowanie wygra³a ekipa
Bia³orusi: Z³oto - 44, srebro - 28, br¹z - 24.

Ukraina � na VI-tym. mejccu: Z³oto-11, srebro-0, br¹z - 6.

Uczestnicy reprezentowali Poloniê z 28 pañstw:
Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bia³oru�, Cypr, Czechy,
Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Kanada, Kazachstan, Litwa, £otwa, Niemcy, Norwegia, Rosja,
RPA, S³owacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Ukraina, Wêgry,
Wielka Brytania, W³ochy.

Fakty o XII �wiatowych Letnich Igrzyskach Polonijnych:



 Str. 14                                                                                                                Polonia Charkowa     Nr  8  (39)       Rok  2005

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W lipcu tego roku odbywa³ siê V miêdzynarodowy
zlot polskiej m³odzie¿y �Orle Gniazdo�. Przez 10 dni
kompleks hotelowy �Olimpia� nad poznañskim jeziorem
Kiekrz go�ci³ uczestników zlotu.

Wiele zadowolenia przysporzy³o nam obcowanie z
rówie�nikami, uczestnictwo w warsztatach tematycznych,
sportowych imprezach, programie rozrywkowym.

Mieli�my mo¿liwo�æ poznania ¿ycia Polaków tak w
Polsce jak i poza jej granicami, dziêki temu ¿e przyjechali
tutaj przedstawiciele ró¿nych krajów �wiata, gdzie Polacy
znale�li swoj¹ drug¹ Ojczyznê. Oprócz Ukrainy s¹, to
Bia³oru�, Mo³dawia, Rosja, Litwa, £otwa, Estonia,
Francja, Niemcy, Czechy, Macedonia, W³ochy, Wêgry,
Norwegia, Australia, Kazachstan, Kirgizja i in.

Organizatorzy zlotu zapewnili uczestnikom komfor-
towe warunki pobytu.

Program zlotu by³ wype³nionym. Ju¿ pierwszego dnia
wieczorem pojechali�my na koncert �Legendy polskiego
rocka� nad jezioro Maltañskie. Malta � to nazwa jeziora i
zlokalizowanego na nim toru regatowego. Jego nazwa
zwi¹zana jest z usytuowanym u zbiegu ulic Jana Paw³a II
i Warszawskiej ko�cio³em �w. Jana Jerozolimskiego,
nale¿¹cym niegdy� do zakonu kawalerów maltañskich.

Ka¿dy dzieñ naszego pobytu by³ dok³adnie rozpla-
nowany od rana do pó�nej nocy. Codziennie mieli�my
warsztaty tematyczne. M³odzie¿ mia³a mo¿liwo�æ
wykazaæ siê zdolno�ciami i umiejêtno�ciami. Ka¿dy mia³
do wyboru zajêcia, jakie podobaj¹ mu siê najwiêcej: �piew,
tañce, rysowanie, fotografowanie, garncarstwo, teatr,
instalacje, a tak¿e warsztaty liderów m³odzie¿owych.
Uczestnicy zlotu zostali porozdzielane zgodnie z obranymi
warsztatami. Ka¿da grupa mia³a swojego pilota. Zajêcia
przeprowadzali do�wiadczeni wyk³adowcy, którzy w ci¹gu
6 dni nauczyli nas podstaw swojej dzia³alno�ci. Pod koniec
zlotu uczestnicy mogli prezentowaæ swoje prace, jakie
zrobili podczas zajêæ.

Mieli�my tak¿e cudowne wycieczki. Zwiedzili�my
neogotycki zamek z XIV w. w Kórniku, zespó³ pa³acowo-
parkowy i galeriê w Rogalinie. Bardzo spodoba³a mi siê
wycieczka Szlakiem Piastowskim (Poznañ � Gniezno �
Wenecja - ¯nin � Biskupin).

Uczestnicy zlotu otrzymali mo¿liwo�æ zwiedzenia
wspania³ej katedry pierwszej polskiej stolicy, pospa-
cerowaæ ulicami Gniezna, zobaczyæ muzeum polskiej
kolei w Wenecji, i nawet przejechaæ siê prawdziwym staro-
dawnym parowozem po w¹skotorówce, tak jak je¿d¿ono
przesz³o 100 lat temu. Byli�my tak¿e na ruinach Zamku
�Diab³a Weneckiego�.

W Biskupinie m³odzie¿ zobaczy³a makietê staro-

Orle Gniazdo - 2005
dawnego osiedla z XV w. naturalnej wielko�ci oraz muzeum,
które opowiada o ¿yciu pierwszych ludzi na tym terenie.

