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Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego

UNESCO PATRONEM 150. ROCZNICY URODZIN

150. rocznica urodzin Josepha Conra-
da-Korzeniowskiego - na wniosek Minis-
terstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zg³oszony w styczniu 2005 roku przez Polski
Komitet do spraw UNESCO i poparty przez
Komitet do spraw UNESCO Wielkiej Bry-
tanii - zosta³a wpisana do kalendarza rocznic
UNESCO na rok 2007. Honorowy patronat
nad obchodami «Roku Josepha Conrada-
Korzeniowskiego» w Polsce obj¹³ Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyñski.

Postaæ Josepha Conrada-Korzeniowskiego
fascynuje ci¹gle zarówno uczonych badaczy, jak i
zwyk³ych czytelników jego powie�ci i opowiadañ.
Urodzony na Ukrainie syn polskiego pisarza,
dzia³acza politycznego i zes³añca, zosta³ mary-
narzem brytyjskiej floty; Polak, który jêzyk angielski
zacz¹³ poznawaæ dopiero jako dwudziestoletni
mê¿czyzna, sta³ siê jednym z najznakomitszych
prozaików wszech czasów tworz¹cym w tym
jêzyku. Joseph Conrad, 1920

• Dynastie polskie
• Polska pielgrzymkowa
• Andrzej Barañski
• Bezprzewodowa Warszawa
•  Co zabi³o Beethovena

• Wizyta w Charkowie delegacji z Poznania
• Wystawa w Muzeum Artystycznym
• Serdeczne spotkanie
• W poniedzia³ek rano - �piewajmy razem
•  Sernik krakowski - kuchnia polska



 Str. 2                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  8  (63)       Rok  2007

Joseph Conrad-Korzeniowski: syn pols-
kich patriotów, cz³owiek trzech kultur, wielki
pisarz angielski i Europejczyk.

Józef Teodor Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad),
pisarz, urodzi³ siê 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie
(obecnie Ukraina), zmar³ 3 sierpnia 1924 w Oswalds, pod
Canterbury, w po³udniowo-wschodniej Anglii

Konrad Korzeniowski, znany pó�niej ca³emu czyta-
j¹cemu ksi¹¿ki �wiatu jako Joseph Conrad, urodzi³ siê 3
grudnia 1857 roku w Berdyczowie, na dzisiejszej Ukrainie.
By³ synem Apollona Korzeniowskiego, poety, t³umacza i
wybitnego dzia³acza niepodleg³o�ciowego. To w³a�nie ojciec
Conrada, Apollo Korzeniowski za³o¿y³ w Warszawie
podziemny Komitet Ruchu, który sta³ siê zal¹¿kiem Rz¹du
Narodowego, kieruj¹cego pó�niej Powstaniem Styczniowym
1863 roku. Jesieni¹ 1861 roku ojciec Conrada zosta³
aresztowany przez w³adze rosyjskie. Conrad wspomina³ po
wielu latach, ¿e jego «�wiadome ¿ycie» zaczê³o siê w³a�nie

na dziedziñcu war-
szawskiej cytadeli,
dok¹d czteroletni
ch³opiec, razem z
babk¹, przynosi³
paczki z ¿ywno-
�ci¹ dla ojca.

Oboje Korze-
niowscy, matka i
ojciec, zostali ska-
zani na zes³anie
do Wo³ogdy, w
pó³nocnej Rosji. Z
tego okresu po-
chodzi zdjêcie ma-
³ego Konradka,
tak na odwrocie
podpisane:

«Ukochanej
Babuni, która mi
pomog³a biedne-
mu Tatkowi ciast-
ka do wiêzienia
posy³aæ - wnuczek
Polak-katolik i szla-
chcic Konrad.»

Kiedy ch³opiec mia³ osiem lat, zmar³a jego matka. Ojciec
zosta³ zwolniony z zes³ania, kiedy ju¿ by³ �miertelnie chory.
Sierota Konradek wychowywa³ siê przez parê lat we Lwowie
i Krakowie.

By³ chorowity; kiedy mia³ lat siedemna�cie, wys³ano go
do Francji, gdzie zacz¹³ pracê marynarza.

Nie by³ emigrantem z wyboru, ale z konieczno�ci. Jako
poddany rosyjski i syn skazañców zobowi¹zany by³ do d³ugoletniej
s³u¿by wojskowej w armii carskiej. W roku 1878 odmówiono mu
przed³u¿enia paszportu. Nie móg³ wiêc ju¿ s³u¿yæ w marynarce
francuskiej; przeniós³ siê do brytyjskiej - bo Anglików, którzy
potrzebowali za³óg dla swoich niezliczonych statków, dokumenty
nie interesowa³y. I tak w wieku lat dwudziestu zacz¹³ poznawaæ
jêzyk, w którym napisa³ pó�niej ksi¹¿ki, stanowi¹ce dzi� chlubê
literatury angielskiej. Rozpocz¹³ równocze�nie karierê

marynarza brytyjskiego, uwieñczon¹ dyplomem kapitañskim.
By³a to dla Polaka kariera niezwyk³a; a jakie miewa³ k³opoty ze
swoim pochodzeniem, o tym �wiadczy choæby fakt, ¿e w jego
dokumentach nazwisko Korzeniowski jest zapisane na
trzyna�cie ró¿nych sposobów! P³ywa³ - zwykle na ¿aglowcach
- przez kilkana�cie lat po morzach i oceanach ca³ego globu.

Pierwsz¹ swoj¹ powie�æ, SZALEÑSTWO ALMAYERA,
og³osi³ w roku 1895. Sta³ siê wiêc pisarzem dopiero w wieku
ca³kiem dojrza³ym. Wkrótce potem o¿eni³ siê z Angielk¹ i osiad³
na sta³e na wsi niedaleko Londynu.

W ci¹gu nastêpnych lat trzydziestu napisa³ jeszcze
czterna�cie powie�ci i osiem tomów opowiadañ. Zas³yn¹³ jako
pisarz morski i takie utwory, jak MURZYN Z ZA£OGI
«NARCYZA» i TAJFUN, s¹ uwa¿ane za czo³owe osi¹gniêcia
literatury marynistycznej. Nikt tak wspaniale, jak Conrad, nie
potrafi pisaæ o zdra-
dliwych urokach morza
i o ciê¿kiej pracy ma-
rynarzy.

Jednak¿e akcja
wiêkszo�ci utworów
Conrada nie toczy siê
na wodzie. T³em dla
nich s¹ kraje Dalekiego
Wschodu, tak¿e Afryka
i Ameryka £aciñska,
najczê�ciej jednak
Francja, Anglia i ró¿ne
kraje Europy. Boha-
terami jego ksi¹¿ek s¹
Anglicy, Francuzi, W³o-
si, Niemcy, Polacy, Nor-
wegowie, Hiszpanie,
Holendrzy. W³a�nie z
tego wzglêdu mo¿na
Conrada nazwaæ pisa-
rzem prawdziwie euro-
pejskim, bo podejmuje w
swoich ksi¹¿kach tematy
wa¿ne i typowe dla na-
szego kontynentu.

Najbardziej znan¹,
zw³aszcza w Polsce, powie�ci¹ jest LORD JIM: ksi¹¿ka o
oficerze marynarki, który opu�ci³ powierzony sobie statek; rzecz
o utraconym i odzyskanym honorze. Ukaza³a siê w roku 1900 -
i jest jednym z kluczowych dzie³ �wiatowej prozy XX wieku:
kunsztownym w budowie, fascynuj¹cym przez postaæ g³ównego
bohatera, który wyrasta do rozmiarów mitycznych. NO-
STROMO, wielka opowie�æ o Costaguanie, fikcyjnej republice
po³udniowo-amerykañskiej, cieszy siê reputacj¹ czo³owego
dzie³a angielskiej prozy i jednej z naj�wietniejszych powie�ci
politycznych w tym jêzyku. Powie�ciami politycznymi s¹ tak¿e
TAJNY AGENT, gdzie bohaterem jest rosyjski agent,
organizuj¹cy akcje terrorystyczne w Londynie, oraz W OCZACH
ZACHODU, z akcj¹ w Petersburgu i Genewie, opowie�æ o
zdradzie i szpiegostwie, o zderzeniu siê okrutnej rosyjskiej

JOSEPH CONRAD
(KONRAD KORZENIOWSKI)

Ewelina z Bobrowskich Korzeniowska,
1862.

Matka Josepha Conrada

Apollo Na³êcz Korzeniowski,
1862.

Ojciec Josepha Conrada
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autokracji z niemniej okrutn¹ rosyjsk¹ rewolucj¹.
Ju¿ te kilka zdañ pokazuje bogactwo tematów w twórczo�ci

Conrada. Ale jest tych tematów znacznie wiêcej. Na przyk³ad
J¥DRO CIEMNO�CI opowiada o okrucieñstwie kolonializmu
i o bia³ym nad-cz³owieku, który swoj¹ «misjê cywilizacyjn¹» w
Afryce zmieni³ w bezwzglêdny i barbarzyñski terror. J¥DRO
CIEMNO�CI jest jednym z najbardziej znanych utworów
literatury nowoczesnej, analizowanym przez miliony studentów
na ca³ym �wiecie i przetwarzanym w postaci filmów.

Joseph Conrad-Korzeniowski by³ cz³owiekiem trzech
kultur: polskiej, francuskiej i angielskiej. Porusza³ siê zreszt¹
swobodnie równie¿ po obszarach innych kultur europejskich.
Z w³asnej ojczyzny wyniós³ znajomo�æ naszej literatury,
przede wszystkim wielkich romantyków (jego ulubionym poet¹
by³ S³owacki, «dusza polsko�ci», jak go okre�li³), a tak¿e
typowe motywy wierno�ci, zdrady, obowi¹zku i honoru.
Drugim jego jêzykiem by³ francuski. Wielcy francuscy pisarza-
reali�ci, jak Flaubert i Maupassant, byli dla niego g³ównymi
wzorami literackimi. Conrad zna³ te¿ doskonale historiê
Francji; rzecz mo¿e zabawna, ale akcja jego utworów
rozgrywa siê nawet czê�ciej we Francji, ni¿ w Anglii. Sta³ siê
klasykiem angielskiej prozy, chocia¿ jego angielszczyzna nosi
wyra�ne �lady wp³ywów polskich i francuskich. Conrad do
koñca ¿ycia mówi³ po angielsku z bardzo silnym obcym
akcentem, trochê polskim, trochê francuskim.

Syn polskich patriotów, bardzo bola³ nad faktem braku
niepodleg³o�ci swojej ojczyzny. Mia³ wyrzuty sumienia, ¿e ¿yje
z daleka od niej. Kiedy Polska odzyska³a niepodleg³o�æ w roku
1918, napisa³ pe³ne przejêcia szkice o «zbrodni rozbiorów» i
odbudowie pañstwa polskiego. Kiedy Polska walczy³a z
najazdem bolszewickim w roku 1920, apelowa³ gor¹co o
udzielenie jej pomocy.

Ale z dzisiejszej perspektywy, perspektywy grudnia 2002
roku, mo¿e najciekawsze s¹ pogl¹dy Conrada na jedno�æ
europejsk¹. Otó¿ w roku 1905 w szkicu «Autokracja i wojna»,
w którym przepowiedzia³ rych³y wybuch pierwszej wojny
�wiatowej, nakre�li³ wizjê «Europy bez granic», Europy opartej
na wspólnych instytucjach. Tylko taka Europa mo¿e, jego
zdaniem, zmniejszyæ niebezpieczeñstwo imperialnych agresji
ze strony tak silnych pañstw, jak Niemcy. I tylko taka Europa,
«zbudowana - cytujê - na fundamentach mniej kruchych, ni¿
interesy materialne» mo¿e zapewniæ trwa³y pokój miêdzy
narodami naszego kontynentu.

Mo¿emy wiêc �mia³o powiedzieæ, ¿e ze wszystkich pisarzy,
jakich wyda³a Polska, Joseph Conrad-Korzeniowski by³
pisarzem najbardziej europejskim. Tak¿e w tym sensie, ¿e ju¿
sto lat temu rozumia³ to, czego dzisiaj siê uczymy: wspólnota
europejska jest najlepszym zabezpieczeniem wszystkich
naszych bogatych i ró¿norodnych kultur narodowych.

