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"Rocznica Powstania Warszawskiego jest
rocznic¹ wyj¹tkowego bohaterstwa"

- mówi³  w przeddzieñ 62. rocznicy wybuchu Powstania
prezydent Lech Kaczyñski.

Rocznica Powstania War-
szawskiego jest rocznic¹
wyj¹tkowego bohaterstwa i
wyj¹tkowego patriotyzmu -
mówi³ w poniedzia³ek, w
przeddzieñ 62. rocznicy wy-
buchu Powstania prezydent
Lech Kaczyñski.

Tego dnia w stolicy ca³y
dzieñ odbywa³y siê rocznicowe
uroczysto�ci. Ich kulminacj¹ by³a
msza �wiêta przed Pomnikiem
Powstania Warszawskiego i
Apel Poleg³ych.

Prezydent Lech Kaczyñski,
przemawiaj¹cy przed Apelem,
podkre�la³, ¿e patriotyzm Po-
wstania Warszawskiego stwo-
rzy³a II Rzeczpospolita. «Mo¿e
nie by³a pañstwem idealnym, ale
na pewno by³a najlepszym wy-
chowawc¹ w naszych dziejach.
Takim samym wychowawc¹ ma
byæ IV RP, któr¹ usi³ujemy
stworzyæ» - mówi³.

Pomnik powstañcom w Warszawie.  Zdjêcie Oleg Czernijenko.

•   Piastowie
•   Kraków
•   Uczmy siê jêzyka polskiego: Lekcja 6
•   Na co mog¹ liczyæ Polacy
•   Kaczyñski zaprasza Janukowycza

•   KE: kara �mierci niezgodna z warto�ciami UE
•   Odnaleziono polskie groby w Bykowni
•   Poznali�my to w Poznaniu
•   �piewamy razem: Hej soko³y
•   Kuchnia polska: Kremówka papieska
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Pe³ni¹cy funkcjê prezydenta stolicy Kazimierz
Marcinkiewicz. zauwa¿y³, ¿e «pamiêæ zrywu i umi³owania
wolno�ci towarzyszy³a nam w pó�niejszym pokoleniu, w
czasach zniewolenia komunistycznego».

«Dzi�, gdy Polska jest wolna, pamiêæ o ofierze
poleg³ych powstañców musi byæ dla nas wszystkich
inspiracj¹ do najciê¿szej pracy dla Polski, dla Warszawy,
dla jej dobrobytu i dla jej wielko�ci» - mówi³ Marcinkiewicz.

Prezes �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej Czes³aw Cywiñski dziêkowa³ lotnikom, którzy
nie�li pomoc walcz¹cej w powstaniu Warszawie. Byli
w�ród nich lotnicy z Polski, Wielkiej Brytanii i Kanady.
«My, ¿yj¹cy, musimy pamiêtaæ, ¿e wolno�æ nie jest dana
raz na zawsze» - podkre�li³ Cywiñski. Podziêkowa³ te¿
prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu za to, ¿e ten
przyczyni³ siê do budowy Muzeum Powstania War-
szawskiego.

Prezes Zwi¹zku Powstañców Warszawskich gen.
Zbigniew �cibór- Rylski, jeden z najstarszych ¿yj¹cych
dzi� powstañców, w swym przemówieniu wspomina³
Cichociemnych - spadochroniarzy Armii Krajowej. W
Powstaniu walczy³o ich 316, zginê³o 18. «Pragnê, by nigdy
Polska nie zapomnia³a o tych Bohaterach» - podkre�la³.

«Im nas jest mniej, tym bardziej drêczy nas my�l o
przysz³o�æ kombatanckiego etosu. Czy stanie siê
obrzêdem rocznicowym, czy zachowa sw¹ moc jako
�ród³o obywatelskiej postawy i przyk³ad dla kolejnych
pokoleñ?» - mówi³.

Po wyst¹pieniach odby³ siê Apel Poleg³ych, który
zakoñczy³a salwa honorowa. Przedstawiciele w³adz
pañstwowych i samorz¹dowych, wojsko, kombatanci i
harcerze z³o¿yli wieñce. pod pomnikiem Powstania
Warszawskiego.

Wcze�niej pod pomnikiem prymas Polski kard. Józef
Glemp przewodniczy³ uroczystej mszy �wiêtej. Biskup
polowy Wojska Polskiego, gen. Tadeusz P³oski w homilii
mówi³, ¿e «pokolenie 1944 by³o niezwyk³e, bo dla nich
Polska by³a Sacrum, którego d³ugo wyczekiwano, dla
którego warto by³o ¿yæ, a kiedy trzeba - umieraæ».

Atrakcj¹ dla kombatantów i warszawiaków by³ przylot
do stolicy historycznego bombowca B-17, zwanego
«Lataj¹c¹ Fortec¹». Z takich maszyn 62 lata temu alianci
wspierali powstanie zrzutami ¿ywno�ci, lekarstw, broni i
amunicji. We wtorek samolot ma przelecieæ nad miastem
i zrzucaæ ulotki przypominaj¹ce o rocznicy powstania.

(PAP)

W VIII wieku ziemie Polski zamieszkiwa³y wielkie
i ma³e plemiona s³owiañskie, które ³¹czy³ wspólny jêzyk,
obyczaj, tryb ¿ycia i formy pracy. Okolice Gniezna,
Poznania, Ostrowa Lednickiego zasiedlali Polanie, nad
Gop³em mieszkali Kujawianie za� w okolicach dzisiej-
szego P³ocka � Mazowszanie, Sandomierza �
Lêdzianie, w rejonie Krakowa � Wi�lanie. Ziemie
�l¹skie zajmowali Slê¿anie, Trzebowianie, Dziadoszyce.

Historycy � z braku bazy �ród³owej � maj¹
k³opoty z dok³adnym datowaniem narodzin pañstwo-
wo�ci polskiej. Decyduj¹ce dla procesu formowania
siê pañstwa polskiego by³o zdobycie w³adzy nad
plemionami s¹siedzkimi przez w³adcê Gniezna lub
Lednicy oraz pojawienie siê dynastii, której ambicj¹ i
celem by³o podporz¹dkowanie pañstwu Polan oko-
licznych terenów. Za w³a�ciwego budowniczego
pañstwa polskiego uznaje siê Mieszka I (962-992),
chocia¿ to ju¿ jego poprzednicy, których politykê
Mieszko I kontynuowa³, uzale¿nili plemiona Kujawian,
Mazowszan, byæ mo¿e Lêdzian. Mieszko kontynuowa³
podboje. Opanowa³ Pomorze Gdañskie, przed rokiem
972 � Pomorze Zachodnie, po 982 roku � �l¹sk, a
ziemiê Wi�lan � oko³o 990 roku.

Sukcesy Polan i ich w³adców by³y prawdopodobnie
konsekwencj¹ znacznej centralizacji w³adzy ksi¹¿êcej i

rozbudowanej organizacji wojskowej. Podbijanym przez
siebie ziemiom Mieszko nadawa³ now¹ organizacjê
wewnêtrzn¹. Najwiêksz¹ jednak zas³ug¹ ksiêcia
gnie�nieñskiego by³a decyzja o przyjêciu chrztu, co
umo¿liwi³o m³odemu pañstwu wej�cie do europejskiej
wspólnoty chrze�cijañskiej. W roku 965 Mieszko
zdecydowa³ siê na przymierze z Czechami i ma³¿eñstwo

z katolick¹ ksiê¿niczk¹ Dobraw¹, a w roku 966 wraz ze
swoim najbli¿szym otoczeniem przyj¹³ chrzest z r¹k
czeskich. Nastêpnie podj¹³ dzie³o chrystianizacji
podleg³ych sobie plemion lechickich oraz budowy sieci
ko�cielnej w Polsce. Pierwszym biskupem polskim zosta³
w 968 roku rezyduj¹cy w Poznaniu �Jordan.

Znaczenie chrztu by³o ogromne. Ten wielki akt
religijny mia³ bowiem tak¿e powa¿ne konsekwencje

Historia

PIASTOWIE

Inkrustowany topór wczesno�redniowieczny z Gubina
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miêdzynarodowego, utratê korony królewskiej i
d³ugotrwa³e rozbicie dzielnicowe. Doczeka³a siê tak¿e
drugiego obok �w. Wojciecha patrona. Sta³ siê nim
biskup krakowski Stanis³aw ze  Szczepanowa, który
uwik³any  w  konflikt  z  królem   Boles³awem �mia³ym
(1058-1079) pomost mêczeñsk¹ �mieræ w roku 1079, a
w roku 1253 zosta³ kanonizowany.

Proces jednoczenia ziem polskich, jaki toczy³ siê

przez  XIV stulecie by³ skomplikowany i d³ugotrwa³y.
Jednym z istotnych czynników scalaj¹cych pañstwo
polskie w dobie rozbicia dzielnicowego by³o budowanie
ci¹g³o�ci dynastycznej przez ród Piastów, a w kon-
sekwencji przywrócenie jedno�ci terytorialnej pañstwa
i wskrzeszenie Korony Piastów, co ostatecznie nast¹pi³o
w roku 1320, kiedy W³adys³aw £okietek koronowa³ siê
na króla. Ostatni przedstawiciel tej dynastii Kazimierz
Wielki (1333-1370) nale¿a³ do grona najwybitniejszych
polskich monarchów.

polityczne i kulturowe. M³ode pañstwo polskie
wkracza³o w kr¹g uniwersalistycznej kultury ³aciñskiej,
a jego w³adcê miano odt¹d traktowaæ na równi z innymi
ksi¹¿êtami Europy chrze�cijañskiej.

Nastêpc¹ Mieszka I zosta³ jego syn Boles³aw
Chrobry (992-1025), jeden z najwybitniejszych
w³adców piastowskich. Kontynuowa³ on politykê ojca
polegaj¹c¹ na wewnêtrznym umacnianiu pañstwa oraz
podnoszeniu jego znaczenia na arenie miêdzynarodowej.
Wszystkie swoje dzia³ania podporz¹dkowywa³ intere-
sowi pañstwa i dynastii. Chrobry zosta³ wielkim
protektorem by³ego biskupa Pragi Wojciecha S³aw-
nikowica, duchownego, który cieszy³ siê du¿ym
szacunkiem w intelektualnych �rodowiskach ówczesnej
Europy. Wspierany przez polskiego ksiêcia biskup
Wojciech podj¹³ siê zadania chrystianizacji pogañskich
plemion Prusów. W trakcie tej misji poniós³ mêczeñsk¹
�mieræ. Boles³aw Chrobry wykupi³ cia³o misjonarza i
jako relikwiê umie�ci³ w Gnie�nie, które sta³o siê odt¹d
miejscem licznych pielgrzymek z ca³ej Europy. Taka
strategia ksiêcia s³u¿y³a podniesieniu presti¿u m³odego
pañstwa polskiego.