Podczas wycieczki do Poznania zwiedzili�my Stare
Miasto � ratusz, farê. Fara � to jedno ze znakomitszych
poznañskich zabytków � ko�ció³ pw. �w. Stanis³awa.
Imponuj¹cych rozmiarów wnêtrze utrzymane jest w
formach rzymskiego baroku. Dzie³em znanego XIX-
wiecznego organmistrza s¹ tutejsze organy. Od kilku lat
na tym cennym instrumencie odbywaj¹ siê w farze
koncerty.

Zwiedzili�my tak¿e katedrê i podziemia Ostrowa
Tumskiego.

Oprócz wycieczek i zajêæ mieli�my ró¿norodny
sportowo-rozrywkowy program.

Po uroczystym otwarciu s³uchali�my koncertu
kwartetu smyczkowego �Musikarius�. Bardzo poszczê�ci-
³o siê nam z pogod¹. W czasie wolnym mogli�my chodziæ
nad jezioro, opalaæ siê, p³ywaæ, graæ w badmintona, w
pi³kê, w tenisa, p³ywaæ na kajakach, ³ódkach, kata-
maranach. Mieli�my festyn sportowy nad Jeziorem
Maltañskim. Podczas festynu mogli�my zjechaæ na
sankach i pontonach ze specjalnej sztucznej góry,
spróbowaæ swoich si³ w wy�cigach smoczych ³odzi. Ta
impreza skoñczy³a siê piknikiem i dyskotek¹ z karaoke.

W klubach sportowych Poznania uczestnicy mogli
poje�dziæ na wrotkach, zagraæ w boulinga i mini-golfa,
sprawdziæ siê we wspinaczce górskiej... W ramach
naszego programu sportowego odby³ siê mecz pi³karski
�kadra � uczestnicy zlotu�, który skoñczy³ siê z wynikiem
6:4 na korzy�æ uczestników zlotu.

Ka¿dego wieczoru mieli�my ciekawe imprezy.
Ogl¹dali�my trójwymiarowe filmy, przyje¿d¿a³ do nas
wspó³czesny Teatr Biuro Podró¿y ze spektaklem ��wi-
nopolis�, przyjecha³a z ciekawym koncertem gwiazda
polskiej estrady Ma³gorzata Ostrowska ze swoj¹ grup¹.

Uczestnicy zlotu mieli tak¿e mo¿liwo�æ zabawy na
dyskotekach do pó�niej nocy.

Jeszcze d³ugo bêdziemy pamiêtali ognisko, które
zebra³o tak organizatorów jak i uczestników. W tej
przyjacielskiej, ¿yczliwej atmosferze, pomimo wielu
ró¿nic rozumieli�my siê �wietnie, przy d�wiêkach gitary
cze�æ nuci³a przeboje tego lata, inni dzielili siê  wra¿e-
niami, jeszcze inni opowiadali o sobie, o swoim kraju.

Ten nied³ugi nasz pobyt w Polsce pozostawi³ w naszej
pamiêci najlepsze wspomnienia, a w notatniku adresy
nowych przyjació³.

Wielkie, serdeczne podziêkowanie organizatorom
zlotu.

Anna Kowalowa
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W Charkowie powsta³a ksi¹¿ka pt  �Ja-
nowski Ludwik.  Uniwersytet Charkowski w
pocz¹tkach swego istnienia (1805 -1820)�.
Pierwsze wydanie serii pt. «Na wschód od
Polski» zawiera monografiê pióra polskiego
historyka Ludwika Janowskiego. Jest ona
po�wiêcona dzia³alno�ci Uniwersytetu Char-
kowskiego w  latach1805 - 1820. Pierwotnie
by³a wydana w Krakowie w 1911 r.

Obecne wydanie to przedruk orygina³u
wraz z t³umaczeniem na jêzyk ukraiñski. L.
Janowski przedstawia historiê Uniwersytetu
Charkowskiego z uwzglêdnieniem szerokiego
t³a stosunków spo³ecznych, narodowych i
kulturowych Ukrainy s³obodzkiej. Niniejsza
praca powinna zainteresowaæ historyków,
badaj¹cych dzieje Uniwersytetu Charkow-
skiego i szerzej - Ziemi S³obodzkiej.

Publikacja niniejszego wydania sta³¹ siê
mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu i
organizacyjnemu Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie,
Wschodniego Instytutu  Ukrainoznawstwa
imienia Kowalskich.