Zdzis³aw Najder, www.kulture.pl

Dynastia Piastów - ksi¹¿êta polscy
 960?-  992   Mieszko I
 992 - 1025   Boles³aw I Chrobry
1025 - 1034   Mieszko II Lambert
1034 - 1058   Kazimierz I Odnowiciel
1058 - 1079   Boles³aw II �mia³y
1079 - 1102   W³adys³aw I Herman
1102 - 1107   Zbigniew
1102 - 1138   Boles³aw III Krzywousty

Ksi¹¿êta krakowscy
1138 - 1146   W³adys³aw II Wygnaniec
1146 - 1173   Boles³aw IV Kêdzierzawy
1173 - 1177   Mieszko III Stary
1177 - 1194   Kazimierz II Sprawiedliwy
       1191   Mieszko III
1194 - 1199   Leszek I Bia³y
       1195   Mieszko III
1199 - 1202   Mieszko III
       1202   W³adys³aw III Laskonogi
1202 - 1210   Leszek I
1210 - 1211   Mieszko Pl¹tonogi
1211 - 1227   Leszek I
1227 - 1228   W³adys³aw III
1228 - 1229   Henryk I Brodaty
1229 - 1232   Konrad I Mazowiecki
       1230   W³adys³aw III
1232 - 1238   Henryk I
1238 - 1241   Henryk II Pobo¿ny
1241 - 1243   Konrad
1243 - 1279   Boles³aw V Wstydliwy
1279 - 1288   Leszek II Czarny
1288 - 1290   Henryk IV (Probus)
1290 - 1291   Przemys³aw II

Dynastia czeska
1291 - 1305   Wac³aw II

Dynastia Piastow - krolowie Polski
1305 - 1333   W³adys³aw I £okietek
1333 - 1370   Kazimierz III Wielki

Dynastia andegaweñska
1370 - 1382   Ludwik
1383 - 1399   Jadwiga

Dynastia Jagiellonow
1386 - 1434   W³adys³aw II Jagie³³o
1434 - 1444   W³adys³aw III
1446 - 1492   Kazimierz IV
1492 - 1501   Jan I Olbracht
1501 - 1506   Aleksander
1506 - 1548   Zygmunt I Stary
1548 - 1572   Zygmunt II August

Królowie elekcyjni z ró¿nych dynastii
1573 - 1575   Henryk Walezy
1576 - 1586   Stefan Batory
1587 - 1632   Zygmunt III Waza
1632 - 1648   W³adys³aw IV
1648 - 1668   Jan II Kazimierz
1669 - 1673   Micha³ Korybut Wi�niowiecki
1674 - 1696   Jan III Sobieski
1697 - 1704   August II Mocny
1704 - 1709   Stanis³aw Leszczyñski
1709 - 1733   August II
1733 - 1736   Stanis³aw Leszczyñski
1733 - 1763   August III
1764 - 1795   Stanis³aw August Poniatowski

Dynastie polskie
Historia
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Tradycyjnie ju¿ letnie miesi¹ce to czas, kiedy ze
wszystkich zak¹tków kraju wyruszaj¹ piesze pielgrzymki -
g³ównie do Czêstochowy, ale tak¿e do innych miejsc kultu
religijnego. W Polsce mamy do czynienia ze swoistym
fenomenem: co roku w pielgrzymkach uczestniczy 5 - 7 mln
osób. Polacy stanowi¹ ok. 5 procent chrze�cijan piel-
grzymuj¹cych na �wiecie i ponad 20 procent w Europie.
Jeste�my wiêc niew¹tpliwie narodem �pielgrzymuj¹cym�.
Obok katolików obrz¹dków ³aciñskiego i wschodniego
pielgrzymuj¹ tak¿e wyznawcy prawos³awia i islamu. W
przesz³o�ci pielgrzymowali cz³onkowie wspólnot ¿ydowskich,
a w latach rozbiorów równie¿ polscy protestanci.

Historia pielgrzymek
Wed³ug Internetowej Encyklopedii PWN pielgrzymka to

�indywidualne lub grupowe odwiedzanie miejsc u�wiêconych
przez tradycjê religijn¹, praktykowane w wielu religiach;
celem pielgrzymki mog¹ byæ �wiête rzeki, góry, groby
za³o¿ycieli religii i �wiêtych, �wi¹tynie przechowuj¹ce relikwie
�wiêtych, a tak¿e miejsca objawieñ i cudów; traktowana jako
jeden z obowi¹zków wiernych (np. do Mekki w islamie), a
tak¿e jako zewnêtrzny wyraz pobo¿no�ci i szacunku do
symboli religijnych�.

Od wieków wierni wielu religii pielgrzymuj¹ do miejsc,
które dla ich wiary maj¹ znaczenie. Wybieraj¹ siê w drogê
jako ciekawi, w¹tpi¹cy, wierz¹cy, aby szukaæ, pokutowaæ,
prosiæ i dziêkowaæ. Szczególne znaczenie pielgrzymowanie
ma dla chrze�cijan � zostali oni nawet nazwani �lud�mi
nowej drogi», a i sam Chrystus mówi³ o sobie jako o
�Drodze�.

Tradycja pielgrzymowania jest obecna od samych
pocz¹tków chrze�cijañstwa. Ju¿ od IV wieku chrze-
�cijanie pielgrzymowali do miejsc, w których ¿y³, umar³ i
zmartwychwsta³ Chrystus. We wczesnym �redniowieczu
celem p¹tników sta³y siê tak¿e groby mêczenników �
odwiedzano je nawet za cenê prze�ladowañ. W
pó�niejszym okresie, kiedy mêczenników zaczêto
chowaæ w ko�cio³ach pielgrzymi wêdrowali do miast, w
których przechowywano relikwie. Bardzo czêsto celami
pielgrzymek by³y tak¿e eremy - odludzia, w których ¿yli i
modlili siê pustelnicy.

W �redniowieczu rozpoczê³y siê tak¿e pielgrzymki do
miejsc, w których by³y figurki lub obrazy s³yn¹ce z cudownych
³ask. Prowadzi³y do nich specjalne trasy, przy których
budowano ko�cio³y, klasztory i specjalne schroniska dla
strudzonych p¹tników.

Pocz¹tkowo na pielgrzymkê wyruszano najczê�ciej
pojedynczo, spontanicznie. Od po³owy �redniowiecza
pielgrzymki stawa³y siê coraz lepiej przygotowane,
organizowane wspólnymi si³ami, a przez to bezpieczniejsze.

Pod koniec �redniowiecza zmala³o zainteresowanie
dalekimi pielgrzymkami, a pielgrzymi zaczêli chêtniej 
odwiedzaæ miejsca kultu znajduj¹ce siê w pobli¿u ich
rodzinnych domów.  Sytuacja ta zmieni³a siê dopiero na
prze³omie XIX i XX wieku, kiedy to szybki rozwój kolei
¿elaznej,  a pó�niej  t ransportu samochodowego i
samolotowego spowodowa³, ¿e  podró¿e do nawet
odleg³ych zak¹tków �wiata sta³y siê ³atwiejsze i znacznie
mniej uci¹¿liwe. Nadal jednak bardzo popularn¹ form¹
pielgrzymowania jest pielgrzymka piesza � �per pedes
apostolorum� czyli �piechot¹ jak aposto³owie�.

Pielgrzymka czy obóz wêdrowny?
Motywy, jakimi kieruj¹ siê ludzie wyruszaj¹cy na

pielgrzymkê s¹ ró¿ne: jedni id¹ podziêkowaæ za otrzymane
³aski, inni poprosiæ o zdrowie dla siebie czy swoich bliskich,
czasem jest to tak¿e forma pokuty i zado�æuczynienia za
pope³nione winy. Niezale¿nie od powodów, jakimi kieruj¹ siê
p¹tnicy, ka¿dy z nich musi przed wyruszeniem w drogê
zrozumieæ istotê pielgrzymowania, jej wymiar duchowy,
odczytaæ to, co �najwa¿niejsze a niewidoczne dla oczu�.
Organizatorzy pielgrzymek podkre�laj¹, ¿e dopiero cz³owiek,
który z pokor¹ przyjmuje wszelkie niedogodno�ci (zmê-
czenie, z³¹ pogodê, czêsto nie najlepsze warunki sanitarne i
noclegowe, skromne wy¿ywienie i strój itp.), zaakceptuje ca³y
program religijny realizowany w drodze (Eucharystie,
modlitwy, konferencje, nabo¿eñstwa) i zdecyduje siê podj¹æ
trud wewnêtrznej przemiany mo¿e nazwaæ siê Pielgrzymem.
Bez tych prze¿yæ duchowych pielgrzymka stanie siê tylko
obozem wêdrownym albo zwyk³¹ wycieczk¹.

Pielgrzymki bywaj¹ bardzo wa¿nym do�wiadczeniem nie
tyko dla p¹tników, ale tak¿e dla mieszkañców miast i wsi,
przez które wêdruj¹. Kierownik II Pieszej Pielgrzymki
Wroc³awskiej do Ostrej Bramy opowiada³: �Pog³êbiaj¹ca siê
bieda, zw³aszcza na Bia³orusi, nie zamyka tych ludzi. S¹
nadal otwarci i rzeczywi�cie dziel¹ siê ostatni¹ kromk¹
chleba. A na przyk³ad wzd³u¿ trasy pielgrzymki by³y uk³adane
kwiaty i to nie byle jaki, ale bia³o-czerwony kolor z zielon¹
ga³¹zk¹ w �rodku. Brali nas oni równie¿ do domów
rodzinnych. Bardzo czêsto klêcz¹, p³acz¹, jak my idziemy.
Oni po prostu odczytuj¹ tak jako� bardzo mocno to, ¿e w
pielgrzymce jest obecny Pan Bóg. Bo Komu sypi¹ kwiaty,
przed Kim siê ¿egnaj¹? By³y przypadki, ¿e nas zmuszali do
wej�cia do wioski, mimo ¿e trzeba by³o wyd³u¿yæ i tak d³ugie
etapy 40 - kilometrowe o dalsze 4 - 5 kilometrów, poniewa¿
prosili, by cieñ pielgrzymki pad³ na starców i chorych, których
oni wynosili przed swoje domy�.

W niektórych regionach Polski pielgrzymki zyska³y �
obok duchowego � tak¿e folklorystyczny charakter. Dotyczy
to zw³aszcza rejonów górskich, �l¹ska, Kaszub, Kujaw i
Warmii. Tutaj tradycyjne odpusty, które wieñcz¹ pielgrzymki
to tak¿e okazja do przedstawienia zwyczajów i tradycji
regionalnych, a tak¿e organizacji jarmarków i zabaw
ludowych.

Organizatorzy pielgrzymek zgodnie twierdz¹, ¿e w ci¹gu
ostatnich lat bardzo zmieni³o siê nastawienie uczestników
do idei pielgrzymowania. Dawniej - zw³aszcza m³odzie¿ 
traktowa³a pielgrzymki jako najtañszy, a zarazem atrakcyjny
sposób spêdzania wakacji. Obecnie zarówno ksiê¿a, jak i
osoby �wieckie zaanga¿owane w ideê pielgrzymowania
zgodnie przyznaj¹: �Ilo�æ zmieni³a siê w jako�æ�.

Od gor do morza
W Polsce istnieje ponad 500 sanktuariów piel-

grzymkowych, z których 98% nale¿y do Ko�cio³a rzym-
skokatolickiego. Dominuj¹ sanktuaria maryjne � jest ich ok.
430, z czego ponad 200 to sanktuaria z koronowanymi
wizerunkami Matki Bo¿ej.

S¹ w�ród nich o�rodki znane w ca³ym �wiecie, ale nie
brakuje i tych o zasiêgu krajowym czy lokalnym.

Najliczniej odwiedzane przez pielgrzymów miejsca w
Polsce to: Jasna Góra (ponad 4 mln p¹tników rocznie),
Kraków £agiewniki (2 mln), Kalwaria Zebrzydowska (1,5 mln),

Polska pielgrzymkowa
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Licheñ (1 mln), Gietrzwa³d (800 000), Tuchów (800 000),
Zakopane Krzeptówki (800 000), Góra �w. Anny (700 000),
Niepokalanów (600 000), Piekary �l¹skie (600 000), �wiêta
Lipka (600 000), Warszawa (600 000  - kult �w. Andrzeja
Boboli, nawiedzenie grobu ks. J. Popie³uszki), Wambierzyce
(500 000) i Le¿ajsk (500 000).