W 1000 roku do Gniezna z pielgrzymk¹ przyby³
cesarz niemiecki Otton III. Chrobry przyj¹³ go niezwykle
uroczy�cie. Uzyska³ zgodê na ufundowanie metropolii
polskiej w Gnie�nie. Pierwszym arcybiskupem zosta³ brat
�w. Wojciecha � Radzim-Gaudenty. Utworzono tak¿e trzy
dodatkowe biskupstwa: w Krakowie, Wroc³awiu i
Ko³obrzegu. Powsta³a wówczas polska odrêbno�æ
ko�cielna by³a wyrazem suwerenno�ci pañstwa.

Podczas zjazdu gnie�nieñskiego cesarz Otton III
mia³ dokonaæ symbolicznego przekazania polskiemu
ksiêciu diademu i w³óczni �w. Maurycego, co wspó³-
cze�ni interpretowali jako zgodê na koronacjê Boles³awa
Chrobrego. Pielgrzymka cesarza do grobu �w. Wojciecha
mia³a wymiar religijny i polityczny. Stanowi³a uznanie
miejsca pañstwa polskiego na mapie ówczesnej,
chrze�cijañskiej Europy. Polska posiada³a bowiem
w³asnego patrona, który poniós³ mêczeñsk¹ �mieræ w
s³u¿bie pañstwa i zosta³ kanonizowany. W �w. Wojciechu
widziano tak¿e opiekuna panuj¹cej dynastii Piastów.

Rych³a �mieræ ¿yczliwego Polsce cesarza Ottona III
uniemo¿liwi³a jednak szybkie wyniesienie Chrobrego do
godno�ci królewskiej. Nast¹pi³o to dopiero w roku 1025.

Dalsze dzieje pañstwa polskiego i rz¹dz¹cej nim
dynastii Piastów obfitowa³y w wydarzenia polityczne,
spo³eczne, gospodarcze i kulturowe charakterystyczne
dla ca³ej Europy �redniowiecznej. Zmianom ulega³o
terytorium pañstwa, niektóre ziemie odpada³y, inne
przy³¹czano na krótsze lub d³u¿sze okresy. Polska
prze¿ywa³a wstrz¹sy wewnêtrzne,  kryzysy  pañstwo-
wo�ci,  konflikty  miêdzy  przedstawicielami   dynastii
Piastów, odwrót od chrze�cijañstwa,  upadek znaczenia

Drzwi gnie�nieñskie przedstawiaj¹ce sceny z ¿ycia �w.
Wojciecha, XII w., Archiwum Wyd. Nauk. PWN

Drzwi gnie�nieñskie przedstawiaj¹ce
sceny z ¿ycia �w. Wojciecha, XII w.
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W Polsce pod ochron¹ UNESCO

Kraków
Tysi¹cletni Kraków, dawna stolica Polski, to niew¹tpliwie

jedno z najpiêkniejszych europejskich miast. W 1978 r. stare
miasto Krakowa oraz Wawel zosta³y wpisane na �wiatow¹
listê dziedzictwa kultury UNESCO.

Stare Miasto zachowa³o �redniowieczny uk³ad urba-
nistyczny z rynkiem w centrum. Otoczone by³o fos¹ i murami
obronnymi, których miejsce zajmuj¹ dzi� Planty - pas zieleni
o d³. ok. 4 km i pow. ponad 20 ha, za³o¿ony w l.1822-30. Z
dawniej fortyfikacji zachowa³a siê jedynie czê�æ pn. z trzema
basztami, okr¹g³ym Barbakanem (z koñca XV w.), zw.

Rondlem, i Bram¹ Floriañsk¹ (z pocz. XIV w.). Blisko Bramy
Floriañskiej w d. Arsenale i budynku przy ul. �w. Jana mie�ci
siê Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich, najstarsze historyczne
muzeum w Polsce.

Od Bramy Floriañskiej do rynku prowadzi ul. Floriañska,
przy której stoj¹ zabytkowe, bogato zdobione kamienice
mieszczañskie. W niszy fasady domu �Pod Matk¹ Bosk¹»
umieszczona jest wczesnorenesansowa rze�ba Matki Boskiej

z Dzieci¹tkiem. W d. mieszkaniu Jana Matejki (tu artysta
urodzi³ siê i zmar³) urz¹dzono muzeum prezentuj¹ce osobiste
pami¹tki po Matejce.

Rynek G³ówny , stanowi¹cy serce miasta, jeden z

najwiêkszych placów Europy (kwadrat o pow. ok. 4 ha).
Wytyczony w 1257 r. by³ przez stulecia centrum ¿ycia
publicznego, handlowego, religijnego, gospodarczego i

administracyjnego miasta, miejscem wykonywania wyroków
i podnios³ych uroczysto�ci pañstwowych. Po�rodku rynku stoj¹
Sukiennice. S¹ to d. kramy handlowe z pó³. XIV w. Obecny
wygl¹d zawdziêczaj¹ jednak przede wszystkim przebudowom
po po¿arze w 1555 r. i w l. 1875-79. Na parterze znajduj¹ siê
sklepy z pami¹tkami i kawiarnie, na I piêtrze Galeria Sztuki
Polskiej XIX w. Muzeum Narodowego. Prezentowane s¹ tu
bogate zbiory malarstwa i rze�by od 2 poi. XVIII w. do pocz.

XX w. Opodal stoi pomnik Adama Mickiewicza, zre-
konstruowany w 1955 r. W pobli¿u stoi niewielki ko�ció³ �w.
Wojciecha.

Najcenniejszym zabytkiem przy rynku jest ko�ció³

Barbakan

Sukiennice

Ko�ció³ Mariacki

Wzgórze Wawelskie
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Mariacki. �wi¹tyniê wieñcz¹ dwie wie¿e ró¿nej wysoko�ci. Z
okien wy¿szej (81 m), ozdobionej na szczycie strzelistym
pó�nogotyckim he³mem z XV w. z barokow¹ z³ocon¹ koron¹,
co godzinê odgrywana jest na tr¹bce melodia hejna³u. Ko�ció³
Mariacki jest prawdziw¹ skarbnic¹ dzie³ sztuki. Naj-
cenniejszym dzie³em jest okaza³y (11x13 m), piêcioskrzyd³owy,
drewniany, gotycki o³tarz (1477-89) - dzie³o Wita Stwosza.
Scena �rodkowa przedstawia Za�niêcie NMP (w otoczeniu

aposto³ów) i Wniebowziêcie. Na skrzyd³ach bocznych
umieszczono sceny z ¿ycia Chrystusa i Marii. Przy g³ównym
wej�ciu do ko�cio³a, w kaplicy po prawej, w XVIII-wiecznym
o³tarzu z czarnego marmuru umieszczony jest obraz Matki
Boskiej Czêstochowskiej z 1638 r., koronowany koronami
papieskimi przez prymasa Stefana Wyszyñskiego i kardyna³a
Karola Wojty³ê w 1968 r.

Ze �redniowiecznego ratusza, zburzonego na pocz. XIX
w., pozosta³a Wie¿a Ratuszowa (XIV w.) przykryta barokowym
he³mem z koñca XVII w. Urz¹dzono tu niewielk¹ wystawê
fotografii i pami¹tek zwi¹zanych z. histori¹ miasta i w³adz
miejskich. Z okien III piêtra widoczna jest rozleg³a panorama
Krakowa.

Kamienice mieszczañskie wokó³ rynku pochodz¹ce z XIV-
XVI w. by³y wielokrotnie przebudowywane. W wielu
zachowane s¹ ozdobne stropy belkowane, portale, poli-
chromie i stiuki z XV-XIX w. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
kamienice � Bonerów, Szara, Kamienica Hetmañska oraz
pa³ac Pod Baranami. W pa³acu Krzysztofory mie�ci siê
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, prezentuj¹ce dzieje i
kulturê Krakowa na przestrzeni wieków.

Z Rynku G³ównego ul. �w. Anny prowadzi do jednego z
najcenniejszych zabytków Krakowa - okaza³ego ko�cio³a
akademickiego �w. Anny, wybudowanego w l. 1689-1703,
uznawanego za szczytowe osi¹gniêcie polskiego baroku.

Na rogu ul. �w. Anny i ul. Jagielloñskiej stoi najstarszy
budynek uniwersytecki w Polsce - Collegium Maius .
Czworobok zabudowañ wokó³ arkadowego, piêknego,
gotyckiego dziedziñca (1492-97) powsta³ z wcze�niejszych
budynków z przeznaczeniem na cele dydaktyczne i

mieszkania dla profesorów. Obecnie mie�ci siê tu Muzeum
Uniwersytetu Jagielloñskiego. W Skarbcu mo¿na zobaczyæ
Zloty Globus Jagielloñski z pocz. XVI w., na którym po raz
pierwszy zaznaczono Amerykê i zloty medal Nagrody Nobla
Wis³awy Szymborskiej z 1996 r.

Historyczna Droga Królewska wiedzie na Wawel z Rynku
G³ównego ul. Grodzk¹, która przecina dwa place. Po lewej,
przy pl. Dominikañskim, stoi ko�ció³ Dominikanów, potê¿na

budowla z 2 pó³. XIV w., z wysokim szczytem. Na prze-
ciwleg³ym pl. Wszystkich �wiêtych stoi gotycki ko�ció³
Franciszkanów (XIII w., przebudowany w XV w.). Po po¿arze
w 1850 r. zosta³ odrestaurowany i uzyska³ neogotyckie
wyposa¿enie wnêtrza.

Id¹c ul. Grodzk¹ w kierunku Wawelu mija siê po lewej
du¿y ko�ció³ �w. �w. Piotra i Paw³a, oddzielony od ulicy
ogrodzeniem z kamiennymi figurami 12 aposto³ów, wspó³-
czesnymi kopiami rze�b XVIII-wiecznych. Jest to pierwsza
barokowa �wi¹tynia Krakowa (l597-1630). Obok ko�cio³a �w.
�w. Piotra i Paw³a znajduje siê dwuwie¿owy romañski ko�ció³
�w. Andrzeja, którego budowa trwa³a od ok. 1086 r. niemal
do koñca XII w. Na ul. Kanoniczej w odrestaurowanych
kamienicach mieszcz¹ siê dwa muzea. Muzeum Stanis³awa
Wyspiañskiego ukazuj¹ce jego twórczo�æ plastyczn¹,
dramaturgiczn¹ i osobiste pami¹tki oraz Muzeum Archi-
diecezjalne prezentuj¹ce zbiory sztuki sakralnej z terenu
archidiecezji krakowskiej. W pokoju, w którym mieszka³ w 1.
1951-58 ksi¹dz Karol Wojty³a zgromadzono wiele jego
osobistych przedmiotów oraz szaty charakterystyczne dla
kolejnych etapów ¿ycia papie¿a Jana Paw³a II.