Nowa ksi¹¿ka
o charkowskim
Uniwersytecu

Zapraszamy do przeczytania ksi¹¿ki w bibliotece
«Domu Polonii» Stowarzyszenia Kultury Polskiej

w Charkowie

Delegacja z Polski w Piesyeniegach
W sierpniu 2005 roku pieczenie¿ska ziemia go�ci³a u siebie

delegacjê z Polski na czele ze starost¹ powiatu Chodzie¿
wielkopolskiego województwa - W³adys³awem Krawcem. Ta wizyta
mia³a na celu znalezienie i wzmocnienie wspó³pracy miêdzy dwoma
krajami w kierunku gospodarczym, naukowo-technicznym
i kulturalnym.

Pierwszego dnia trzydniowej wizyty polskiej delegacji odby³o
siê spotkanie go�ci z kierownictwem Pieczenie¿skiej rejonowej
administracji i samorz¹du, z przemys³owymi i rolniczymi
przedsiêbiorcami i producentami pieczenie¿skiego rejonu.

Drugiego dnia w Charkowie, w Konsulacie Generalnym odby³o
siê spotkanie go�ci z Polski z Konsulem Generalnym RP
w Charkowie - panem Jaros³awem Ksi¹¿kiem i przedstawicielami
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie. Delegacja spotka³a
siê w administracji województwa charkowskiego z kierownictwem
dzia³u zewnêczno-gospodarczej i europejskiej integracji miasta,
zwiedzi³a miasto, zapozna³a siê z historycznymi i kulturalnymi
zabytkami. Go�cie odwiedzili polsko�ukraiñski Cmentarz Ofiar
Totalitaryzmu i z³o¿yli kwiaty,

Trzeciego dnia go�cie ogl¹dali muzeum krajoznawcze
w Pieczeniegach, gdzie mogli obejrzeæ reprodukcje znanego
polskiego malarza Henryka Siemiradzkiego. Miejsce urodzenia
tego wielkiego artysty to Pieczeniegi pod Charkowem na Ukrainie,
a ojczyzna - Polska. Go�cie z³o¿yli kwiaty pod jedynym na �wiecie
pomnikiem H. Siemiradzkiego i pok³onili siê pamiêci s³ynnego
malarza rodaka dwóch narodów.

Serdecznie chlebem i sol¹ przywitali Polaków uczniowie i
nauczyciele liceum im. H. Siemirazkiego. Przygotowany przez
zespó³ pieczenie¿skiego rejonu piêkny koncert by³ zaskakuj¹cym
podarunkiem dla go�ci z Polski.

Odje¿d¿aj¹ca delegacja nie ukrywa³a zadowolenia z wyników
swej wizyty. Podpisana zosta³a umowa o wspó³pracy miêdzy
powiatem Chodzie¿ województwa Wielkopolskiego i Pieczeniezsk¹
rejonowej administracj¹. Pan W³adys³aw Krawec maj¹c nadzieje
na owocow¹ wspó³pracê, gwarantem której jest podpisana Umowa,
zaprosi³ delegacje z Pieczenieg do odwiedzenia w pa�dzierniku
Polski.

Oleg Czernienko
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 Kuchnia  polska

Oto jeden z koktajli na bazie tequili. Bardzo
popularny na ca³ym �wiecie. I ca³kiem smaczny.
Je�li macie shaker - to najlepiej przygotowaæ
margaritê w³a�nie w nim. Je�li nie, to sposobów
domowych na uzyskanie podobnych rezultatów
jest sporo.

Sk³adniki:
•    50 ml tequili gold,
•    30 ml likieru Cointreau,
•    100 ml soku ze �wie¿ej pomarañczy,
•    nieco soli i plasterek limonki,
•    kostka lodu.

Jak przyrz¹dziæ?
£¹czymy ze sob¹ wszystkie p³ynne sk³adniki. Umieszczamy je
wraz z lodem w shakerze. Przez chwilê mocno wstrz¹samy.
 I gotowe!

Jak podawaæ?
Brzeg kieliszka do koktajlu wycieramy skórk¹ pomarañczow¹,
a nastêpnie zanurzamy w soli. Nalewamy koktajl. Dekorujemy
pó³plasterkiem pomarañczy.

Uwagi:
Je�li nie macie cointreau, a gdzie� na pó³ce zalega inny likier
pomarañczowy - my�lê, ¿e �mia³o mo¿ecie go u¿yæ.
Wersja z tequil¹ silver: zamiast soku pomarañczowego - sok z
cytryny. Pó³plasterek limonki dla dekoracji

Koktajl
Margarita

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
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