�Jasnogorska krolowo�
Najbardziej znane sanktuarium i cel pielgrzymek to

oczywi�cie czêstochowska Jasna Góra � w 2005 roku
odwiedzi³o j¹ 4,5 mln pielgrzymów z ca³ego �wiata. W lipcu
i sierpniu do Czêstochowy wkracza ok. 60 du¿ych
pielgrzymek. Organizuj¹ je g³ównie diecezje, ale tak¿e
zgromadzenia zakonne, duszpasterstwa akademickie, a
nawet regiony - np. Podhale.

Sprowadzony na Jasn¹ Górê w 1382 roku przez
W³adys³awa Opolczyka obraz Matki Bo¿ej, na pocz¹tku XV
wieku sta³ siê s³ynny z powodu cudów, które siê dzia³y w
klasztorze. Wie�æ o nich szybko roznios³a siê po ca³ym kraju
i sta³a siê impulsem dla wierz¹cych Polaków, aby wyruszyæ
w drogê i pok³oniæ siê cudownemu obrazowi. Przychodzili
przedstawiciele wszystkich warstw spo³ecznych: od prostych,
ubogich ch³opów, przez mieszczan a¿ po ksi¹¿êta i królów.
Z biegiem lat pielgrzymi zaczêli siê organizowaæ w grupy,
które przybywa³y na Jasn¹ Górê, aby uroczy�cie obchodziæ
�wiêta maryjne.

Pielgrzymki jasnogórskie s¹ perfekcyjnie przygo-
towywane. Ka¿da z nich ma swój temat (zsynchronizowany
z ustaleniami Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski).
Trasa jest bardzo starannie �rozpisana�, organizatorzy dbaj¹
tak¿e o takie sprawy, jak noclegi, wy¿ywienie i wywo¿enie
�mieci. Kierownictwo pielgrzymki ma obowi¹zek powiadomiæ
urzêdy pañstwowe, samorz¹dowe i policjê z terenów, przez
które bêdzie przechodziæ, o trasie i liczebno�ci pielgrzymki.
Organizatorzy zgodnie twierdz¹, ¿e wiêcej trudu nios¹ za
sob¹ przygotowania ni¿ sama pielgrzymka.

Do przygotowañ trzeba tak¿e w³¹czyæ kwestiê zna-
lezienia sponsorów. Wprawdzie sami p¹tnicy ponosz¹ pewne
op³aty, ale s¹ to raczej kwoty symboliczne.
�redni dzienny dystans pokonywany przez pielgrzymów
wynosi ok. 30-35 km. Zazwyczaj trasê tê pokonuje siê w ok.
6 kilometrowych odcinkach, po których nastêpuje od-
poczynek.

Grupy p¹tników przybywaj¹cych na Jasn¹ Górê s¹
bardzo barwne: w strojach regionalnych przybywaj¹ tu m³odzi
ludzie z £owicza, Kaszub czy ̄ ywiecczyzny. Nie da siê tak¿e
nie zauwa¿yæ bardzo kolorowego �pochodu� Romów.

Nowo�ci¹ w ostatnich latach sta³o siê pielgrzymowanie
wiê�niów z zak³adów karnych, a od 2004 roku przybywaj¹
tu tak¿e pielgrzymki: Motocyklistów, Taksówkarzy,
Farmaceutów, Szkó³ Reymontowskich i Rolników pro-
dukuj¹cych ekologicznie. W 2004 r. do Sanktuarium
Jasnogórskiego dotar³o równie¿ 45 pielgrzymek ro-
werowych (uczestniczy³o w nich prawie 1,5 tys. osób), 9
pielgrzymek biegowych, 1 pielgrzymka konna i 1 piel-
grzymka na rolkach.

W�ród pielgrzymek zorganizowanych najliczniejsze by³y:
Rodziny Radia Maryja, Odnowy w Duchu �wiêtym, Rolników,
Ludzi Pracy, Ruchu �wiat³o-¯ycie, Anonimowych Al-
koholików, Le�ników, Pocztowców, Kongresu Misyjnego
Dzieci, Podwórkowych Kó³ek Ró¿añcowych Dzieci,
Elektryków, Ma³¿eñstw i Rodziny, Kolejarzy, Nauczycieli,
Bankowców, Akcji Katolickiej, Legionu Maryi, Szkó³ im. Jana
Paw³a II, Ruchu Rodzin Nazaretañskich i Pracowników

Wodoci¹gów. Bardzo liczn¹ grupê w�ród pielgrzymów
stanowi¹ tak¿e osoby niepe³nosprawne.

Zakazane pielgrzymki
W przesz³o�ci - zw³aszcza w czasie zaborów i okupacji

� istnia³y ró¿ne utrudnienia w organizacji pielgrzymek
spowodowane sytuacj¹ polityczn¹ w kraju.
Podczas okupacji hitlerowskiej pielgrzymów próbowano -
nieskutecznie zreszt¹ - zawracaæ z drogi. Nawet w czasie
Powstania Warszawskiego dotar³y na Jasn¹ Górê grupy
p¹tników.

Po wojnie pielgrzymki jasnogórskie bywa³y wyrazem
sprzeciwu Polaków przeciwko ustrojowi. 6 sierpnia 1963
r., wbrew zakazom ówczesnych w³adz, wyruszy³a 247.
Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasn¹ Górê. Jej
kierownikiem by³ O. Stefan Ro¿ej OSPPE. By³y to czasy,
kiedy w³adze dysponowa³y wieloma mo¿liwo�ciami
zastraszania i bardzo dotkliwymi karami - z ograniczeniem
wolno�ci w³¹cznie. By³o jasne, ¿e komunistyczne w³adze
zrobi¹ wszystko, aby zlikwidowaæ pielgrzymkê war-
szawsk¹, tak jak wcze�niej sta³o siê z setkami innych
pielgrzymek w Polsce. Oficjalnym uzasadnieniem decyzji
o likwidacji by³a epidemia czarnej ospy we Wroc³awiu.
Za¿¹dano od organizatorów natychmiastowego za-
szczepienia uczestników pielgrzymki i przedstawienia
w³adzom pe³nej listy p¹tników. Spe³nienie tych ¿¹dañ
spowodowa³oby po pierwsze gor¹czkê u zaszczepionych
osób, która uniemo¿liwi³aby im wêdrówkê, a po drugie
szykany ze strony w³adz, które dysponowa³yby danymi
pielgrzymów. Mimo wszystko w³adze zakonu podjê³y
decyzjê o wyruszeniu pielgrzymki.

W 1982 r. bez zezwolenia ówczesnych w³adz z
Czerwiennego, ma³ej wsi pod Zakopanem wyruszy³a
pielgrzymka górali pod wodz¹ paulinów z pobliskiej
Bachledówki. Organizatorów wzywano wcze�niej do Urzêdu
Bezpieczeñstwa i pro�bami, a nawet gro�bami nak³aniano
do zrezygnowania z organizacji pielgrzymki. Przez wiêkszo�æ
czasu trwania wêdrówki p¹tników pilnowa³a milicja. Na Jasn¹
Górê pielgrzymi weszli w strojach góralskich w akom-
paniamencie braw i wiwatów mieszkañców miasta i innych
pielgrzymów.

Nowoczesna pielgrzymka�
� nie mo¿e obej�æ siê bez mediów. Czêsto obs³uguj¹

j¹ lokalne stacje radiowe i telewizyjne i prasa, dziêki czemu
bliscy p¹tników dok³adnie wiedz¹, co dzieje siê na
pielgrzymce. Jest to tak¿e dobra okazja do duchowego
uczestnictwa dla osób, które z ró¿nych wzglêdów nie mog³y
udaæ siê na wêdrówkê.

Do �s³u¿by pielgrzymkom� wci¹gniêto tak¿e Internet.
Daje on olbrzymie mo¿liwo�ci, na stronach tworzonych przez
organizatorów pielgrzymek mo¿na znale�æ wszystkie
potrzebne informacje, historiê pielgrzymek, modlitwy i
konferencje g³oszone na szlakach, galerie zdjêæ i wspom-
nienia uczestników. Sieæ internetowa to tak¿e miejsce
wirtualnych spotkañ p¹tników, gdzie mog¹ oni wymieniaæ siê
do�wiadczeniami i pielêgnowaæ zawarte na szlaku
przyja�nie.

Pielgrzymki niekatolickie
Niektóre religie posiadaj¹ bardzo rygorystyczne nakazy,

wed³ug których ich wyznawcy musz¹ pielgrzymowaæ. W
islamie pielgrzymka do Mekki (Had¿d¿) stanowi jeden z piêciu
filarów tej religii, których wype³nianie nale¿y do pod-
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stawowych obowi¹zków ka¿dego muzu³manina. Hindusi z
kolei wierz¹, ¿e pielgrzymowanie jest podstawowym
warunkiem uzyskania zbawienia. Tak¿e w judaizmie
pielgrzymki odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê.

Najbardziej znane w Polsce o�rodki pielgrzymkowe
wyznawców prawos³awia to �w. Góra Grabarka, Jab³eczna,
Supra�l, Góra Jawor i Zwierki.

Pielgrzymka na �w. Górê Grabarkê zwi¹zana jest ze
�wiêtem Przemienienia Pañskiego, obchodzonym przez
Ko�ció³ Prawos³awny w dniach 18 - 19 sierpnia. �wiêta Góra
Grabarka, z cerkwi¹ pw. Przemienienia Pañskiego jest
najwiêkszym i najwa¿niejszym prawos³awnym sanktuarium
w Polsce. Nazywana jest tak¿e �wzgórzem krzy¿y�, gdy¿
wierni uczestnicz¹cy w pielgrzymkach przynosz¹ ze sob¹
krzy¿e, ustawiaj¹c je jako ofiarê Bogu. W uroczysto�ciach
na �w. Górze Grabarce uczestniczy co roku prawie 100
tys. wiernych.

Prawos³awna pielgrzymka do Monasteru w Supra�lu
odbywa siê w przeddzieñ �wiêta Supraskiej Ikony Matki
Bo¿ej. Ikona ta pochodzi³a z 1503 roku i s³ynê³a z licznych
cudów i uzdrowieñ. Zaginê³a podczas I wojny �wiatowej,
kiedy to zakonnicy zabrali j¹ uciekaj¹c przed wojskami
niemieckimi do Rosji. Obecnie w Supra�lu znajduje siê
kopia tej ikony. W dzieñ �wiêta Supraskiej Ikony Matki
Bo¿ej (10 sierpnia) wierni uczestnicz¹ w uroczystej liturgii
w odbudowanej cerkwi Zwiastowania NMP. Nabo¿eñstwo
koñczy uroczysta procesja z suprask¹ ikon¹ wokó³
cerkwi.

Pielgrzymka do Zwierek jest zwi¹zana z osob¹
Mêczennika M³odzieñca Gabriela, patrona dzieci i
m³odzie¿y. Urodzi³ siê on w 1684r. w Zwierkach - wsi
po³o¿onej niedaleko Zab³udowa. Jako 6-letnie dziecko
zosta³ uprowadzony, by³ torturowany i zmar³ w wyniku
odniesionych ran. Zosta³ pochowany obok cerkwi w
Zwierkach, gdzie pó�niej grzebano tak¿e dzieci zmar³e
podczas zarazy w 1720 r. Podczas jednego z pogrzebów
okaza³o siê, ¿e cia³o Gabriela jest nienaruszone mimo
up³ywu lat. Umieszczono je w krypcie w cerkwi w Zwierkach,
a tu¿ po tym fakcie dzieci zaczê³y zdrowieæ i epidemia
wygas³a.

Pielgrzymka do Zwierek jest przede wszystkim
pielgrzymk¹ dzieci i m³odzie¿y. Id¹ one w intencji zdrowia
dla siebie i swych bliskich, a ich rodzice modl¹ siê o
pomy�lno�æ dla swoich pociech.

Dla wyznawców judaizmu g³ównym o�rodkiem
pielgrzymek jest Kraków, gdzie na cmentarzu Remuh
pojawiaj¹ siê p¹tnicy ze wszystkich zak¹tków �wiata.
Popularne miejsca pielgrzymek ¿ydowskich to tak¿e
Le¿ajsk, Bobowa i Nowy S¹cz..