Wzgórze Wawelskie (wys. 238 m n.p.m., 25 m nad
poziomem Wis³y) mo¿na okre�liæ mianem pomnika dziejów i
kultury Polski. Na XVII-wiecznym bastionie umieszczony jest
konny pomnik Tadeusza Ko�ciuszki. Obecne mury otaczaj¹ce
Wawel wzniesiono po wyburzeniu w XIX w. �redniowiecznych
fortyfikacji obronnych.

Gotyckie mury katedry wawelskiej (pod wezwaniem �w.
�w. Wac³awa i Stanis³awa Biskupa) pochodz¹ z trzeciej z kolei
�wi¹tyni, wybudowanej na tym miejscu w XIV w. z fundacji

Ko�ció³ Dominikanów Wie¿a Ratuszowa
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W³adys³awa £okietka. Od jego czasów prawie wszyscy
królowie (z nielicznymi wyj¹tkami) byli koronowani i grzebani
na Wawelu. Odby³o siê tu 37 koronacji królów i królowych, tu
równie¿, przy grobie �w. Stanis³awa, królowie sk³adali zdobyte
na wrogach trofea wojenne. Gotyckie mury katedry s¹
otoczone kaplicami z ró¿nych epok. Z trzech wie¿ katedry
najs³ynniejsza jest Wie¿a Zygmuntowska, gdy¿ na niej
umieszczony jest dzwon �Zygmunt" odlany w 1520 r. na
polecenie króla Zygmunta I Starego.

Wnêtrze �wi¹tyni jest trójnawowe, z obej�ciem prze-
zbiterium (ambitem) i wieñcem kaplic, do których prowadz¹
ozdobione portale. Po�rodku katedry znajduje siê barokowa
(1626-29), okaza³a konfesja �w. Stanis³awa. Pod bal-
dachimem umieszczona jest srebrna trumna z 1671 r. z
p³askorze�bami przedstawiaj¹cymi sceny z ¿ycia mêczennika,

mieszcz¹ca jego relikwie. Za konfesj¹ znajduje siê
prezbiterium z wczesnobarokowym (XVII w.) o³tarzem
g³ównym, przed którym dokonywano koronacji. W nawie
g³ównej stoj¹ dwa królewskie sarkofagi W³adys³awa Jagie³³y i
W³adys³awa Warneñczyka. W naro¿nej gotyckiej (2 po³. XV w.)
Kaplicy �wiêtokrzyskiej znajduje siê marmurowy sarkofag
Kazimierza Jagielloñczyka - dzie³o Wita Stwosza z koñca XV
w. Najbardziej znana z katedralnych kaplic - Kaplica
Zygmuntowska - jest niew¹tpliwie najwspanialszym dzie³em
sztuki renesansowej w Polsce, nazywanym niekiedy �perl¹
renesansu z tej strony Alp". Tu znajduje siê nagrobek
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, w obecnej formie z
1. 1574-75. Obok nagrobek Anny Jagiellonki, wykonany w
1.1574-75. Naprzeciwko Kaplicy Zygmuntowskiej stoi pusty
sarkofag królowej Jadwigi z bia³ego marmuru karraryjskiego
wykonany w 1902 r.

W pd. czê�ci ambitu umieszczony jest wykonany z
marmuru i piaskowca gotycki sarkofag Kazimierza Wielkiego
z koñca XIV w. - jedyny kryj¹cy w rzeczywisto�ci szcz¹tki króla.
Naprzeciwko, w kaplicy Jana Olbrachta, znajduje siê pierwsze
dzie³o renesansowe w Polsce - okaza³a, bogato zdobiona
kamienna nisza (1502-05), dzie³o Franciszka Florentczyka.
Mie�ci siê w niej pó�nogotycki nagrobek króla, przypisywany
warsztatowi Wita Stwosza. W pn. czê�ci ambitu stoi gotycki
sarkofag pierwszego króla pochowanego w katedrze -
W³adys³awa £okietka. W podziemiach katedry znajduj¹ siê

tak¿e sarkofagi bohaterów narodowych: Józefa Pi³sudskiego
oraz Tadeusza Ko�ciuszki, Józefa Poniatowskiego i
W³adys³awa Sikorskiego . Spoczywaj¹ tam Adam Mickiewicz
i Juliusz S³owacki.

W przylegaj¹cych do katedry budynkach mieszkalnych z
XIV-XV w. ma siedzibê Muzeum Katedralne Jana Paw³a II.
Prezentuje ono eksponaty z jednego z najbogatszych
skarbców ko�cielnych w Polsce, m.in. cenne naczynia, szaty
liturgiczne, relikwiarze z XII-XIX w., pami¹tki historyczne i
regalia, np. autentyczne fragmenty miecza, korony, ber³a,
jab³ka i pier�cieñ znalezione w 1973 r. w grobie Kazimierza
Jagielloñczyka.

Zamek Królewski na Wawelu stanowi³ przez wieki centrum
¿ycia politycznego i kulturalnego kraju. By³ rezydencj¹ Piastów,
Jagiellonów i Wazów. Pierwsze (X/XI w.) by³o romañskie
palatium z rotund¹ NMP, pó�niej (XI-XII w.) romañski zespól
mieszkalno-obronny. W XIV w., za czasów Kazimierza
Wielkiego, powsta³ potê¿ny zamek gotycki, którego budowê
rozpoczêto ju¿ wcze�niej za panowania W³adys³awa £okietka.
W1.1502-36 z fundacji Zygmunta I Starego nast¹pi³o ca³kowite
przekszta³cenie zamku w renesansow¹ rezydencjê. Zabu-
dowania skupiaj¹ siê wokó³ wspania³ego czworobocznego
dziedziñca arkadowego, który by³ wzorem dla wielu zamków w
Polsce. Faktyczny kres �wietno�ci zamku przynios³o jego
spalenie przez Szwedów w 1702 r.

Dzi� Zamek Królewski na Wawelu, po kolejnych
zniszczeniach, odbudowach i gruntownej restauracji w
ostatnich latach, jest wspania³ym monumentem, za-
chwycaj¹cym zarówno form¹ architektoniczn¹, jak i
kunsztownie wykonanymi detalami oraz wystrojem i
wyposa¿eniem wnêtrz. Mie�ci Pañstwowe Zbiory Sztuki. Do
zwiedzania udostêpnione s¹ sale parteru, ongi� prze-
znaczone dla administracji dworskiej, prywatny apartament
królewski na I piêtrze i najwspanialsze reprezentacyjne
komnaty dworskie na II piêtrze. Uwagê zwraca archi-
tektoniczny i malarsko-rze�biarski wystrój wnêtrz z okresu
renesansu i wczesnego baroku, oddaj¹cy nastrój epok
Jagiellonów i Wazów. Wyró¿niaj¹ siê renesansowe, bogato
zdobione stropy kasetonowe oraz ozdobne fryzy pod-
stropowe. Od tematyki renesansowych fryzów pod-
stropowych pochodz¹ nazwy niektórych sal, np. Pod
G³owami, Pod Planetami, Pod Zodiakiem, Turniejowa, Pod
Przegl¹dem Wojsk. Zachowane s¹ oryginalne portale,
kominki, dekoracje stiukowe.

W komnatach mo¿na ogl¹daæ obrazy dawnych mistrzów
polskich i obcych, o tematyce religijnej i �wieckiej, m.in.
portrety królów i mo¿now³adców. Prezentowane s¹ równie¿
zabytkowe meble, zegary, porcelana, wyroby rzemios³a arty-
stycznego. Na I piêtrze mo¿na tak¿e zobaczyæ wnêtrze
zwi¹zane z XX-wieczn¹ histori¹ Wawelu - sypialnie prezydenta
Ignacego Mo�cickiego, z której korzysta³ okazjonalnie,
goszcz¹c w Krakowie w l. 1926-39.

Skarbiec Koronny prezentuje najcenniejsze pami¹tki
historyczne po polskich królach oraz cenne wyroby ze srebra
i z³ota, bêd¹ce niegdy� w³asno�ci¹ monarchów lub przez nich
fundowane. Zbrojownia s³ynie z wielu znakomitych eg-
zemplarzy broni siecznej i palnej z ró¿nych epok.

Zupe³nie inny charakter ma ekspozycja �Wawel zagi-
niony�. Zasadniczym elementem wystawy jest czê�ciowo
zrekonstruowana kamienna rotunda NMP z X/XI w., pó�niej
zw. rotund¹ �w. �w. Feliksa i Adaukta. S¹ tak¿e fragmenty
pó�niejszych romañskich budowli i zabytkowe detale
architektoniczne oraz makiety, modele i plansze ukazuj¹ce
przesz³o�æ i dawny wygl¹d zabudowañ Wzgórza Wa-
welskiego..

Katedra wawelska
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Uczmy siê jêzyka polskiego

Óðîê 6
Lekcja 6

²
- Kim jeste�?
- Jestem Polakiem.
- Jak siê nazywasz?
- Nazywam siê Jan Kowalski.
- Gdzie mieszkasz?
- Mieszkam w Polsce.
- Czy masz rodzinê?
- Tak, mam.
- Czy masz mieszkanie?
- Mam.
- Czy masz pracê.
- Mam.
- Czy masz pieni¹dze?
- Mam trochê pieniêdzy.
- Czy jeste� szczê�liwy?
- Jestem.

(praca – ðàáîòà, pieni¹dze – äåíüãè,  trochê –
íåìíîãî, szczê�liwy – ñ÷àñòëèâûé)

Ðóññêîìó âîïðîñó Êòî òû? Êòî òû ïî íàöèîíàëüíîñòè?
Ñîîòâåòñòâóåò ïîëüñêèé âîïðîñ Kim jeste�?
Êòî òû?   Kim jeste�?
Êòî âû?   Kim pan/pani jest?
Êòî âû?   Kim pañstwo s¹?
ß ïîëÿê.         Jestem Polakiem
ß ïîëüêà.       Jestem Polk¹
Ìû ïîëÿêè.   Jeste�my Polakami
Ìû ïîëüêè.   Jeste�my Polkami

Òâîðèòåëüíûé ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíûõ
Narzêdnik rzeczowników

Â òâîðèòåëüíîì ïàäåæå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà
ñóùåñòâèòåëüíûå ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà
(íà –o è –e)  èìåþò îêîí÷àíèå –em:
Polakiem, Ukraiñcem, studentem, autem.
Ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî ðîäà èìåþò
îêîí÷àíèå �¹:
Polk¹, Ukraink¹, studentk¹, ¿on¹.
Ñóùåñòâèòåëüíûå ìóæñêîãî ðîäà íà –a òàêæå
èìåþò îêîí÷àíèå ¹:
mê¿czyzn¹, kierowc¹.
Òâîðèòåëüíûé ïàäåæ ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà
ñóùåñòâèòåëüíûõ èìååò åäèíîå îêîí÷àíèå –
ami:
Polakami, Ukrainkami, studentami.