Centra pielgrzymkowe wyznawcow islamu to obecnie
Bohoniki i Kruszyniany.

Pielgrzymuj¹ nie tylko Polacy
W polskich pielgrzymkach uczestnicz¹ nie tylko Polacy.

W niemal ka¿dej grupie mo¿na spotkaæ cudzoziemców:
g³ównie Litwinów, Ukraiñców, Bia³orusinów, Rosjan, ale
tak¿e mieszkañców Europy Zachodniej, Ameryki czy nawet
Afryki.

Szacuje siê, ¿e Polskê odwiedza obecnie ok. 1,5 mln
pielgrzymów zagranicznych rocznie. Najwiêcej jest ich na
Jasnej Górze (500 tys. obcokrajowców z ponad 80 krajów)
i w krakowskich £agiewnikach (ok. 500 tys. pielgrzymów z
blisko 90 krajów). Co ciekawe: w £agiewnikach p¹tnicy
zagraniczni stanowi¹ blisko 25 procent ogó³u pielgrzymów

- jest to najwy¿szy odsetek w Polsce i jeden z najwy¿szych w
Europie (w Lourdes cudzoziemców jest tylko oko³o 15%).

Prawos³awni pielgrzymi zagraniczni odwiedzaj¹ przede
wszystkim Grabarkê. Coraz liczniej odwiedzane przed
cudzoziemców s¹ tak¿e groby �wiêtych cadyków, zlo-
kalizowane w ró¿nych czê�ciach Polski.

Nie tylko w kraju
Polskich pielgrzymów mo¿emy spotkaæ w³a�ciwie na

ca³ym �wiecie. Szczególnym sentymentem darzymy
oczywi�cie Rzym � przed grobem Jana Paw³a II stale
ustawiaj¹ siê kolejki naszych rodaków chc¹cych oddaæ
ho³d �Janowi Paw³owi Wielkiemu�. W ofertach biur
turystycznych znajdziemy wiele propozycji wyjazdów
pielgrzymkowych, czêsto wyruszamy tak¿e na w³asn¹
rêkê, bywa, ¿e nie samochodem a rowerami, biegiem
lub po prostu pieszo.

Najpopularniejsze obecnie cele pielgrzymek Polaków to:
Wilno, Rzym, Asy¿, San Giovanni Rotondo, Lourdes, Fatima,
Medjugorie, Loreto, Montserrat i Guadalupe, ale nasi rodacy
odwiedzaj¹ tak¿e miejsca kultu w Ziemi �wiêtej, USA,
Kanadzie, Austrii, Szwecji, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Szczególnym miejscem dla ka¿dego pielgrzyma jest
Santiago de Compostella, gdzie znajduje siê grób �w. Jakuba.
�wiêty Jakub Wiêkszy by³ jednym z pierwszych aposto³ów
Jezusa. Po �mierci Chrystusa zosta³ pierwszym biskupem
Jerozolimy, gdzie w 44 roku poniós³ mêczeñsk¹ �mieræ. W
VII wieku jego relikwie przeniesiono do hiszpañskiego miasta
Santiago de Compostella.

W �redniowieczu grób �wiêtego Jakuba sta³ siê obok
Jerozolimy i Rzymu g³ównym celem pielgrzymek chrze�cijan.
Pocz¹wszy od IX wieku w pó³nocnej czê�ci Pó³wyspu
Iberyjskiego oraz we francuskich Pirenejach zaczê³y
powstawaæ drogi, którymi z ca³ej Europy zmierzali p¹tnicy do
Santiago de Compostella. Znajdowano tam nieznane gdzie
indziej bia³e muszle, które do dzi� s¹ symbolem pielgrzymki
do grobu �wiêtego Jakuba.

W 1986 roku Rada Europy zaapelowa³a o odtwarzanie i
utrzymanie dawnych szlaków p¹tniczych. Uznano Drogê �w.
Jakuba za pierwsz¹ europejsk¹ drogê o znaczeniu dla kultury
kontynentu, a miasto Santiago de Compostella jako pierwsze
otrzyma³o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury. W ci¹gu ostatnich
20 lat w ró¿nych miejscach Europy powsta³a ca³a sieæ �Dróg
Jakubowych�.

Polski odcinek pielgrzymkowego szlaku �w. Jakuba do
Santiago de Compostella zosta³ otwarty 24 lipca 2005 r. Szlak
ten bierze swój pocz¹tek we wsi Jakubów ko³o G³ogowa, gdzie
powsta³o stowarzyszenie �Bractwo �w. Jakuba�. Jego celem
jest przywrócenie dawnej �wietno�ci Jakubowa jako o�rodka
pielgrzymkowego i miejsca kultu �w. Jakuba oraz przy³¹czenie
go do europejskiego systemu p¹tniczych szlaków pro-
wadz¹cych do Santiago de Compostela.

Dolno�l¹ska Droga �w. Jakuba prowadzi przez Polkowice,
Boles³awiec, Nowogrodziec i Zgorzelec do Goerlitz, gdzie ³¹czy
siê z Ekumeniczn¹ Drog¹ P¹tnicz¹ prowadz¹c¹ przez
Saksoniê i Turyngiê. W 2006 roku otwarto tak¿e kolejny �
�olsztyñski� odcinek Drogi �w. Jakuba.

Drogi �w. Jakuba s¹ przeznaczone wy³¹cznie dla p¹tników
indywidualnych lub ma³ych grup. Oznacza siê je symbolem
bia³ej muszli.

W tek�cie wykorzystano materia³y serwisów:
www.wapm.pl. www.dmoz.pl, www.cerkiew.pl,
www.niedziela.pl, www.wiara.pl

www.polska.pl
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Andrzej Barañski, re¿yser filmów fabularnych,
dokumentalnych i krótkometra¿owych. Wypra-
cowa³ swój styl opowiadania. W dokumentach
stosuje poetykê absurdu, w fabule przygl¹da siê
szczegó³om, chwyta chwilê, pochyla siê nad
codzienno�ci¹, tak ¿e przestaje byæ banalna i staje
siê poezj¹. Nakrêci³ m.in.: �Wolne chwile�, �Kobietê
z prowincji� z Ew¹ Da³kowsk¹, �Nad rzek¹, której
nie ma� (1991), �Kawalerskie ¿ycie na obczy�nie»,
�Dwa ksiê¿yce�, �Sandal na weso³ych bagniskach�,
�Dzieñ wielkiej ryby�. Niedawno trafi³ do kin jego
film pt. �Parê osób, ma³y czas�, w którym
opowiedzia³ o przyja�ni Jadwigi Stañczakowej
(Krystyna Janda) i Mirona Bia³oszewskiego
(Andrzej Hudziak).

- Niedawno pojawi³ siê w kinach Pana film �Parê osób,
ma³y czas�. Po bardzo dobrym
przyjêciu w Gdyni, gdzie dosta³
nagrodê dziennikarzy i nagrodê
za g³ówn¹ rolê kobiec¹ Krystyny
Jandy i po sukcesie graj¹cego
Mirona Bia³oszewskiego Andrze-
ja Hudziaka na festiwalu w Kar-
lowych Warach, trzeba by³o cze-
kaæ a¿ dwa lata na premierê
kinow¹. Dlaczego?

- To z³o¿ona sprawa. Ale w
koñcu znalaz³ siê dystrybutor, który
bardzo chcia³ pokazaæ film w kinach
i dopi¹³ swego.

- Zanim dosz³o do realizacji
filmu te¿ up³ynê³o trochê czasu.
- Siedem lat. Jak pani widzi, trzeba
¿yæ jak postaci biblijne, co najmniej 500 lat, ¿eby zrealizowaæ
swoje plany. W tym czasie robi³em te¿ oczywi�cie inne rzeczy,
ale �Parê osób, ma³y czas� to by³ priorytet. Co jaki� czas
wraca³em do tego projektu, a¿ moja cierpliwo�æ i upór zosta³y
wynagrodzone.

- Jak trafi³ Pan na dzienniki Jadwigi Stañczakowej,
które s¹ podstaw¹ scenariusza? Trudno je znale�æ nie
tylko w ksiêgarniach, ale i w bibliotekach.

- Stara³em siê o prawa do sfilmowania �Zawa³u� Mirona
Bia³oszewskiego. Negocjacje ze spadkobierc¹ poety, panem
Leszkiem Soliñskim by³y dosyæ trudne. Nie mówi³ nie, ale te¿
nie powiedzia³ tak. A poniewa¿ pani Jadwiga nawet po �mierci
Mirona by³a bardzo zainteresowana tym, co siê dzieje z jego
twórczo�ci¹, ¿ebym nie opada³ z si³ i nie rezygnowa³ napisa³a
mi piêkn¹, wzmacniaj¹c¹ dedykacjê w �wie¿o wydanym
�Dzienniku we dwoje�. Chcia³a, ¿ebym wytrwa³ w pomy�le
filmowego opowiadania o Bia³oszewskim. Przeczyta³em tê
ksi¹¿kê i stwierdzi³em, ¿e je�li chcê mówiæ o Bia³oszewskim,
to dobrze mieæ jeszcze jaki� punkt odniesienia, filtr. Idea³em
okaza³ siê ten dziennik - to jest ten rodzaj zapisu rze-
czywisto�ci, który odpowiada mi najbardziej.

- Jadwiga Stañczakowa idealizuje Bia³oszewskiego.
- Dziennik jest rejestrem wydarzeñ i rozmów. Miron czyta³ go
na bie¿¹co. Bywa³o, ¿e mia³ inny ogl¹d zdarzenia, trochê w
opozycji do Jadwigi. Czasem po prostu zamiast niej wpisywa³
siê on. To sprawi³o, ¿e �Dziennik� nie nasi¹kn¹³ subiektywizmem
charakterystycznym dla tych, które s¹ pisane do szuflady i boj¹

siê konfrontacji ze �wiatem. Tu wszystko podlega³o weryfikacji.
Je�li Mironowi co� wydawa³o siê dziwne, czyta³ to na g³os i stara³
siê ingerowaæ. O wpisach wiedzia³y te¿ inne osoby, które
opisywano. Dziennik sta³ siê dla mnie bardzo wa¿ny. Choæ mia³em
dostêp do innych �róde³, nie chcia³em z nich korzystaæ.
Postanowi³em domkn¹æ ca³o�æ w taki zdecydowany formalnie
sposób � ¿eby prawda by³a przekazywana jednym g³osem.
- Opowiedzia³ Pan o parze ludzi, którzy nie mog¹ bez
siebie ¿yæ. Czêsto jednak bywa³o tak, ¿e Bia³oszewski
odpycha³ Stañczakow¹. Film pokazuje te¿, jak rodzi siê
poezja. Oboje byli przecie¿ poetami. Uda³a siê Panu trudna
rzecz � uchwycenie poezji w trakcie, gdy siê mate-
rializowa³a, obleka³a w s³owa.

- Na pewno malarstwo jest wdziêczniejszym tematem dla
filmu. £atwiej opowiadaæ o malarzu ni¿ o poecie. Proces
czytania to proces rozci¹gniêty w czasie. Obraz dzia³a inaczej,

szybciej. Z kolei jednak ten przy-
padek jest szczególny. Mówi¹c o
twórczo�ci, mówi³em o ¿yciu, które
siê tam toczy³o. Poranne zdarzenia
wieczorem stawa³y siê sztuk¹ �
proz¹ Mirona, pisaniem Jadwigi.
Na pocz¹tku dotyczy³o to tylko
Mirona. To on mia³ klucz styli-
styczny. Zapisywa³ to, co siê
zdarzy³o. Drobne wydarzenia. By³
wyczulony na drobiazg. Wszystko
mog³o byæ tematem. Tak powsta-
wa³y kolejne rozdzia³y jego ksi¹¿ki.

- By³ poet¹ dokumentalist¹.
Robi¹c ten film prze³o¿y³ Pan
s³owo na obraz.
- Raczej nastroje. Wiedzia³em, ¿e

najwa¿niejszy jest klimat. To prawdziwa warto�æ. W filmie
nie ma przecie¿ wyrazistej fabu³y. Jest rozwój wynikaj¹cy
z pisarskiej edukacji. Stañczakowej.