Æwiczenie l
Ñî÷åòàéòå âîïðîñû ñ îòâåòàìè (âîçìîæíû âàðèàíòû).
Proszê po³¹czyæ pytania z odpowiedziami (mo¿liwe s¹
warianty).

a) Kim s¹ siostry Kwiatkowskie?
Kim s¹ pañstwo Kwiatkowscy?
Kim s¹ Anna i Monika?
Kim s¹ te kobiety?
Kim s¹ ci mê¿czy�ni? Kim jeste�?

b) Jestem Polk¹/Polakiem.
One s¹ Polkami.
Oni s¹ Polakami.
Oni s¹ Rosjanami.
One s¹ Rosjankami.
One s¹ Polkami.

Ìîæíî ñïðîñèòü òàêæå:
Òû êòî ïî ïðîèñõîæäåíèþ?
Kim jeste� z pochodzenia?

²
- Kim s¹ z pochodzenia twoi dziadkowie?
- Moja babcia jest Niemk¹, a dziadek Ukraiñcem.
- Kim z pochodzenia s¹ pani rodzice?
- Moja matka jest Polk¹, a ojciec Gruzinem.
- Kim z pochodzenia s¹ pañstwa dzieci?
- Nasze dzieci s¹ Polakami.

Æwiczenie 2
Ïîñòàâüòå âîïðîñû ê ñëåäóþùèì ïðåäëîæåíèÿì:
Proszê zadaæ pytania do nastêpuj¹cych zdañ:
1. Pani Zofia jest Polk¹.
2. Pañstwo Rutkowscy s¹ Polakami.
3. Nadie¿da i Walentina s¹ Rosjankami.
4. Nursu³tan jest Kazachem.
5. One s¹ Estonkami.

Ìîæíî åù¸ èíà÷å ñïðîñèòü î íàöèîíàëüíîñòè:
Òû êòî ïî íàöèîíàëüíîñòè?
Jakiej jeste�  narodowo�ci?

²
- Jakiej jeste� narodowo�ci?
- Jestem Polakiem. A ty?
- Jestem Polk¹.
- Jakiej pani jest narodowo�ci?
- Jestem ¯ydówk¹.
- A pan jakiej jest narodowo�ci?
- Jestem Rosjaninem.
- Jakiej narodowo�ci s¹ pana dziadkowie?
- Moi dziadkowie s¹ Polakami.

Æwiczenie 3
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê to powiedzieæ i napisaæ po polsku:
- Òû êòî ïî íàöèîíàëüíîñòè?
- ß ðóññêèé. Àòû êòî?
-ß ïîëÿê.

Òâîðèòåëüíûé ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíûõ. Ãëàãîëû IV ñïðÿæåíèÿ. Ãëàãîëû II
ñïðÿæåíèÿ.
Narzêdnik rzeczowników. Czasowniki koniugacji IV. Czasowniki koniugacji II .
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- Âû êòî ïî ïðîèñõîæäåíèþ?
- ß ïîëüêà. À âû?
- Ìû ïîëÿêè.
- Êòî ïî íàöèîíàëüíîñòè âàøè äåòè?
- Íàøè äåòè ïîëÿêè.
- Êòî ïî íàöèîíàëüíîñòè âàø ìóæ?
- Ìîé ìóæ íåìåö.
- Êòî âû? (âîïðîñ ê ñóïðóãàì)
- ß ðóññêèé, à ìîÿ æåíà ïîëüêà.
- Êòî ïî ïðîèñõîæäåíèþ âàøè ðîäèòåëè? (âîïðîñ ê
æåíùèíå)
- Ìîé îòåö áåëîðóñ, à ìàòü óêðàèíêà.
- Êòî ïî íàöèîíàëüíîñòè åãî æåíà?
- Åãî æåíà àìåðèêàíêà.
- Êòî ýòè æåíùèíû?
- Îíè ïîëüêè.

Ãëàãîëû IV ñïðÿæåíèÿ
Czasowniki koniugacji IV

Ãëàãîëû IV ñïðÿæåíèÿ èìåþò îêîí÷àíèÿ:
-em, -esz, -e, -emy, -ecie,-¹

 umieæ
ja                        umiem my umiemy
ty                        umiesz            wy             umiecie
on, ona, ono    umie                  oni, one  umiej¹

Ãëàãîëû II ñïðÿæåíèÿ
Czasowniki koniugacji II

Ãëàãîëû II ñïðÿæåíèÿ èìåþò îêîí÷àíèÿ:
-ê, -isz (-ysz), -i (-y), -imy (-ymy), -icie (-ycie), ¹
mówiæ (ãîâîðèòü), s³yszeæ(ñëûøàòü)
ja                    mówiê             my             mówimy

s³yszê                                s³yszymy
ty                    mówisz wy            mówicie
                        s³yszysz                            s³yszycie
on, ona, ono    mówi                  oni, one mówi¹
                        s³yszy                                s³ysz¹

²
- Czy znasz jêzyk polski?
- Tak, znam.
- A ty?
- Nie, ja jeszcze nie znam jêzyka polskiego.
- A pan? Czy pan zna jêzyk polski?
- Bardzo s³abo znam jêzyk polski.
- A pana ¿ona?
- Moja ¿ona wcale nie zna polskiego.

- Czy mówisz po polsku?
- Tak, mówiê.
- A twój brat?
- Nie, on jeszcze nie mówi po polsku.
- A pani?
- Ja trochê rozumiem po polsku.

(znaæ – çíàòü, wcale nie... - ñîâñåì íå, mówiæ –
ãîâîðèòü, trochê – íåìíîãî, rozumieæ – ïîíèìàòü)

znaæ jêzyk polski, rosyjski, angielski
rozumieæ (mówiæ, czytaæ, pisaæ) :
po polsku, po rosyjsku, po angielsku

Jak?
bardzo dobrze, dobrze, �rednio, s³abo, trochê, tylko
trochê, �le, wcale nie..

Æwiczenie 4
Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ.
Proszê uzupe³niæ zdania.

przyk³ad:
- Czy pani (znaæ) zna jêzyk polski?
- Nie, nie znam jêzyka polskiego.
1) - Czy pan (rozumieæ)  po polsku?
-Tylko ..............................................
2) - Czy pañstwo (mówiæ)  po polsku?
-Nie, my nie ..........................................
3) - Czy pañstwa dzieci (mówiæ, czytaæ, pisaæ)  po polsku?
-Tak ......................................................
4) - Czy pani rodzice (znaæ)  jêzyk polski?
-Moi rodzice tylko ...............................
5) - Czy pana ¿ona (mówiæ)  po polsku?
-Moja ¿ona jeszcze ................................
6) - Czy pani m¹¿ (znaæ)  jêzyk polski?
-Mój m¹¿ wcale .................................
Æwiczenie 5
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê to powiedzieæ i napisaæ po polsku:
1. - Òâîè ïîäðóãè ãîâîðÿò ïî-ïîëüñêè?

- Äà, îíè ãîâîðÿò, íî î÷åíü ñëàáî.
2. - Âàø ìóæ ïîíèìàåò ïî-ïîëüñêè?
    - Íåìíîãî
.................................................................................................
3. - Âàøà äî÷ü çíàåò ïîëüñêèé ÿçûê? (âîïðîñ ê æåíùèíå)

- Äà, îíà î÷åíü õîðîøî ãîâîðèò, ÷èòàåò è ïèøåò ïî-
ïîëüñêè.

jêzyk ojczysty   - ðîäíîé ÿçûê
jêzyk obcy   - èíîñòðàííûé ÿçûê
íà   êàêîì    ÿçûêå?
w    jakim    je¿yku?
w jêzyku polskim � po polsku
w jêzyku rosyjskim � po rosyjsku
w jêzyku ukraiñskim � po ukraiñsku
w jêzyku angielskim � po angielsku
w jêzyku ojczystym
w jêzyku obcym

Æwiczenie 6
Ñîåäèíèòå ÷àñòè ïðåäëîæåíèé
Proszê po³¹czyæ czê�ci zdañ.
a)
Ona bardzo dobrze zna .............
W jêzyku ojczystym .................
Znam cztery jêzyki ...................
W Niemczech ...........................
W Kazachstanie .......................
On mieszka w Rosji .................
Trochê rozumiem .....................
Jestem Polakiem ......................
W jakim jêzyku .......................
Anglicy.....................................
b)
...mówi¹ Polacy na ca³ym �wiecie.
...i dlatego mówi po rosyjsku.
...po ukraiñsku i bia³orusku.
...jest ta ksi¹¿ka?
...jêzyk polski, rosyjski i kazachski.
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...i moim jêzykiem ojczystym jest polski.

...mówiê w jêzyku niemieckim.

...wcale nie znaj¹ jêzyka chiñskiego.

...obce.

...mieszkaj¹ Kazachowie, Rosjanie, Ukraiñcy, Tatarzy,
Polacy, Niemcy i inne narodowo�ci.

(narodowy  - íàöèîíàëüíûé
íàðîäíûé -   ludowy
hymn narodowy – í. ãèìí, flaga narodowa - í. ôëàã,
barwy narodowe - í. öâåòà, �wiêta narodowe -
í. ïðàçäíèêè, pamiêæ narodowa - í. ïàìÿòü, �wia-
domo�æ narodowa - í. ñàìîñîçíàíèå, powstanie
narodowe - í. âîññòàíèå, bohater narodowy - í. ãåðîé,
teatr narodowy - í. òåàòð, filharmonia narodowa -
í. ôèëàðìîíèÿ, dochód narodowy - í. äîõîä,
gospodarka narodowa - íàðîäíîå õîçÿéñòâî,
twórczo�æ ludowa - í. òâîð÷åñòâî, sztuka ludowa -
í. èñêóññòâî, tradycja ludowa – í. òðàäèöèÿ, m¹dro�æ
ludowa - í. ìóäðîñòü, przys³owie ludowe - í. ïî-
ñëîâèöà, strój ludowy - í. êîñòþì, instrument ludowy
– í. èíñòðóìåíò, muzyka ludowa – í.ìóçûêà, taniec
ludowy – í. òàíåö, piosenka ludowa - í. ïåñíÿ, zespó³
ludowy- í. àíñàìáëü).

NAZWISKA WIELKICH POLAKÓW
Tadeusz Ko�ciuszko (1746-1817) - jest bohaterem narodo-
wym Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Wojciech Bogus³awski (1757-1829) - jest „ojcem» teatru
polskiego, Teatru Narodowego w Warszawie.
Stanis³aw Moniuszko (1819-1872) - jest twórc¹ polskiej
opery narodowej.
Jan Matejko (1838-1893) - malowa³ monumentalne
obrazy - sceny narodowej historii Polaków.
Oskar Kolberg (1814-1890) - etnograf, folklorysta,
badacz i zbieracz polskiej twórczo�ci ludowej.

(twórca � îñíîâàòåëü, ñîçäàòåëü, malowaæ obrazy -
ïèñàòü êàðòèíû, badacz - èññëåäîâàòåëü, zbieracz �
ñîáèðàòåëü)

Æwiczenie 7
Âñòàâüòå ñëîâî narodowy èëè ludowy â íóæíîé ôîðìå.
Proszê wstawiæ s³owo narodowy albo ludowy.
1. 11 listopada jest polskim �wiêtem ....................................,
�wiêtem odzyskania niepodleg³o�ci w 1918 roku.
2. �Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza jest polsk¹
epopej¹...........................................
3. W muzeach etnograficznych s¹ stroje ...............................
i muzyczne instrumenty ...........................................
4. Obrazy historyczne Jana Matejki s¹ w Muzeum
................w Krakowie i Warszawie.
5. Przed Teatrem Narodowym w Warszawie s¹ dwa pomniki
dwóch wielkich Polaków: Stanis³awa Moniuszki, �ojca»
polskiej opery....... i Wojciecha Bogus³awskiego, „ojca»
polskiego teatru.............
6. „Jak Barbara (4.ÕÏ) po lodzie, Bo¿e Narodzenie po
wodzie» - to jest przys³owie.........
7. Centralnym bankiem w Polsce jest.............Bank Polski (NBP).

U�miechnij siê
W parku rozmawia Polak i Szkot.
- Chcê mieæ du¿o pieniêdzy -mówi Szkot.
- Jak du¿o? - pyta Polak.
- Tyle, ile jest li�ci na tym drzewie.
- A podzielisz siê ze mn¹?
- A po co? We� sobie drugie drzewo.

(rozmawiaæ – áåñåäîâàòü, Szkot – øîòëàíäåö, chcieæ
– õîòåòü, du¿o – ìíîãî, pytaæ – ñïðàøèâàòü, tyle –
ñòîëüêî, li�æ - ëèñò, li�cie – ëèñòüÿ, podzieliæ siê –
ïîäåëèòüñÿ, ze mn¹ - ñî ìíîé, po co – çà÷åì, wzi¹æ –
âçÿòü, we� sobie - âîçüìè ñåáå, drzewo – äåðåâî)

²
- Co to jest szczê�cie? - pyta 20 lat temu nauczycielka w
szkole moskiewskiej.
- Szczê�ciem jest to, ¿e ¿yjê i mieszkam w Zwi¹zku Radzieckim.
- Bardzo dobrze, Sasza. A czy wiesz, co to jest pech?
- Pech polega na tym, ¿e to ja mam to szczê�cie.

(szczê�cie – ñ÷àñòüå, mam szczê�cie - ìíå âåç¸ò, 20
lat temu - 20 ëåò íàçàä, moskiewski – ìîñêîâñêèé,
Zwi¹zek Radziecki - Ñîâåòñêèé Ñîþç, czy wiesz? -
çíàåøü? pech - íåâåçåíèå, íåóäà÷à, mam pecha -
ìíå íå âåç¸ò,
polega na tym, ¿e – çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî)

²
Jaki on jest naprawdê?

1. Michel jest Francuzem. Przedtem mieszka³ w Lilie, a teraz
mieszka w Krakowie. Studiuje jêzyk i kulturê polsk¹ w UJ.
Michel jest pilnym studentem.
On mówi biegle po francusku (jest Francuzem!), dobrze
po angielsku i do�æ dobrze po polsku.
Michel zawsze interesowa³ siê kultur¹, polityk¹ i ekonomi¹.
Teraz interesuje siê specjalnie kultur¹ polsk¹ i polskimi
problemami. On chce byæ dziennikarzem.
Michel ma kolegê, Roberta. Robert jest polskim studentem.
On studiuje ekonomiê. Jest dobrym studentem. Chce byæ
biznesmenem. To jego marzenie.
Robert ma dziewczynê. Ona ma na imiê Agnieszka. Jest
Polk¹. Studiuje jêzyk i literaturê hiszpañsk¹. Interesuje siê
literatur¹, filmem i muzyk¹. Teraz zaczê³a interesowaæ siê
Michelem.

2. Kraków. Mieszkanie Agnieszki. Agnieszka rozmawia z
Robertem.
Agnieszka: S³uchaj, Robert, jak d³ugo znasz Michela?
Robert: W³a�ciwie ju¿ trzy lata, ale widzia³em go tylko kilka
razy.
Agnieszka: Pozna³e� go w Krakowie?
Robert:      Tak, by³ tu z grup¹ trzy lata temu. Byli w „Ja-
szczurach» - to by³ koncert jazzowy - i tam siê poznali�my.
Agnieszka: Jest bardzo sympatyczny.
Robert: Tak, poza tym bardzo inteligentny i w ogóle –
interesuj¹cy.
Agnieszka: Tak my�lê. A czym on siê interesuje?
Robert: Nie wiem dok³adnie. Ale na pewno interesuje siê
kultur¹, polityk¹, teraz jêzykiem i kultur¹ polsk¹. No i
dziewczynami!
Agnieszka: Naprawdê?
Robert: Oczywi�cie. Jest bardzo przystojny, nie?
Agnieszka: No, nie jest brzydki. Nie wiesz, czy ma dziewczynê?

3. Michel mieszka z Peterem. Peter jest Niemcem. Intere-
suje siê kultur¹ s³owiañsk¹. Bardzo lubi poezjê rosyjsk¹,
nawet sam pisze wiersze po niemiecku. Peter te¿ studiuje w
UJ. Teraz rozmawia z Michelem.
Michel: Dobrze mówisz po polsku. Jak d³ugo studiowa³e�
jêzyk polski?
Peter:    Nie studiowa³em wcale.
Michel: Niemo¿liwe! Przecie¿ znasz jêzyk polski!
Peter: Tak, trochê. Ale studiowa³em jêzyk rosyjski. Mia³em
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kontakty z Polsk¹, Polakami... Kiedy by³em w Polsce,
chcia³em rozumieæ po polsku, potem mówiæ... Tak nauczy-
³em siê trochê.
Michel: znasz francuski?
Peter: Tak, uczy³em siê, ale znam s³abo. Lepiej znam ngielski.
Michel: Dlaczego studiujesz jêzyk polski?
Peter: A dlaczego nie!? Interesujê siê kulturami s³owiañski-
mi, wiêc...

(biegle - áåãëî, brzydki - íåêðàñèâûé, dlaczego -
ïî÷åìó, d³ugo - äîëãî, dok³adnie - òî÷íî, dziennikarz

- æóðíàëèñò, interesowaæ siê - èíòåðåñîâàòüñÿ,
interesuj¹cy - èíòåðåñíûé, kiedy – êîãäà, lepiej -
ëó÷øå, lubiæ - ëþáèòü, marzenie – ìå÷òà, æåëàíèå,
my�leæ - äóìàòü, naprawdê – â ñàìîì äåëå, nawet –
äàæå, niemo¿liwy – íåâîçìîæíûé, pilny - ñòà-
ðàòåëüíûé, poza tym – êðîìå òîãî, przecie¿ - âåäü,
przedtem - ðàíüøå, ïðåæäå, s³uchaæ - ñëóøàòü, w
ogóle - âîîáùå, widzieæ - âèäåòü, wiedzieæ - çíàòü,
w³a�ciwie – ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, zacz¹æ - íà÷àòü,
zawsze – âñåãäà.)
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Panie Po�le, co Pan
my�li o polskim zaanga-
¿owaniu na Ukrainie w
ostatnim czasie?
Nasze poparcie dla Ukrainy

by³o jednostronne. Nie opiera³o
siê na uwzglêdnieniu trady-
cyjnego podzia³u tego kraju na
czê�ci: wschodni¹ i zachodni¹.
Trzeba w stosunkach z Ukrain¹
zachowaæ ¿yczliwo�æ i umiar. W
Polsce nie jest powszechnie
wiadome, i¿ wiêksze sympatie do
Polski s¹ w�ród Ukraiñców ze
wschodu, a nie u tych, miesz-
kaj¹cych na by³ych kresach
Rzeczypospolitej.

Wspieraj¹c Pomarañczow¹
Rewolucje, w niektórych przy-
padkach wspierali�my nacjo-
nalistyczne elementy.

W dalszym ci¹gu dzieli nas
historia.

W stosunkach polsko �
ukraiñskich nie wszystko zosta³o
za³atwione i wyja�nione. Mamy
bolesn¹ historiê, o której do
niedawna nie mo¿na by³o otwar-
cie mówiæ. Jest sprawa UPA,
która mordowa³a w czasie wojny
ca³e polskie wsie. A nie jest
tajemnic¹, ¿e czê�æ elit ukraiñ-
skich opowiada siê za �pozy-
tywn¹ legend¹� UPO-wców. Na-
wet trudne sprawy musz¹ byæ
za³atwione, a nie przemilczane
pod p³aszczykiem �politycznej
poprawno�ci�. Przemilczanie
gorzkiej prawdy o historii w
obawie, aby nie dra¿niæ ukraiñ-
skich partnerów, nie jest ¿adnym
rozwi¹zaniem.

Oczywi�cie, nie wszyscy
Ukraiñcy to UPA. Wielu Polaków
zawdziêcza swoim ukraiñskim
s¹siadom ¿ycie. Trzeba równie¿

Na co mog¹ liczyæ Polacy
Wywiad

Z pos³em Ligi Polskich Rodzin, przewodnicz¹cym sejmowej Komisji £¹czno�ci z Polakami za Granic¹
Januszem Dobroszem - rozmawia dr Krzysztof Tokarz.

pamiêtaæ o tym, ¿e oba narody -
polski i ukraiñski - by³y ma-
nipulowane przez Rosjan i Niem-
ców.

Jak Pan ocenia sytu-
acjê Polaków we Lwowie?

Trudno mi do tego siê od-
nie�æ. Ja by³em we Lwowie w
1988 roku. Miasto, a zw³aszcza
ludzie, zrobili nam nie ogromne
wra¿enie. Widzia³em w tamtym
czasie, a by³ to komunizm, pe³no
rozmodlonych Polaków, np. w
Katedrze Lwowskiej. Dla mnie
Lwów - to miasto wielu kultur i
obrz¹dków. ¯yli tam kiedy�:
prawos³awni, grekokatolicy, kato-
licy, ¯ydzi. Mimo ¿e moje ko-
rzenie nie wywodz¹ siê ze Lwo-
wa, czy Kresów, to mam do tego
miejsca ogromny sentyment.