- Jej proces uczenia siê by³ bardzo burzliwy.
Bia³oszewski reagowa³ zazdro�ci¹. On by³ w tym duecie
prawdziwym pisarzem.

- Tak, nie tolerowa³ w pobli¿u osób pisz¹cych. Zw³aszcza
poetów. Pojawia³y siê ma³e zazdrostki. Podczas jej wieczo-
rów autorskich ona by³a w centrum zainteresowania, j¹
oklaskiwano. Jako bohaterka wieczoru stawa³a krok przed
nim, choæ to on czyta³ jej wiersze. Pocz¹tkowo Jadwiga chcia³a
puszczaæ swoje wiersze uprzednio nagrane na ta�mê
magnetofonow¹. Wspólnie doszli jednak do wniosku, ¿e
najwa¿niejsze jest ¿ywe s³owo. Miron bardzo dobrze czyta³.
To ciekawa sprawa. Aktorzy, którzy próbowali interpretowaæ
poezjê Bia³oszewskiego, mieli problemy. Bywa³o, ¿e brzmia³a
sztucznie. Miron czyta³ muzycznie ale rzeczowo i to pasowa³o
do jego twórczo�ci. Oczywi�cie brak interpretacji nie zawsze
jest dobry. Pamiêtam swój egzamin do szko³y filmowej.
Komisja kaza³a mi przeczytaæ wiersz, ju¿ nie pamiêtam jaki.
Przeczyta³em go, jak to siê mówi �na bia³o� i przewodnicz¹cy
powiedzia³: wiemy, ¿e czytaæ potrafisz, ale chodzi³o nam o
co� innego. Tymczasem z Bia³oszewskim jest tak, ¿e
nadmierna interpretacja gubi sens tej poezji. Przygotowuj¹c
siê do pracy nad filmem aktorzy graj¹cy g³ówne postaci �
Krystyna Janda i Andrzej Hudziak � bardzo uwa¿nie s³uchali
nagrañ swoich bohaterów. Pani Krystyna mia³a du¿e trudno�ci,

Wywiad

Andrzej Barañski
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¿eby wej�æ w rytm specyficznego sposobu czytania
Stañczakowej. Ona inaczej mówi³a, inaczej czyta³a. Andrzej
Hudziak te¿. Aktorzy wiele dali od siebie postaciom, które
zagrali, ale mieli w �wiadomo�ci ju¿ d�wiêk ich g³osów.

Czy wtedy, gdy powstawa³ pomys³ nakrêcenia filmu
wed³ug pamiêtników Jadwigi Stañczakowej, ju¿ Pan wiedzia³,
kto zagra g³ówne role? I oboje przez siedem lat przygotowali
siê do pracy nad filmem.

- Dotyczy to pani Krystyny Jandy. Bywa³o tak, ¿e
próbowano mnie odwie�æ od pomys³u obsadzenia
Andrzeja Hudziaka w roli Mirona.

- Dlaczego?
- Siedem lat to d³ugo. Czasem forsowano pomys³

bardziej gwiazdorskiej obsady, by film wypromowaæ,
zebraæ inwestorów. Odbywa³o siê to poza mn¹. Bywa³em
ju¿ lekko znu¿ony, ale ca³y czas wierzy³em, ¿e siê uda. ̄ e
Andrzej Hudziak zagra Mirona wiedzia³em ju¿ na etapie
pisania scenariusza. Powiedzia³em o tym Tadeuszowi
Sobolewskiemu, który �wietnie zna³ Mirona i on od razu
zaakceptowa³ ten pomys³.

- Andrzej Hudziak spotka³ siê z Mironem Bia³oszewskim,
prawda?

- Tak. Odniós³ wtedy wra¿enie, ¿e jest cz³owiekiem
zamkniêtym, ostrym.

- To by³a relacja aktor � autor tekstu.
- To nie dotyczy³o tylko Andrzeja, a ca³ej ekipy katowic-
kiego teatru wystawiaj¹cej tekst Mirona. Bia³oszewski nie
by³ otwarty na wspó³pracê z zespo³em.

- Szorstko�æ Bia³oszewskiego pokaza³ Pan te¿ w filmie.
Widaæ to w sposobie, w jaki traktuje Jadwigê Stañczakow¹.
Bywa wobec niej bezwzglêdny. Nie potrafi jednak bez niej
funkcjonowaæ. Ona porz¹dkuje jego �wiat. Za³atwia prozai-
czne rzeczy. Prowadzi sekretariat, dba o garderobê, itp.

- Widaæ tu dwie sprawy. Jedna to sposób odnoszenia
siê do Jadwigi. Wiele osób to bulwersowa³o. Twierdzili,
¿e j¹ wykorzystywa³. Pani, któr¹ gra w filmie Krystyna
Tkacz, by³a oburzona, ¿e niewidoma kobieta nosi jego
brudne rzeczy do pralni. Mówi te¿, ¿e mo¿e to i wielki
pisarz, ale to pisanie to nie dla ludzi jest.

- Stañczakowa kupowa³a mu te¿ ubrania. Bia³oszewski
nie przepada³ za nowymi rzeczami.

- Tak. Chêtnie nosi³ u¿ywan¹ garderobê, które
dostawa³ w prezencie. Lubi³ swoj¹ skórzan¹ marynarkê.
Musia³ mieæ spodnie, które nie drapi¹ i szar¹ koszulê.
Trzeba podkre�liæ, ¿e Stañczakowa i Bia³oszewski mieli
do siebie ogromne zaufanie. Ona by³a prze�wiadczona,
¿e jej nie rani rozmy�lnie. Niektóre jego zachowania
wynika³y z takiego, a nie innego sposobu bycia. Czasem
u¿ywa³ jakich� z³ych s³ów, bo go to bawi³o.

- Z jej strony to by³a mi³o�æ, pe³na akceptacja i
po�wiêcenie siê dla drugiego cz³owieka. Ze �wiadomo�ci¹,
¿e nie dostanie wszystkiego, czego mo¿e siê spodziewaæ
kobieta w zwi¹zku z mê¿czyzn¹.

- Ona mia³a nadziejê na co� wiêcej.
- Ale wiedzia³a, ¿e jest to niemo¿liwe, bo Bia³oszewski

by³ homoseksualist¹. Sprawa ta pozostaje jednak w filmie w
cieniu.

- Trzyma³em siê prawdy i tylko prawdy. Nie rozwin¹³em
tego barwnego motywu, bo etap aktywnych zwi¹zków
mi³osnych ju¿ min¹³ w ¿yciu Bia³oszewskiego.
- Jego romanse wygas³y?

- Tak, by³ chory na serce, po zawa³ach. Zerwa³ ze
swoim wieloletnim partnerem Leszkiem, zmieni³ mie-
szkanie. Oddalili siê od siebie. Znikn¹³ uk³ad mi³osny.
Mia³a siê w filmie pojawiæ scenka z dawnym kochankiem

Bia³oszewskiego. Postanowi³em jednak, ¿e us³yszymy
tylko jego g³os. Ta scena ilustruje miejsce, jakie zajmowa³
wtedy w ¿yciu Mirona. Nie marginalizowa³em celowo tego
w¹tku. Gdybym opowiada³ o ¿yciu Mirona od ko³yski a¿
po grób, sprawa mia³aby siê inaczej. Ale pokazujê tylko
kilka ostatnich lat.

- Wszystkie osoby, które pojawiaj¹ siê w filmie istnia³y
naprawdê. Dla tych, którzy znaj¹ biografiê Bia³oszewskiego i
jego twórczo�æ, to opowie�æ z kluczem.

- Stopieñ odczytania z filmu wcze�niejszej biografii
Mirona zale¿y od naszego przygotowania. Dla osoby,
która nie zna Bia³oszewskiego, bêdzie to opowie�æ o
zwi¹zku niewidomej kobiety i poety, o tworzeniu. Jest
te¿ aspekt socjologiczny. U schy³ku lat 70. ludzie
budowali swój �wiat w tzw. drugim obiegu, z dala od
nurtu oficjalnego. Spotykali siê w prywatnych domach i
tam toczy³o siê ¿ycie kulturalne. Nie podajê nazwisk,
by³oby to sztuczne.

- Jakie s¹ reakcje ludzi, którzy rozpoznaj¹ siê na ekranie?
- Nogi siê pode mn¹ ugiê³y, gdy podesz³a do mnie

Hanna Kirchner, autorka prac o Bia³oszewskim. Zna³a
go, bywa³a na jego s³ynnych wtorkach. Co wiêcej, jej
ksi¹¿ka �Miron� sk³ada siê z relacji ok. 40 osób z krêgu
poety. �wietnie przyjê³a film. By³em nawet zaskoczony,
¿e by³a taka wspania³omy�lna. Niedawno rozmawia³em
z pewnym panem, który powiedzia³, ¿e Leszek Soliñski
mia³ dok³adnie taki sam g³os, jak ten, który odezwa³ siê
w s³uchawce telefonicznej w jednej ze scen filmu. Gdy
my�la³em o filmie, jedna rzecz by³a pewna. Aktor graj¹cy
Mirona musi byæ do niego podobny. Bia³oszewski by³
bardzo znany, zachowa³o siê mnóstwo jego zdjêæ,
nagrañ. W przypadku reszty obsady fizyczno�æ nie by³a
ju¿ taka wa¿na. W roli pani Krystyny Jandy wa¿na jest
prawdziwo�æ uczuæ, emocji i prze¿yæ. Krystyna Janda
jest wy¿sza ni¿ Jadwiga. Choæ jest pewne delikatne
podobieñstwo. Anna Sobolewska powiedzia³a, ¿e pani
Krystyna �wietnie zagra³a jej matkê. Zwróci³a te¿ uwagê
na znakomicie uchwycon¹, specyficzn¹ relacjê Stañ-
czakowej z ojcem. Chcê jeszcze zwróciæ uwagê na
osobowo�æ Mirona. Mówili�my, ¿e czasami wydaje siê
ostry i narcystyczny, szorstki w stosunku do Jadwigi.
Miron mia³ dwa oblicza. Tzw. �wiatu zewnêtrznemu
pokazywa³ twarz weso³ka. Bawi³ ludzi, by³ u�miechniêty.
Kiedy byli tylko we dwoje Miron robi³ siê melancholijny.
Tadeusz Sobolewski mówi³, ¿e wtedy nie u�wiadamia³
sobie tej strony osobowo�ci Bia³oszewskiego..

- W filmie sceny, w których Miron i Jadwiga s¹ razem,
s¹ bardziej mroczne, mniej w nich �wiat³a. To znamienne.
Ona ¿y³a w ciemno�ci, walczy³a z depresj¹, a on lubi³
mrok, deszczow¹ pogodê, szare dni.

- Ludzie ró¿nie interpretowali jego sk³onno�æ do mroku.
Moim zdaniem ma to m.in. zwi¹zek z tym, ¿e Miron, ze
wzglêdów socjalnych, przez d³ugie lata ¿y³ na marginesie
spo³eczeñstwa. Zupe³nie bez pieniêdzy, bez dochodów, bez
sta³ego zajêcia. W PRL by³o tak, ¿e jak kto� nie pracowa³, to
�ciga³a go milicja. By³ podejrzany. Zupe³nie inaczej ni¿ teraz.
Miron, ¿eby nie rzucaæ siê w oczy, musia³ wiêc przespaæ czas,
gdy ludzie byli w pracy.

- Gdzie by³ krêcony film? Czy by³o to mieszkanie
Jadwigi Stañczakowej?

- Mieli�my tak¹ mo¿liwo�æ, zgodzi³a siê na to wnuczka
Jadwigi, Justyna Sobolewska, która tam teraz mieszka. Ale
tak ju¿ jest, ¿e ekipa filmowa potrzebuje du¿o wiêkszej
powierzchni, ni¿ ta graj¹ca. Zale�li�my mieszkanie o
podobnym rozk³adzie i klimacie, z mrocznymi korytarzykami i
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zakamarkami. Skorzystali�my za to z mebli, które by³y na ul.
Ho¿ej.

- W filmie zagra³y autentyczne przedmioty?
- Tak. Oprócz wspomnianych ju¿ mebli by³y to osobiste rzeczy
pani Jadwigi. Np.Pani Krystyna Janda nosi w filmie jej okulary.