Na co mog¹ liczyæ
Polacy ¿yj¹cy na terenie
dzisiejszej Ukrainy?
Komisja sejmowa, któr¹

kierujê, d¹¿y do umacniania
wiêzów z Polakami, ¿yj¹cymi
poza granicami Rzeczypospolitej.
Wiem, ¿e nie zawsze nasi rodacy
byli zadowoleni z polityki, jak¹
prowadzi³y w³adze wobec nich.
Wiadomo mi te¿, i¿ by³y nie-
pochlebne opinie na temat do-

tychczasowej praktyki. Chocia¿-
by z ust znanych mi Lwowiaków
us³ysza³em, i¿ chcieliby oni, aby
kontakty nie odbywa³y siê jedynie
na szczeblach oficjalnych. Nasi
rodacy z Ukrainy mówili mi, i¿
równie¿ cierpi¹ z tego powodu, ¿e
nie ma �dop³ywu inteligencji�. My
te¿ powinni�my byæ tym zain-
teresowani, aby inteligencja
polska nie wyje¿d¿a³a stamt¹d.
To nie znaczy, ¿e nale¿y zamykaæ
drogê tym, którzy jednak chc¹
opu�ciæ miejsca dotychczaso-
wego zamieszkania. Czêsto teraz
bywa tak, i¿ m³odzi ludzie, wy-
je¿d¿aj¹c na studia do Polski, tu
pozostaj¹, aby ju¿ nigdy tam nie
powróciæ. Mo¿na pomy�leæ o tym,
aby pañstwo polskie ufundowa³o
stypendia dla zdolnych m³odych
Polaków, chc¹cych studiowaæ na
ukraiñskich uczelniach.

Co� trzeba zrobiæ.
Trzeba rozwijaæ te¿ wymianê

m³odzie¿ow¹, aby m³odzi Polacy
i Ukraiñcy mogli siê lepiej poznaæ.
Polacy maj¹ ogromny sentyment
do Kresów, ale nie ma to nic
wspólnego z imperializmem, a
jedynie z zainteresowaniem
kultur¹ i tradycj¹. Dlaczego nie
robi siê wiêcej filmów, które
pokazywa³yby losy Lwowa, w
latach 1939-1945, kiedy to Polacy
i Ukraiñcy byli prze�ladowani
przez Sowietów? Od 1989 roku
up³ynê³o ju¿ wiele lat, to nie jest
temat tabu.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Krzysztof Tokarz

korespondent specjalny �Gazety
Lwowskiej� we Wroc³awiu

¯ród³o: Dwutygodnik «Gazeta
Lwowska» (Lwów) (Ukraina)

2006-05-12
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Wiadomo�ci z Polski

W Bykowni pod Kijowem odkryto pierwsze groby
Polaków, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku -
poinformowa³ sekretarz Rady Ochrony Pamiêci Walk i
Mêczeñstwa Andrzej Przewo�nik.

Prowadzone przez specjalistów Rady poszukiwania
szcz¹tków Polaków trwaj¹ od miesi¹ca.

«Natrafili�my na to, czego szukali�my» - powiedzia³
Przewo�nik. Chodzi o miejsce spoczynku trudnej do ustalenia
liczby Polaków z niemal 3,5 tys. nazwisk, które widniej¹ na
tzw. ukraiñskiej li�cie katyñskiej, zawieraj¹cej nazwiska
Polaków wiêzionych przez NKWD na Zachodniej Ukrainie.

«Znaleziono przedmioty �wiadcz¹ce o tym, ¿e to s¹ groby,
w których spoczywaj¹ Polacy; m.in. fragmenty umundu-
rowania, buty wojskowe polskie, guziki wojskowe, medalik czy
nawet przedmioty z pojawiaj¹cymi siê nazwiskami zamor-
dowanych osób» - powiedzia³ Przewo�nik. «To wszystko
oczywi�cie wymaga sprawdzenia i bêdziemy sprawdzali» -
doda³ Przewo�nik.

Prace ekshumacyjne w Bykowni pod Kijowem, pro-
wadzone przez 12 specjalistów Rady pod kierunkiem prof.
Andrzeja Koli trwaj¹ od po³owy lipca; w�ród specjalistów jest
m.in. archeolog, antropolog, konserwatorzy i dokumentali�ci.
«W wyniku prowadzonych wierceñ zlokalizowano 103 groby,
z tego kilka, gdzie znaleziono przedmioty polskie» - powiedzia³
Przewo�nik. «S¹ to ewidentnie polskie groby» - doda³.

Zaznaczy³, ¿e wcze�niej, w czasach Zwi¹zku Sowieckiego
groby te by³y niszczone. «Wiemy, ¿e w danym miejscu by³
grób, s¹ resztki szcz¹tków, natomiast cia³ nie ma, bo albo je
zepchniêto gdzie� spychaczem albo przeniesiono w inne
miejsce» - podkre�li³.

Podczas prac odkryto tak¿e groby polskie, gdzie
znaleziono szcz¹tki ludzkie, czaszki, na których by³y �lady
strza³u w ty³ g³owy czy �lady uderzeñ têpym narzêdziem. W
grobach umieszczano po kilkadziesi¹t osób.

«My�lê, ¿e poszukiwania te bêd¹ poszerzone i potrwaj¹
d³u¿ej ni¿ przewidywali�my» - powiedzia³ Przewo�nik. Prace
ekshumacyjne mia³y zakoñczyæ siê na pocz¹tku wrze�nia; we
wtorek zapad³a decyzja ¿e potrwaj¹ do koñca wrze�nia.

Odnaleziono polskie groby w Bykowni

 Polski premier Jaros³aw Kaczyñski pogratulowa³
Wiktorowi Janukowyczowi wyboru na stanowisko szefa rz¹du
ukraiñskiego i zaprosi³ go do odwiedzenia Polski w najbli¿szym
czasie - poinformowa³a agencja Interfax - Ukraina.

Komunikat Centrum Informacyjnego Rz¹du zwraca
uwagê, ¿e w trakcie rozmowy polski premier powiedzia³, i¿ z
«zadowoleniem przyj¹³ informacje o osi¹gniêtym na Ukrainie
kompromisie pomiêdzy g³ównymi si³ami politycznymi. Wyrazi³
równie¿ przekonanie, ¿e stosunki polsko-ukraiñskie bêd¹ siê
nadal intensywnie rozwija³y».

Wed³ug s³u¿by prasowej Gabinetu Ministrów Ukrainy,
rozmówcy wstêpnie porozumieli siê, ¿e dojdzie do jed-
nodniowej, roboczej wizyty Janukowycza w Polsce, w trakcie
której omówiona zostania m.in. sprawa przed³u¿enia
ropoci¹gu Odessa-Brody do P³ocka.

Kaczyñski zaprasza Janukowycza

Szefowie rz¹dów Polski i Ukrainy omówili tak¿e mo¿liwo�ci
pog³êbienia wspó³pracy obu krajów we wszystkich sferach.

Janukowycz, który w pi¹tek zosta³ zatwierdzony na
stanowisku premiera przez ukraiñski parlament, podkre�li³ w
rozmowie z J.Kaczyñskim, ¿e rz¹d w Kijowie nastawiony jest
na blisk¹ wspó³pracê i uregulowanie wszystkich istniej¹cych
problemów gospodarczych wystêpuj¹cych w stosunkach
polsko-ukraiñskich.

Po objêciu stanowiska premiera Janukowycz zapo-
wiedzia³, ¿e pierwsze wizyty z³o¿y w Moskwie, Brukseli i
Waszyngtonie, ale nie poda³, w jakiej kolejno�ci odwiedzi te
stolice. We wtorek szef ukraiñskiej dyplomacji Borys Tarasiuk
poinformowa³, ¿e jeszcze w sierpniu Janukowycz pojedzie do
stolicy Rosji.

(PAP)

Poszukiwania prowadzone s¹ na obszarze 5 ha terenu
le�nego. «Nie przebadamy na pewno ca³ego terenu, ale
bêdziemy mogli uchwyciæ pewne rzeczy w zarysach; m.in.
zasiêg grobów» - zaznaczy³ sekretarz ROPWiM. «Znale�li�my
takie obszary, na których mog¹ byæ groby Polaków. Co do
nastêpnych mamy przypuszczenia, mamy pewn¹ wiedzê i ta
wiedza pewnie jeszcze siê poszerzy w najbli¿szych dniach» -
doda³.

Chodzi tak¿e o znalezienie miejsca, gdzie s¹ groby
pomordowanych Polaków i na którym móg³by powstaæ polski
cmentarz. To bêdzie jeden z tematów zaplanowanych na �rodê
rozmów Przewo�nika z przedstawicielami ukraiñskich w³adz.

W�ród zamordowanych s¹ wysocy rang¹ oficerowie i
podoficerowie Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, policjanci, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwo�ci,
funkcjonariusze Stra¿y Wiêziennej i Stra¿y Granicznej,
urzêdnicy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, a tak¿e
osoby cywilne.

Wszyscy oni znale�li siê w aresztach i wiêzieniach
NKWD, utworzonych przez administracjê sowieck¹ na
terenach dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej,
w³¹czonych do ZSRR po napa�ci na Polskê 17 wrze�nia 1939
roku.

W oparciu o rozkaz £awrentija Berii o roz³adowaniu
wiêzieñ NKWD zachodnich obwodów Ukraiñskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej i Bia³oruskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej z 22 marca 1940 r. Polacy zostali
przewiezieni do wiêzieñ centralnych obwodów ZSRR w
Kijowie, Charkowie, Chersoniu i tam zamordowani wiosn¹
1940 r.

Na tzw. ukraiñskiej i bia³oruskiej li�cie katyñskiej jest 7,3
tys. Polaków. W Bykowni pod Kijowem znajduj¹ siê szcz¹tki
pewnej grupy osób - z 3435 Polaków - m.in. oficerów,
policjantów i urzêdników z listy ukraiñskiej. W�ród miejsc,
gdzie mog¹ byæ szcz¹tki zamordowanych Polaków z listy
bia³oruskiej wymienia siê m.in. Kuropaty pod Miñskiem.

Na podstawie decyzji w³adz ZSRR, w tym Stalina, z
5 marca 1940 roku wiosn¹ 1940 roku zamordowano 22 tys.
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polskich oficerów i cywilów. W�ród nich 15 tys. stanowili
wiê�niowie obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.
NKWD rozstrzeliwa³o ich w Katyniu, Charkowie i Twerze. W
2000 r. otwarto trzy cmentarze wojskowe upamiêtniaj¹ce ofiary
zbrodni - w Katyniu, Charkowie i Miednoje pod Twerem.

Trwaj¹ce 14 lat �ledztwo w sprawie katyñskiej, pro-
wadzone przez rosyjsk¹ prokuraturê wojskow¹ zakoñczy³o
siê umorzeniem we wrze�niu 2004 roku. Nikomu nie
postawiono zarzutów, nie zosta³o te¿ przedstawione

Zdaniem eksperta ds. zwalczania terroryzmu bombowego
Leszka Artemiuka Polska nie jest dobrze zabezpieczona przed
atakami terrorystycznymi.

«O ile takie zamachy s¹ udaremniane w Wielkiej Brytanii,
je¿eli Stany Zjednoczone s¹ na nie bardzo dobrze przy-
gotowane, to wydaje mi siê, ¿e Polska stosunkowo niewiele
zrobi³a w tym kierunku, jest odkryta i nie jest w stanie takim
zamachom przeciwdzia³aæ» - powiedzia³ Artemiuk.

«S³u¿by brytyjskie mia³y rêkê na pulsie i zapewne �ledzi³y
poczynania tych ugrupowañ, które szykowa³y siê do
zamachów - wydaje mi siê, ¿e Wielka Brytania jest przyk³adem
dobrego, wyprzedzaj¹cego dzia³ania s³u¿b» - powiedzia³
Artemiuk.

Wed³ug brytyjskiej policji, terrory�ci planuj¹cy zamachy
w samolotach zamierzali pos³u¿yæ siê urz¹dzeniem
zawieraj¹cym «chemikalia w stanie ciek³ym». £adunki
wybuchowe mia³y byæ przemycone na pok³ad maszyn w
baga¿u rêcznym.

Zdaniem Artemiuka «terrory�ci korzystaj¹ z materia³ów
p³ynnych dlatego, ¿e nie maj¹ dostêpu do rzeczywistych
materia³ów wybuchowych». «P³ynne materia³y wybuchowe to

materia³y mog¹ce pochodziæ np. z produktów ropo-
pochodnych; mog¹ powodowaæ wybuchy przestrzenne -
rozlane, paruj¹ i wype³niaj¹ pomieszczenie samolotu, a
niewielki bodziec zewnêtrzny mo¿e spowodowaæ eksplozjê»
- zaznaczy³.

«St¹d te wnikliwe kontrole wszystkich p³ynów i napojów
czy zakaz wnoszenia odnosz¹ siê do obaw przed zasto-
sowaniem takich materia³ów» - wyja�ni³. Doda³, ¿e zakaz
wnoszenia telefonów komórkowych i laptopów wi¹¿e siê z
obaw¹ przed ich u¿ywaniem do zdalnego powodowania
wybuchu czy przesy³aniem informacji miêdzy terrorystami.

W Londynie i przedmie�ciach, a tak¿e w Birmingham
zatrzymano w czwartek 21 osób zwi¹zanych z planami
zamachów na samoloty. W wielu miejscach nadal trwaj¹
przeszukania. Brytyjska policja potwierdzi³a w czwartek, ¿e
terrory�ci planowali seriê skoordynowanych zamachów w kilku
samolotach zmierzaj¹cych z Wielkiej Brytanii do USA.

Zamachowcy zamierzali przemyciæ ³adunki wybuchowe
w postaci urz¹dzeñ zawieraj¹cych «chemikalia w stanie
ciek³ym» na pok³ady nawet 10 samolotów.

(PAP)

uzasadnienie decyzji o umorzeniu �ledztwa. Rosjanie nie
uznaj¹ zbrodni katyñskiej za ludobójstwo, ale za zbrodniê,
która ulega przedawnieniu.

Polskie �ledztwo w tej sprawie na wniosek Komitetu
Katyñskiego od grudnia 2004 roku prowadzi Instytut Pamiêci
Narodowej; jest w nie zaanga¿owanych 16 prokuratorów.
Rosja, wbrew wcze�niejszym zapowiedziom, nie przekaza³a
stronie polskiej akt dotycz¹cych tej sprawy.

(PAP)

Polska nie jest dobrze zabezpieczona przed atakami

W Polsce jest ju¿ kilkudziesiêciu egzorcystów, a szkoli
siê kolejnych kilkunastu, gdy¿ w b³yskawicznym tempie ro�nie
zapotrzebowanie na wypêdzenie szatana - ujawnia «Metro».

Jeszcze dziesiêæ lat temu dzia³a³o u nas zaledwie czterech
ksiê¿y, którzy mieli oficjalne upowa¿nienia Ko�cio³a do
wypêdzania diab³a. Teraz jest ich 78, a za kilka miesiêcy liczba
przekroczy setkê! Egzorcystê ma ju¿ prawie ka¿da z 41
diecezji, a w wielu dzia³a nas nawet kilku - mówi ks. Marian
Pi¹tkowski, krajowy koordynator egzorcystów.

Zwiêkszenie liczby egzorcystów to jeden z priorytetów
Ko�cio³a, bo szybko ro�nie zapotrzebowanie na ich us³ugi.
Choæ nie ma statystyk, ile egzorcyzmów prowadzi siê u nas
rocznie, z szacunków wynika, ¿e mo¿e to byæ nawet
kilkadziesi¹t tysiêcy.

Opêtañ jest coraz wiêcej, bo ro�nie zainteresowanie
mistyk¹, okultyzmem i magi¹. Ludzie coraz bardziej wierz¹,
¿e pod wp³ywem «magicznych zaklêæ» mog¹ sobie albo innym
pomóc. Eksperymentuj¹ i potem siê w tym gubi¹ - mówi o.
Aleksander Posacki, znany egzorcysta i demonolog, autor
ksi¹¿ki «Egzorcyzmy, opêtanie, demony».

Wed³ug niego niebezpiecznie jest nawet czytanie
poradników propaguj¹cych filozofiê pozytywnego my�lenia,
od których wprost uginaj¹ siê pó³ki w ksiêgarniach. Oferuj¹
tani i naiwny optymizm. Przez to ludzie tworz¹ sobie w g³owach
zbyt pozytywny obraz siebie i zbyt ambitne, nierealne wizje

przysz³o�ci. Taka wiara w swoje szczê�cie, talizmany i
przes¹dy mo¿e szybko doprowadziæ do brutalnych rozcza-
rowañ i zniszczyæ cz³owieka - dodaje ojciec.

Choæ maleje ju¿ liczba zniewoleñ wskutek korzystania z
us³ug bioenergoterapeutów i cudotwórców, to dziecinne
zabawy w wywo³ywanie duchów, a nawet s³uchanie muzyki
nadal pozostaj¹ gro�ne. S¹ piosenki, które mog¹ prowokowaæ
s³uchaczy do w³¹czania siê w �piew, powtarzania s³ów i
blu�nierstw skierowanych przeciwko Bogu i wierze - mówi o.
Posacki.

Odg³osy pukania, s³yszalne kroki, przemieszczanie siê,
pojawianie i znikanie przedmiotów, samoczynne otwieranie
drzwi i okien, dziwne zachowanie zwierz¹t domowych - to
najczê�ciej spotykane zjawiska w otoczeniu osoby opêtanej.
I choæ opêtani zwykle s¹ �wiadomi, ¿e wokó³ nich dziej¹ siê
rzeczy niespotykane, rzadko sami wzywaj¹ egzorcystê.

A to tylko utwierdza egzorcystów, ¿e faktycznie co� jest
nie tak, bo jednym z symptomów zniewolenia przez szatana
jest odraza do osób duchownych. Inne to: wstrêt do
sakramentów, niespodziewane agresywne zachowania,
niewyja�nione dolegliwo�ci zdrowotne (bóle g³owy, ¿o³¹dka,
�cisk gard³a), mówienie nieznanymi jêzykami. Nim egzorcysta
przyst¹pi do rytua³u wypêdzenia, chce za�wiadczenia od
psychiatry, ¿e ma do czynienia z osob¹ zdrow¹ psychicznie.
To dlatego, ¿e opêtania czêsto udaj¹ osoby chore psychicznie.

(PAP)

W Polsce jest coraz wiêcej egzorcystów
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W koñcu czerwca na pocz¹tku lipca mia³em szczê�cie
� po up³ywie piêciu lat � ju¿ po raz drugi zwiedziæ stolicê
Wielkopolski. Po przyjazdzie raniutko na dworzec poszed³em
pieszo � jeszcze nie by³o widaæ tramwajów. Przyznam siê,
by³em nieco zaskoczony: wydawa³o mi siê, ¿e pamiêtam
Poznañ i znam go jako swoje rodzime miasto, ale... nie odrazu
znalaz³em o�rodek szkolno-wychowawczy dla dzieci nie-
s³ysz¹cych na Bydgoskiej. W tym o�ródku na �ródce
(przepraszam za kalambur) Wielkopolski Oddzia³ Sto-
warzyszenia «Wspólnota Polska» zorganizowa³ dla nau-
czycieli jêzyka polskiego i historii ze szkó³ polskich na
Wschodzie kurs metodyczny.

Zakwaterowali�my bardzo wspania³e, zapoznali siê z
najbli¿sz¹ okolic¹ � terenem rekreacyjnym jeziora Malta,
ostrowem Tumskim, rzek¹ Wart¹. A potem � pod «do-
wództwem» pilota grupy p. Aksany Kruczkowej � na
wyk³ady, zajêcia, warsztaty, konwersacjê. Mieli�my ich du¿o.
Historyki i filologowie studiowa³y to wspólnie, to oddzielnie.
Badaniom historycznym p. mgr Ireny Jegliczki towarzyszyli
zajêcia metodyczne z jêzyka polskiego p. mgr Edyty

Poznali�my to w Poznaniu

 Kara �mierci jest niezgodna z europejskimi warto�ciami
- o�wiadczy³a Komisja Europejska, komentuj¹c wypowied�
prezydenta Lecha Kaczyñskiego, który zadeklarowa³ poparcie
przywrócenia kary �mierci w UE

«Kara �mierci jest niezgodna z europejskim warto�ciami.
Nie ma absolutnie ¿adnej zgodno�ci pomiêdzy kar¹ �mierci, a
tym co reprezentuje Unia Europejska» - powiedzia³ rzecznik KE
Stefaan de Rynck, proszony przez dziennikarzy zagranicznych
o komentarz do wypowiedzi polskiego prezydenta.

L.Kaczyñski powiedzia³, ¿e osobi�cie by³, jest i pozostanie
zwolennikiem kary �mierci. Uwa¿a, ¿e pañstwo, wycofuj¹c siê z
tej kary, daje niewyobra¿aln¹ przewagê sprawcy nad jego ofiar¹.

«W Europie nale¿y dyskutowaæ o tym; my�lê, ¿e Europa
pod tym wzglêdem zmieni z czasem swoj¹ opiniê - powiedzia³
Kaczyñski. - Europejska cywilizacja ma drogi, które prowadz¹
nas w przysz³o�æ, ale ma te¿ �lepe uliczki. To jest jedna z nich».

Za przywróceniem w Polsce kary �mierci dla pedofilów
opowiada siê te¿ cz³onek koalicji rz¹dowej - Liga Polskich
Rodzin.