- Mo¿na powiedzieæ o Panu, tak jak o Bia³oszewskim,
¿e jest Pan poet¹ dokumentalist¹. Stroni pan od fikcji,
chêtnie portretuje prawdziwych ludzi. .

- Chcê byæ blisko prawdy. Rzeczywisto�æ to najlepszy
fundament. Na pocz¹tku pisa³em w³asne scenariusze, ale
doszed³em do wniosku, ¿e nie chcê siê krêciæ wokó³ swoich
prze¿yæ. Ciekawi³o i inspirowa³o mnie ¿ycie innych ludzi. To
nie jest kwestia wygody. Zawê¿a siê obszar wolno�ci re¿ysera
i trzeba zaakceptowaæ pewne niedogodno�ci. ¯ycie czasem
k³óci siê z logik¹ poprawnego scenariusza, podsuwa
rozwi¹zania, które scenarzysta, pisz¹cy swoj¹ historiê, chêtnie
by zmieni³. A takie s¹ boskie wyroki. To dla mnie znak, ¿e
istnieje co� wy¿szego, nadrzêdnego, co� ponad tym, co
rejestruje kamera. Kto� wa¿niejszy kieruje losami ludzi. Poza
tym jest fantastyczna bezinteresowno�æ zapisu tych rzeczy.
Nie zmierzaj¹ do regularnej fabu³y. ¯ycie skrêca, s¹ w nie
wpisane pewne zaprzeczenia. Nic nie jest oczywiste.

- W swoich filmach przygl¹da siê Pan rzeczom powszed-
nim, kieruje kamerê na drobiazgi. Akcja zwykle toczy siê
niespiesznie. Lubi Pan ma³e miasteczka. W przypadku �Parê
osób, ma³y czas� jest to jednak Warszawa.

- Ale¿ to te¿ jest ma³e miasteczko. Ludzie funkcjonuj¹ w
swoim ma³ym krêgu. Miron wcale nie odbiega od moich wcze-
�niejszych bohaterów.

- Tak siê mo¿e wydawaæ. To artysta, nale¿y do bohemy.
- Jest kontrast miêdzy tym s³owem -has³em a tym, co

naprawdê by³o. Oni tkali swoj¹ rzeczywisto�æ ze szczegó³ów,
odgradzali siê od PRL - owskiej siermiê¿no�ci. Dlatego ten
film, jego atmosfera, to jest dodawanie drobinek, nizanie
szczegó³ów. Nie ma tu niespodziewanych zwrotów akcji,
wielkich prze³omów. Jest za to cud bytowania. Tak jest we
wszystkich moich filmach.

- Niedawno nakrêci³ Pan film pt. �Braciszek� o zako-
nniku, franciszkaninie Alojzym Kosibie z Arturem Barci-
kiem w roli g³ównej.

- Film mia³ ju¿ premierê w TVP podczas dnia papieskiego.
Pokazano go dosyæ pó�no, po godz. 23, ale mimo tak pó�nej
pory mia³ doskona³¹ ogl¹dalno�æ � 1,8 mln widzów. Znalaz³
siê te¿ dystrybutor i film jesieni¹ trafi do kin.

- Na Krakowskim Festiwalu Filmowym poka¿e Pan film
�Warzywniak�.

- To jest animacja. Scenariusz powsta³ wed³ug opo-
wiadania Krzysztofa Jaworskiego. Historiê �namalowa³�
Edward Dwurnik. Film by³ ju¿ pokazywany w warszawskiej
galerii Raster, gdzie odbywa³a siê wystawa Dwurnika.

- Porusza siê Pan w ró¿nych obszarach sztuki
filmowej.

- Od zawsze robiê ró¿ne rzeczy, fabu³y, dokumenty,
animacje. Niedawno nakrêci³em dokument �Ry¿ PRL�, poka-
zywany ju¿ w TVP1. .

- Teraz przygotowuje Pan spektakl dla Teatru Telewizji.
- To jest sztuka angielskiego autora. Petera Nicholsa

�Jeden dzieñ�. Pocz¹tkowo by³em zdziwiony, ¿e mnie
upatrzono na re¿ysera, bo temat nieco odbiega od tego, co
zwyk³em robiæ. Teraz widzê, ¿e warto by³o. To dramatyczna
historia ma³¿eñstwa z niepe³nosprawn¹ córk¹. Edyta
Jungowska i Bartosz Opania musieli zmierzyæ siê z niezwyk-
le powa¿nym zadaniem aktorskim. Premiera jesieni¹. Jestem
teraz na etapie monta¿u.

Rozmawia³a Beata Zatoñska, www.tvp.pl

Wiadomo�ci z PolskiWiadomo�ci z Polski

Mieszkañcy Warszawy ju¿ wkrótce bêd¹ mogli po-
wszechnie korzystaæ z darmowego, bezprzewodowego
dostêpu do Internetu. Bia³o³êka i Bemowo ju¿ teraz
udostêpniaj¹ sygna³ swoim mieszkañcom, kolejne dzielnice
tak¿e zapowiadaj¹ bezprzewodow¹ rewolucjê.

Publiczny dostêp do sieci bezprzewodowej realizowany
jest z bud¿etu miasta, które zamierza przeznaczyæ w
przysz³ym roku na realizacjê projektu 20 milionów z³otych.
Dziêki dzia³aniom Ratusza, a tak¿e samodzielnym przed-
siêwziêciom urzêdów dzielnic, mieszkañcy stolicy ju¿
wkrótce mog¹ uniezale¿niæ siê od us³ug komercyjnych
dostawców sygna³u.

Choæ zaproponowane przez urzêdników sto³ecznego
ratusza rozwi¹zanie mo¿e budziæ obawy dostawców
p³atnego dostêpu do Internetu, to jak na razie providerzy
mog¹ jednak spaæ spokojnie. Minie bowiem du¿o czasu,
zanim mieszkañcy stolicy przekonaj¹ siê do zalet sieci
bezprzewodowej. Nie ka¿dy korzystaj¹cy z Internetu ma
urz¹dzenia nadawczo-odbiorcze, które umo¿liwiaj¹
korzystanie z Sieci «bez kabla».

Jerzy Pi¹tek

Bezprzewodowa Warszawa

Brytyjskie dane z rejestru pracowników sugeruj¹, ¿e
maleje liczba Polaków wyje¿d¿aj¹cych do pracy w Wielkiej
Brytanii - pisze «Gazeta Wyborcza». W pierwszych sze�ciu
miesi¹cach 2007 roku do obowi¹zkowego rejestru
pracowników WRS wpisa³o siê oko³o 70 tysiêcy Polaków.
To o 20 tysiêcy mniej ni¿ w poprzednim pó³roczu. Dziennik
wyja�nia, ¿e w pierwszych sze�ciu miesi¹cach 2007 roku
do obowi¹zkowego rejestru pracowników WRS wpisa³o siê
oko³o 70 tysiêcy Polaków. To o 20 tysiêcy mniej ni¿ w
poprzednim pó³roczu.

Analitycy s¹ jednak ostro¿ni. Doktor Maciej Duszczyk z
Instytutu Polityki Spo³ecznej UW t³umaczy, ¿e fala emigracji
spada powoli, bo rynek brytyjski staje siê zapchany, a jego
atrakcyjno�æ siê zmniejsza.

Przewiduje jednak, ¿e nie bêdzie to spadek dra-
matyczny, lecz proces minimum piêcioletni. Ekspert dodaje,
¿e kluczowe bêd¹ dwa nastêpne kwarta³y. One bowiem
wyka¿¹, ilu by³o tych, którzy w tym roku wyjechali w okresie
wzmo¿onych migracji, czyli od kwietnia do wrze�nia.

«Gazeta Wyborcza» wyja�nia, ¿e do rejestru WRS
musz¹ siê wpisywaæ tylko ci, którzy podejmuj¹ pracê po raz
pierwszy lub zmieniaj¹ j¹ w ci¹gu pierwszego roku.

Dziennik dodaje, ¿e to z pewno�ci¹ nie wszyscy
emigranci, bo niektórzy pracuj¹ na czarno lub nie rejestruj¹
siê, by zaoszczêdziæ 90 funtów. Co wiêcej - jak zwraca
uwagê gazeta - do WRS nie musz¹ zapisywaæ siê
samozatrudnieni i ci, którzy nie podejmuj¹ pracy, na przyk³ad
partnerzy i dzieci pracowników.

PAP

Fala emigracji do Wielkiej
Brytanii powoli opada
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W stolicy Bia³orusi Rada Miasta Miñska podjê³a decyzjê
o nadaniu imienia Jerzego Giedroycia jednej z ulic.

Dziêki staraniom przewodnicz¹cego Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Bia³orutenistów i dyrektora nieistniej¹cego
ju¿ Centrum Naukowego im. Franciszka Skoryny prof. Adama
Maldzisa uda³o siê zrealizowaæ jeden z g³ównych postulatów

W Miñsku na Bia³orusi bêdzie ulica Jerzego Giedroycia

Miêdzynarodowej konferencji naukowej: «Koncepcja ULB
(Ukraina, Litwa, Bia³oru�) od idei do realizacji. W 100-lecie
urodzin Jerzego Giedroycia», która odby³a siê w czerwcu
2006 roku w Miñsku. By³ to kolejny wspólny projekt Instytutu
Polskiego w Miñsku, Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Bia³orutenistów i Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu
Literackiego w Pary¿u.

Nied³ugo po �mierci Redaktora - wiosn¹ 2001 roku -
osobisty ksiêgozbiór Jerzego Giedroycia (Kultura, Zeszyty
Historyczne i ksi¹¿ki z serii Biblioteka Kultury) zosta³
przekazany do Biblioteki Narodowej w Miñsku. W Miñsku
odby³ siê te¿ Okr¹g³y Stó³ Giedroyc i Bia³oru�. Od 6 lat
przyznawane s¹ nagrody dziennikarzom i naukowcom w
Konkursie im. Jerzego Giedroycia za prace dotycz¹ce
historii Polski i Bia³orusi, stosunków miêdzy naszymi
narodami oraz wspó³czesnych problemów spo³ecznych i
kulturalnych.

Jerzy Giedroyc - twórca Instytutu Literackiego w Pary¿u i
Kultury - urodzi³ siê w Miñsku litewskim 27 lipca 1906 roku.
W tym roku mija 60. lat od wydania pierwszego numeru
Kultury, który ukaza³ siê czerwcu 1947 roku w Rzymie.

 www.onet.pl

W ca³ym kraju ruszy³a druga edycja akcja «Czytaj
orygina³y», której celem jest promowanie lektury ksi¹¿ek w
jêzykach obcych. W ramach akcji co w prasie ogólnopolskiej
oraz na specjalnie przygotowanej witrynie kampanii bêd¹
prezentowane szczególnie warto�ciowe i najbardziej aktualne
tytu³y z ró¿nych obszarów kulturowych. Organizatorem akcji
jest m.in. magazyn �Literatura na �wiecie�.

Ide¹ kampanii «Czytaj orygina³y» jest zachêcenie do
siêgania po orygina³y ksi¹¿ek w jêzykach obcych, a nie po
t³umaczenia. W ramach akcji organizatorzy chc¹ ka¿dego

Premier zaprezentowa³ specjaln¹ ustawê, której celem
jest u³atwienie organizacji mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej
Euro 2012 oraz sposób ich finansowania � poinformowa³
Jaros³aw Kaczyñski na konferencji prasowej, po po-
siedzeniu, na którym rz¹d przyj¹³ projekt nowych ure-
gulowañ.

W ramach zwyk³ych dzia³añ wybudowanie stadionów jest
niewykonalne. Dlatego potrzebna jest ustawa, która stanowiæ
ma swoist¹ drogê na skróty, tak aby to zadanie wykonaæ �
powiedzia³ dziennikarzom premier Jaros³aw Kaczyñski. - Albo
musimy t¹ ustawê uchwaliæ i zacz¹æ dzia³aæ zgodnie z ni¹,
albo musimy uczciwie powiedzieæ, ¿e zadanie to jest po prostu
niewykonalne � doda³ szef rz¹du.

Polska i Ukraina gospodarzami Euro 2012
Realizacj¹ inwestycji zwi¹zanych z organizacj¹ Euro 2012

oraz budow¹ Stadionu Narodowego maj¹ zaj¹æ siê utworzone

Rusza akcja «Czytaj orygina³y»
miesi¹ca prezentowaæ szczególnie warto�ciowe i najbardziej
aktualne ksi¹¿ki z ró¿nych obszarów kulturowych: od literatury
anglosaskiej, przez europejsk¹ a na hiszpañskiej i latyno-
amerykañskiej koñcz¹c.

Na stronie kampanii Czytajoryginaly.pl oraz w prasie
ogólnopolskiej bêd¹ siê ukazywaæ recenzje najbardziej
aktualnych i najwa¿niejszych ksi¹¿ek wydawanych na �wiecie.
Patronami kampanii s¹ m.in. Ambasada USA, Instytut Francuski,
Szko³a Jêzyków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego.

PAP

Specustawa ma u³atwiæ organizacjê Euro 2012
przez Skarb Pañstwa spó³ki celowe. Bêd¹ one monitorowa³y,
kontrolowa³y i zarz¹dza³y tzw. przedsiêwziêciami Euro 2012.
Chodzi o inwestycje celu publicznego, takie jak budowa
stadionow, centrow treningowych, zaplecza hotelowego oraz
nowych baz turystycznych.

- Finansowanie budowy stadionów zostanie zapisane w
wieloletnim planie inwestycyjnym � zapowiedzia³a minister
sportu i turystyki El¿bieta Jakubiak. Zgodnie z projektem
ustawy, �rodki na budowê pochodziæ bêd¹ z bud¿etu pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz Unii Europejskiej.
Plan wieloletni obejmie m.in. finansowanie stadionów w
Warszawie, Gdañsku, Poznaniu i Wroc³awiu.

U³atwienia w organizacji Mistrzostw polegaæ maj¹ równie¿
m.in. na skróceniu procedur administracyjnych oraz
uproszczeniu procesu budowlanego.

Jerzy Pi¹tek, PAP
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Zagraniczni lekarze, ktorzy chcieliby pracowaæ w polskich
szpitalach, musz¹ wykazaæ siê znajomo�ci¹ jêzyka polskiego
zarówno w mowie, jak i pi�mie.

Jutro wchodzi w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra zdrowia z
dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomo�ci jêzyka
polskiego w mowie i pi�mie koniecznego do wykonywania
zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 45, poz. 1018). Zgodnie z nim
lekarze z innych krajów Unii Europejskiej lub kraju
cz³onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), którzy chc¹ pracowaæ w polskich placówkach
medycznych, musz¹ wykazaæ siê odpowiedni¹ znajomo�ci¹
jêzyka polskiego. Znajomo�æ ta musi obejmowaæ prawid³owe
stosowanie w mowie i pi�mie terminologii medycznej,
zw³aszcza z zakresu anatomii, fizjologii, rozpoznawania
stanów chorobowych, procedur i zabiegów. Lekarz cudzo-
ziemiec powinien równie¿ wykazaæ siê umiejêtno�ci¹ czytania
w jêzyku polskim fachowej literatury lekarskiej, co jest
niezbêdne do w³a�ciwego wykonywania zawodu. Jed-

Lekarz cudzoziemiec
z Unii musi znaæ jêzyk polski

nocze�nie znajomo�æ jêzyka musi umo¿liwiaæ lekarzowi
porozumienie siê z pacjentami oraz innymi pracownikami
zak³adu, w którym lekarz cudzoziemiec pracuje. Musi on
równie¿ braæ udzia³ w konsyliach, konsultacjach, naradach i
szkoleniach zawodowych.

Ministerstwo Zdrowia ma równie¿ gotowy projekt
rozporz¹dzenia, który dodatkowo nak³ada na lekarzy
cudzoziemców (oprócz tych z UE), obowi¹zek zdania
egzaminu z jêzyka polskiego. Egzamin zorganizuje Naczelna
Rada Lekarska (NRL). Bêdzie siê on sk³ada³ z czterech czê�ci:
pisemnej, testowej, ustnej oraz praktycznej. Komisja
egzaminacyjna zaliczy poszczególne czê�ci egzaminu na
podstawie uzyskanej liczby punktów, która nie mo¿e byæ
jednak ni¿sza ni¿ 55 proc. ze 100 mo¿liwych do zdobycia. W
przypadku niezdania egzaminu cudzoziemiec mo¿e do niego
przyst¹piæ nie wcze�niej jednak ni¿ po sze�ciu miesi¹cach
od dnia jego niezaliczenia. Op³ata za egzamin ma wynosiæ
400 z³.

Dominika Sikora, www.sciencenow.sciencemag.org

W ci¹gu siedmiu pierwszych miesiêcy 2007 roku do
Polski sprowadzono ponad 560 tys. samochodów u¿y-
wanych, a w lipcu ponad 93 tysi¹ce - poda³ Instytut Samar,
monitoruj¹cy polski rynek motoryzacyjny. Je¿eli taki trend
siê utrzyma to import w 2007 roku przekroczy milion aut,
prognozuje Samar.

W ci¹gu siedmiu pierwszych miesiêcy 2007 roku do Polski
sprowadzono ponad 560 tys. samochodów u¿ywanych. To o
ponad 32,62 procent wiêcej ni¿ rok wcze�niej. W lipcu liczba
sprowadzonych do Polski samochodów wynios³a 93 tys. 301 
sztuk, co w porównaniu do poprzedniego miesi¹ca oznacza
wzrost o 12,06 procent a do analogicznego miesi¹ca roku
ubieg³ego o 24,65 procent. Przy za³o¿eniu, ¿e poziom importu
bêdzie oscylowa³ wokó³ 85 tysiêcy, przewiduje siê, ¿e liczba
sprowadzonych do Polski w bie¿¹cym roku aut ukszta³tuje
siê na poziomie miliona.

Najwiêksz¹ liczbê aut w okresie styczeñ - lipiec 2007 roku
sprowadzono w województwie wielkopolskim (92 tys. sztuk,
w lipcu 14,9 tys. sztuk ), nastêpnie odpowiednio w
województwach: mazowieckim (60,1 tys. sztuk, w lipcu 9,7

Polacy sprowadzaj¹ wiêcej u¿ywanych samochodów
tys. sztuk), �l¹skim (50,9 tys. sztuk, w lipcu 8,1 tys. sztuk),
dolno�l¹skim (43,3 tys. sztuk, w lipcu 6,9 tys. sztuk) oraz
ma³opolskim (39,6 tys. sztuk, w lipcu 6,9 tys. sztuk). Najmniej
samochodów sprowadzono w województwie podlaskim
(12,8 tys. sztuk, w lipcu 2,2 tys.).

Coraz korzystniej wygl¹da struktura wiekowa spro-
wadzonych pojazdów. Niezmiennie najwiêksz¹ popularno�ci¹
ciesz¹ siê auta wyprodukowane w latach 1995-1999. Od
pocz¹tku 2007 roku sprowadzono do Polski niemal 260 tysiêcy
takich samochodów (47,44 procent tegorocznego importu).

Najwiêksz¹ popularno�ci¹ w�ród indywidualnych
«importerów» ciesz¹ siê samochody marki Volkswagen (w
lipcu 19,1 tys. szt., ³¹cznie 116 tys. szt.), Opel (odpowiednio
14,6 tys. szt. w lipcu, 89 tys. szt. od pocz¹tku roku), Ford
(9 tys. szt. w lipcu, 55 tys. szt. od stycznia), Audi (6,9 tys. szt.
w lipcu, 41 tys. szt. od pocz¹tku roku), Renault (7 tys. szt.
w lipcu, 40 tys. szt. od stycznia) a dalej Mercedes, BMW, Seat,
Fiat, Peugeot.

Grzegorz Gacki, PAP

Dziêki temu, ¿e po �mierci wielkiego kompozytora
przyjaciele odciêli na pami¹tkê kosmyk jego w³osów,
dzisiejsi naukowcy mog¹ wiele dowiedzieæ siê o ostatnich
miesi¹cach ¿ycia Ludwika van Beethovena. Od dwóch lat
wiadomo, ¿e w jego ciele znajdowa³y siê du¿e, nie-
bezpieczne dla ¿ycia ilo�ci o³owiu. Z historycznych
przekazów wiadomo te¿, ¿e na 4 miesi¹ce przed �mierci¹
kompozytor zacz¹³ cierpieæ na siln¹ opuchliznê brzucha, w
którym gromadzi³ siê p³yn, prawdopodobnie z powodu
marsko�ci w¹troby i aby ul¿yæ choremu lekarz kilkakrotnie
przeprowadza³ punkcjê. Teraz specjalista w zakresie

medycyny s¹dowej z Wiednia, Christian Reiter, po³¹czy³
obie te wiadomo�ci. Po wykonaniu bardzo drobiazgowych
analiz w³osa Beethovena stwierdzi³, ¿e ka¿dorazowo po
punkcji, podczas której �ci¹gano wodê, podnosi³ siê poziom
o³owiu w organizmie artysty. Mo¿na to wyt³umaczyæ
stosowaniem do odka¿ania ranki preparatów z du¿¹
zawarto�ci¹ tego zabójczego pierwiastka. Tak wiêc
stosowane w najlepszej wierze ówczesne procedury
medyczne mog³y przyczyniæ siê do szybszej �mierci
Ludwika van Beethovena. Ale oczywi�cie to nic pewnego,
bo ju¿ podnios³y siê g³osy poddaj¹ce tê hipotezê krytyce.

Co zabi³o Beethovena
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Wizyta w Charkowie delegacji z Poznania
W dniach 22 � 26 sierpnia w Charkówie odby³y siê

uroczysto�ci z okazji Dnia Miasta i 64 rocznicy
wyzwolenia od faszyzmu. W tym te¿ czasie go�cili�my
przedstawiciele Poznania, jednego z zaprzyja�nionych
miast Charkowa.

W sk³ad delegacji weszli Pan Tomasz Kajzer � pierwszy
zastêpca Prezydenta Poznania, Pan Hubert Swi¹ntkowski
� zastêpca prezesa rady miasta oraz Andrzej Soboñ,
zastêpca dyrektora gabinetu prezydenta Poznania.

Poznañscy go�cie razem z konsulem RP w Charkowie
panem Grzegorzem Sieroczyñskim z³o¿yli kwiaty na
Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Piatychatkach, w tym na
grobach polskich oficerów, pomordowanych podczas II
wojny �wiatowej.

Polska delegacja uczestniczy³a tak¿e w uroczys-
to�ciach z okazji Dnia Charkowa. Na�ci go�cie spotkali siê
m. in.  z w³adzami obwodu Charkowskiego tak¿e z merem
miasta, biznesmenami, dzia³aczami spo³ecznymi.

Pomimo napiêtego programu wizyty, polska delegacja
przyjecha³a tak¿e do siedziby Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie - Domu Polonii. Tam na rodaków
czeka³o wielu jego cz³onków, od m³odych studentów, do
ju¿ weteranów grona polonijnego.

Podczas spotkania go�cie poruszyli wielu ciekawych
tematów, w szczególno�ci dotycz¹cych ¿ycia Polaków po
wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Wielkie zainteresowanie
w�ród naszej m³odzie¿y wzbudzi³a mo¿liwo�æ studiów, praktyki
zawodowej oraz pracy tymczasowej w Polsce.

Pierwszy zastêpca Prezydenta Poznania, Pan Tomasz,
Kajzer w imieniu Prezydenta miasta oraz jego mieszkañców
powita³ Poloniê Charkowskiê i wrêczy³ flagê z god³em
swojego miasta. Przekaza³ równie¿ prezent - nowoczesny
notebook od Dyrektora Poznañskiego Zespo³u Szkó³
Samochodowych, Pana Marka Gobryelewicza.

W imieniu w³asnym, jak równie¿ wszystkich cz³onków
Stowarzyszenia Kultury Polskiej jego prezes pani Józefa
Czernijenko z³o¿y³a Panu Tomaszowi Kajzerowi i ca³ej
spo³eczno�ci Poznania serdeczne podziêkowanie za
przekazane dary. Pani Józefa zaprosi³a równie¿ go�ci do
ponownego odwiedzenia Charkówa. Zaznaczy³a, ze
Polacy ¿yj¹cy na Wschodzie, bardzo ceni¹ sobie takie
spotkania i s¹ wdziêczni wszystkim, ktory o nich pamiêtaj¹

Oleg Czernijenko
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W dniu 04.08 w Charkowskim Muzeum Artystycznym
zosta³a otwarta wystawa pod tytu³em �Kultura materialna
i twórczo�æ ludowa regionu ³owickiego na prze³omie XIX
³ XX w.�.  Celem wystawy jest prezentacja mieszkañcom
wschodniej Ukrainy czê�ci polskiej kultury ludowej,
stanowi¹cej istotny element kultury narodowej.