LPR rozpoczyna akcjê zbierania podpisów pod wnioskiem
o ogólnopolskie referendum w sprawie wprowadzenia do
Kodeksu karnego kary �mierci dla pedofilów-morderców i
uznania pedofilii za zbrodniê. Liga chce, by referendum odby³o
siê razem z jesiennymi wyborami samorz¹dowymi.

W referendum Polacy mieliby odpowiedzieæ na dwa
pytania: czy s¹ za wprowadzeniem kary �mierci za zabójstwo
dziecka poni¿ej 15 lat na tle seksualnym ze szczególnym
okrucieñstwem oraz czy chc¹, aby pedofilia uznana by³a za
zbrodniê (co wi¹za³oby siê z podwy¿szeniem wymiaru kary).

«Podjêli�my inicjatywê obywatelsk¹, aby pod projektem
zmian w prawie karnym podpisa³o siê minimum 100 tys.
obywateli. Chcemy uzupe³niæ to o inicjatywê referendaln¹» -
powiedzia³ na konferencji prasowej wiceprezes LPR Wojciech
Wierzejski.

KE: kara �mierci niezgodna z warto�ciami UE
Minister sprawiedliwo�ci Zbigniew Ziobro, pytany o opiniê

na temat projektów legalizuj¹cych karê �mierci dla morderców
dzieci na tle seksualnym, powiedzia³, ¿e oceni je, «jak tylko
trafi¹ na jego biurko».

«Nigdy nie ukrywa³em tego, ¿e jestem zwolennikiem kary
�mierci, ale tylko w sprawach najokrutniejszych z okrutnych
zbrodni. Mord na dziecku jest dla mnie, bez okoliczno�ci
wyja�niaj¹cych, niew¹tpliwie najokrutniejsz¹ zbrodni¹, która
wymaga kary sprawiedliwej, ale mamy �wiadomo�æ
dzisiejszych uwarunkowañ miêdzynarodowych, w jakich jest
Polska» - powiedzia³ Ziobro.

Wierzejski zapowiedzia³ na konferencji, ¿e LPR bêdzie
równie¿ dzia³a³a na rzecz przywrócenia w Europie kary �mierci
za przestêpstwa zwi¹zane z pedofili¹. Liga chce, aby we
wrze�niu Sejm przyj¹³ uchwa³ê wzywaj¹ca rz¹d do renegocjacji
w Radzie Europy stanowiska w sprawie kary �mierci.

Jak argumentowa³ wiceszef LPR, resocjalizacja pedofilów
«nie sprawdza siê», a spo³eczeñstwo nie radzi sobie z tym
problemem i dlatego konieczne jest zaostrzenie wymiaru kary.
«W sprawie gwa³tów i mordów na dzieciach nie mo¿na byæ
libera³em» - zaznaczy³ Wierzejski.

LPR chce, by przygotowanym przez ni¹ projektem
nowelizacji Kodeksu karnego wprowadzaj¹cym karê �mierci
za zabójstwo dzieci na tle seksualnym Sejm zaj¹³ siê na
najbli¿szym posiedzeniu (22-25 sierpnia). Zgodnie z
pomys³em Ligi, kara �mierci mia³aby obowi¹zywaæ tylko w
przypadku sprawców zabójstwa - ze szczególnym okru-
cieñstwem na tle seksualnym - dzieci poni¿ej 15 lat. Wed³ug
LPR, obcowanie p³ciowe z ma³oletnim mia³oby byæ uznane
za zbrodniê i zagro¿one kar¹ od 3 lat wiêzienia.

Pod wnioskiem o referendum trzeba zebraæ 500 tys.
podpisów.

(PAP)

Bochiñskiej, wyk³adam z polskiego p. prof. Ireny Sarno-
wskiej-Giefling � zajêcia metodyczne z historii p. mgr
Ma³gorzaty Bloch, a tomu wszystkiemu � wycieczki z p.
Aksan¹: do stereokina i muzeum, na festiwal teatralny
«Malta» i Szlakiem Piastowskim, w palmiarniê, na golfa i
krêgle.

Taki nasycony program nauki i rozrywki bardzo
imponowa³ nauczycielstwu polskiemu zewst¹d � z Litwy i
£otwy, Estonii i Bia³orusi, Ukrainy i Rosji. Z p. Ann¹
Baranow¹ z Charkowa byli�my po raz pierwszy na takiego
wysokiego poziomu kursie metodycznym. Tak samo
doznali�my zaszczytu uczestniczyæ � prawie z ca³¹ Polsk¹!
� w uroczysto�ciach pañstwowych pod Pomnikiem Poleg³ych
w Powstaniu Poznañskiego Czerwca 1956 r. na placu Adama
Mickiewicza.

A w koñcu kursu � kiedy ka¿dy otrzyma³ grube folia³y
i zwyk³e, ale bardzo po¿yteczne ksi¹¿ki � byli�my naprawdê
szczê�liwi i pe³ne wdziêczno�ci p. dyrektor Biura WOS
«Wspólnota Polska» Bo¿enie Ziêbie .

Igor Mackiewicz.  Poznañ � Charków
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 �piewamy razem

Hej, tam gdzie� znad Czarnej
Wody siada na koñ kozak m³ody,
czule ¿egna siê z dziewczyn¹,
jeszcze czulej z Ukrain¹.

Hej, hej, hej soko³y,
omijajcie góry, lasy, do³y.
Dzwoñ, dzwoñ, dzwoñ dzwoneczku,
mój stepowy skowroneczku.
Hej, hej, hej soko³y,
omijajcie góry, lasy, do³y.
Dzwoñ, dzwoñ, dzwoñ dzwoneczku,
mój stepowy dzwoñ, dzwoñ, dzwoñ.

¯al mi, ¿al mi za dziewczyn¹,
za zielon¹ Ukrain¹,
¿al mi, ¿al i serce p³acze,
¿al, ¿e ju¿ jej nie zobaczê.

Hej, hej, hej soko³y...

Ona jedna tam zosta³a,
jaskó³eczka moja ma³a,
a ja tutaj w obcej stronie
dniem i noc¹ têskniê do niej.

Hej, hej, hej soko³y...

Piêknych dziewcz¹t jest niema³o,
lecz najwiêcej w Ukrainie,
tam me serce pozosta³o
przy kochanej mej dziewczynie.

Hej, hej, hej soko³y...
Wina, wina, wina dajcie,
a jak umrê pochowajcie
na zielonej Ukrainie
przy kochanej mej dziewczynie.

Hej, hej, hej soko³y...

H
ej

 s
ok

o³
y

Ta jedna z najpopularniejszych pie�ni towarzyskich, powsta³a prawdopodobnie w II po³owie XVIII wieku.
Wtedy zarówno w teatrach jak i na salonach modne by³y pie�ni i piosenki o kozakach (np. �Ot, ja kozak z Ukrainy"
w rêkopi�miennym zapisie ksiê¿nej I. Czartoryskiej - rkp. 965 zbiorów Czartoryskich w Krakowie - gdzie znalaz³y
siê pie�ni z czasów Stanis³awa Augusta). Melodia dzi� �piewana wydaje siê pó�niejsza, pochodz¹ca z XIX wieku.
Autorzy tekstu i melodii pozostali anonimowi. (Niektórzy przypisuj¹ muzykê Maciejowi Kamieñskiemu, twórcy
pierwszej opery w jêzyku polskim. Byæ mo¿e, pierwotn¹, nie �piewan¹ ju¿ dzi� melodiê on w³a�nie napisa³.) Inne
tytu³y tej pie�ni: �Ukraina", �¯al za Ukrain¹", �Na zielonej Ukrainie", �M³ody kozak".

Na podstawie Wac³aw Panek,  «Polski �piewnik Narodowy»
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 Kuchnia  polska

www.poland-tourism.pl

Rzadko siê zdarza, by jedno zdanie zdecydowa³o o tak olbrzymim powodzeniu jakiego� smacznego k¹ska. Kiedy w
czerwcu 1999 roku Jan Pawe³ II w swoim rodzinnym miasteczku � Wadowicach, da³ siê unie�æ nostalgicznej fali wspomnieñ,
nikt nie przypuszcza³, ¿e w³a�nie dokonuje prze³omu w dziejach polskiego cukiernictwa. Wystarczy³o, by przywo³a³ smak
kremówek, na które chodzi³ do cukierni przy rynku, a ju¿ na drugi dzieñ nie sposób by³o odnale�æ w tym miasteczku ¿adnego
ciastka, które choæ z daleka nie przypomina³oby kremówki, odt¹d dumnie nazywanej �papiesk¹�.

Henryk Podsiad³y, cukiernik z hotelu Europejskiego w Warszawie poleca dwa blaciki kruchego francuskiego ciasta
prze³o¿one �mietanowo-budyniowym kremem, wzbogaconym nutk¹ brandy.

Ma³opolska jest jak najbardziej trafnie wybranym miejscem degustacji s³odkich ³akoci. Na po³udniowych rubie¿ach kusz¹
do spacerów majestatyczne Tatry. W ma³opolskich wêdrówkach nie sposób te¿ pomin¹æ Krakowa - dawnej stolicy Polski. To
prawdziwie królewskie miasto pe³ne zabytków przesz³o�ci, ale i têtni¹ce ¿yciem do pó�niej nocy, pe³ne wdziêku maleñkich i
wiêkszych restauracji, pubów i dyskotek rozrzuconych
wokó³ najwiêkszego Rynku w Europie.

Sk³adniki

· Ciasto:
· 25dag.m¹ki pszennej
· 1 margaryna
· 3 ³y¿ki wody

· 3 ¿ó³tka

· Krem:
· 3szkl.mleka
· 15dag.cukru
· 1 cukier waniliowy

· 3 ¿ó³tka

Przepis

Ciasto: M¹kê przesiaæ. Dodajemy margarynê i
mo¿emy ³¹czyæ j¹ z m¹k¹. Gdy nie bêdzie grudek dodajemy ¿ó³tka,wodê i wyrabiamy ciasto. Ciasto sch³adzamy w lodówce
oko³o 3 godziny. Sch³odzone wyjmujemy i pieczemy dwa placki na du¿uch formach nat³uszczonych i posypanych bu³k¹ tart¹.
Placki pieczemy na jasno z³oty kolor.

Krem: Dwie szklanki mleka gotujemy z cukrem i cukrem waniliowym. ¯ó³tka ucieramy mikserem,dodajemy mleko i
m¹kê. Utart¹ masê wlewamy na gotuj¹ce mleko. Ca³o�æ zagotowujemy. Gor¹cy krem wyk³adamy na upieczony,zimny
placek,przykrywamy drugim. Wierzch posypujemy cukrem pudrem. SMACZNEGO ! Odstawiamy ciasto do ostygniêcia i
nawilgniêcia.

Kremówka papieska