Ekspozycja, w ca³o�ci pochodz¹ca ze zbiorów
Muzeum w £owiczu, prezentuje charakterystyczne dla
kultury ludowej Ksiê¿aków £owickich stroje, wycinanki i

inne wyroby papieroplastyczne, ceramikê, rze�bê,
elementy wyposa¿enia wnêtrz. Wystawiono tak¿e zdjêcia
archiwalne i karty pocztowe.

Organizatorem wystawy jest Konsulat Generalnym
RP w Charkowie. Komisarzem wystawy i autork¹
scenariusza jest Magdalena Bartosiewicz z Muzeum w

£owiczu. Wystawa
bêdzie czynna do
31.08.2007.

Na zdjêciach: autorka
scenariusza

Magdalena Bartosie-
wicz podczas otwarcia

wystawy, ciekawe
eksponaty.

Wystawa w Muzeum Artystycznym
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W dniu 8 sierpnia br. w naszym stowarzyszeniu go�cili�my
Pana Micha³a Znamirowskiego, dyrektora Szko³y Pod-
stawowej i Publicznego Gimnazjum im. �w. Franciszka z Asy¿u
siedzib¹ w Poskwitowie, w województwie krakowskim. Pan
Znamirowski przyje¿d¿a do naszego miasta od wielu ju¿ lat,
aby oddaæ ho³d jednemu ze swoich przodków, spo-
czywaj¹cemu na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Piati-
chatkach. W�ród licznych tam p³yt nagrobnych, jest równie¿ i
ta, na której widnieje napis:

Por. Wojciech  ZNAMIROWSKI
ur. 6 XI 1906  Stary S¹cz

d-ca pl., 5 baon panc.
1940.

Na niej te¿ Pan Micha³ corocznie sk³ada kwiaty i zapala
znicze.

Do tego serdecznego spotkania mog³o doj�æ dziêki temu,
¿e pan Znamirowski znalaz³ w Internecie witrynê naszego
Stowarzyszenia i napisa³ do nas list z pro�b¹ o spotkanie.

Znamiennym jest, ¿e ka¿dorazowy pobyt na Ukrainie
naszego Go�cia ma zawsze dla niego wymiar rodzinny i
towarzyski. W tym roku przyjecha³ razem z synem Micha³em
i synow¹ Katarzyn¹, aby zapoznaæ ich m. in. tak¿e z naszym
miastem, o którym sam du¿o wcze�niej im opowiada³. A zna
je dobrze, gdy¿ w latach 80-tych przez piêæ lat by³ studentem
naszego Uniwersytetu. Tu te¿ pozna³ m³od¹ studentkê z
Po³tawy, która wkrótce zosta³a jego ¿on¹.

Podczas spotkania nasi Go�cie z uwag¹ i ¿yczliwo�ci¹
wys³uchali informacji o dzia³alno�ci naszego Stowarzyszenia,
naszych osi¹gniêciach, planach, a tak¿e problemach.

Pan Micha³ z kolei, z du¿ym zaanga¿owaniem, opowiada³
o ¿yciu swojej szko³y, jak równie¿ o pracy z uczniami nad
redagowaniem szkolnej gazetki �Teraz szko³a" i witryn
internetowych (http://www.poskwitow.edu.pl oraz http://
www.szkolamarzen.edu.pl), a tak¿e o udziale polskich szkó³
w o�wiatowych programach Unii Europejskiej.

Ciep³o i serdecznie przedstawi³ nam jeszcze swoj¹ córkê,
Karinê Znamierowsk¹, z której jest bardzo dumny. Córka
urodzi³a siê na Ukrainie i jest utalentowan¹ malark¹.
Ulubionym tematem jej prac jest pejza¿, a technikami olej
oraz pastel (http://www.karinaznamirowska.com). M³oda
artystka od kilku lat wspó³pracuje tak¿e z ró¿nymi wy-

dawnictwami jako ilustratorka ksi¹¿ek. Dlatego te¿ podarowa³a
nam kilka ilustrowanych przez siebie ksi¹¿ek dla m³odzie¿y.

W trakcie rozmowy poszukiwali�my równie¿ wspólnych
obszarów, w których by³aby mo¿liwa w przysz³o�ci wspó³praca
naszych instytucji. Ucieszy³ mnie fakt, ¿e Pan Znamirowski,

jako za³o¿yciel i dyrektor swojej autorskiej szko³y, ma zamiar
nawi¹zaæ kontakt ze szko³ami na Ukrainie, w tym ze szko³ami
w obwodzie charkowskim. Ze swej strony zadeklarowali�my
wszechstronn¹ pomoc w jego przedsiêwziêciach. Wymie-
nili�my siê tak¿e naszymi materia³ami promocyjnymi.

Na koniec spotkania pan Micha³ przekaza³ naszemu
Stowarzyszeniu osobist¹ pomoc finansow¹, któr¹ przeznaczymy
na reaktywowanie i roczne utrzymanie strony internetowej
(www.memo.kharkow.ua). Strona ta jest po�wiêcona Cmen-

tarzowi Ofiar Totalita-
ryzmu w Piatichatkach,
a zosta³a stworzona
przez nasze Stowarzy-
szenie w 65. rocznicê
zbrodni k¹tyñskiej. Po
dwóch latach zosta³a
jednak zamkniêta z po-
wodu braku �rodków na
jej utrzymanie.

Po spotkaniu
udal i�my siê na
wspólny spacer po
znanych naszemu
Go�ciowi ul icach
Charkowa. Charków
powita³  swojego
by³ego mieszkañca
�przesadnie" gor¹co,
bo temperatur¹ do-
chodz¹ca do 36 st. C.

Oleg Czernienko

Serdeczne spotkanie

Go�cie  z  Polski  na cmentarzu  w  Piatichatkach

Micha³  Znamirowski (od lewej)  z  autorem
 w  siedzibie  stowarzyszenia

 Pierwsza strona gazetki szkolnej
�Teraz szko³a�
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Od konsulatu RP w Charkowie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie
informuje, ¿e w semestrze jesiennym roku akademickiego 2007/
2008 Fundacja Semper Polonia, przy wspó³pracy z Minis-
terstwem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, uruchomi program
podyplomowego kszta³cenia w Polsce, skierowany do studentów
polskiego pochodzenia, którzy ukoñczyli studia magisterskie i
s¹ zainteresowani uzupe³nieniem swojego wykszta³cenia w
Polsce.
Warunkiem ubiegania siê o ww. stypendium jest m.in.:

• polska narodowo�æ lub polskie pochodzenie (po-
twierdzone przez polsk¹ placówkê konsularno-
dyplomatyczn¹ dzia³aj¹c¹ w kraju zamieszkania
wnioskodawcy);

• ukoñczenie szko³y �redniej z polskim jêzykiem
nauczania (chyba, ¿e nie ma takiej szko³y w miejscu
zamieszkania wnioskodawcy);

• ukoñczenie studiów magisterskich na uczelniach w
krajach innych ni¿ Polska;

Semper Polonia - program
podyplomowego kszta³cenia w Polsce

• posiadanie opinii wystawionej przez promotora pracy
magisterskiej, potwierdzaj¹cej predyspozycje do
kontynuowania pracy naukowo-badawczej;

• znajomo�æ jêzyka polskiego w stopniu dobrym;
• aktywna dzia³alno�æ na rzecz miejscowego �rodo-

wiska polonijnego lub udzia³ w przedsiêwziêciach
promuj¹cych Polskê;

• wiek poni¿ej 30 lat (w momencie sk³adania pierw-
szego wniosku o przyznanie stypendium Fundacji
Semper Polonia na kszta³cenie podyplomowe w
Polsce);

• stan zdrowia, pozwalaj¹cy na kontynuowanie studiów
lub odbycie sta¿u w Polsce.

Szczegó³owe informacje na temat warunków, które nale¿y
spe³niæ, aby ubiegaæ siê o przyznanie ww. stypendium znajd¹
Pañstwo w Regulaminie kszta³cenia podyplomowego, a tak¿e
na stronie internetowej Fundacji:  www.semperpolonia.pl
 

W poniedzia³ek rano

 �piewamy razem 1. W poniedzia³ek rano
kosi³ ojciec siano,
kosi³ ojciec, kosi³ ja,
kosili�my obydwa.
2. A we wtorek rano
grabi³ ojciec siano,
grabi³ ojciec, grabi³ ja,
grabili�my obydwa.
3. A we �rodê rano
suszy³ ojciec siano,
suszy³ ojciec, suszy³ ja,
suszyli�my obydwa.
4. A we czwartek rano
zwozi³ ojciec siano,
zwozi³ ojciec, zwozi³ ja,
zwozili�my obydwa.
5. A za� w pi¹tek rano
sprzeda³ ojciec siano,
sprzeda³ ojciec, sprzeda³ ja,
sprzedali�my obydwa.
6. A w sobotê rano
przepi³ ojciec siano,
przepi³ ojciec, przepi³ ja,
przepili�my obydwa.
7. A w niedzielê z rana
ju¿ nie by³o siana,
p³aka³ ojciec, p³aka³ ja,
p³akali�my obydwa. (bis)

(bis)

(bis)

(bis)

(bis)

(bis)

(bis)
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 Kuchnia  polska

Sernik krakowski
Sk³adniki:

Ciasto:
•   30 dag m¹ki pszennej
•   10 ³y¿ek cukru
•   8 ³y¿ek mas³a
•   2 jajka
•   4 ³y¿eczki proszku do pieczenia
•   sol.

Masa serowa:
•   75 dag t³ustego sera twarogowego
•   30 dag cukru
•   4 jajka
•   1-2 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
•   15 dag rodzynek
•   1 cukier waniliowy (1.6 dag)
•   3 ³y¿ki skórki pomarañczowej sma¿onej w cukrze
•   3 ³y¿ki kwa�nej �mietany 18-procentowej.

Lukier:
•   30 dag cukru
•   1/2 ³y¿eczki octu 6-procentowego

Sposób przyrz¹dzania:
Przygotowaæ ciasto: jajka utrzeæ z cukrem, dodaæ po³owê m¹ki, sól, proszek do pieczenia i dalej ucieraæ na

g³adk¹ masê. Mas³o drobno posiekaæ z pozosta³¹ m¹k¹, dodaæ do masy jajecznej, wymieszaæ i wyrobiæ sprê¿yste
ciasto. 2/3 ciasta u¿yæ do wy³o¿enia dna i boków prostok¹tnej blachy do pieczenia, pozosta³e ciasto w³o¿yæ do
lodówki. Przygotowaæ masê: rodzynki umyæ i os¹czyæ. Ser zemleæ. Bia³ka ubiæ na sztywn¹ pianê. Do sera wlaæ
�mietanê i ucieraj¹c dodawaæ: cukier, ¿ó³tka, cukier waniliowy i m¹kê ziemniaczan¹. Gdy masa bêdzie g³adka,
dodaæ pianê, rodzynki, skórkê pomarañczow¹ i wymieszaæ. Masê wy³o¿yæ na ciasto i wyrównaæ powierzchniê. Z
pozosta³ego ciasta uformowaæ wa³eczki i u³o¿yæ z nich na masie kratkê. Piec 50-60 min w piekarniku nagrzanym do
temperatury 190°C. Po upieczeniu wystudziæ, wyj¹æ z formy i polukrowaæ. Przygotowaæ lukier: zagotowaæ 8 ³y¿ek
wody, wsypaæ cukier i wlaæ ocet. Gotowaæ kilka minut pod przykryciem. Zrobiæ próbê ?na nitkê?: spu�ciæ z ³y¿ki
kroplê syropu na talerzyk. Je¿eli syrop utworzy cienk¹ nitkê, gotowanie nale¿y przerwaæ. Syrop przelaæ do miski,
skropiæ zimn¹ wod¹, nieco ostudziæ i ucieraæ drewnian¹ ³y¿k¹, a¿ zbieleje.




