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Kraj

Tłumy wiernych cierpliwie cze-
kały już od godziny 13 przed wej-
ściem do kościoła Ojców Domi-
nikanów, by pożegnać wybitne-
go reżysera i pomodlić się choć  
przez chwilę przy urnie z jego 
prochami. Nie tylko w świątyni, 
ale także na ulicy panowała at-
mosfera zadumy, wszystko od-
bywało się w ciszy.  

Jeszcze po godz. 14 wierni 
podchodzili do urny, aby pożeg-
nać Andrzeja Wajdę, na kilka mi-
nut przyklęknął też przy niej pre-
zydent Andrzej Duda.  

Punktualnie o godz. 14.30, 
przy dźwiękach pieśni żałobnej 
„Salve Regina”, rozpoczęła się 
msza święta, której przewodni-
czył biskup Grzegorz Ryś. – An-
drzej Wajda nie bał się ludzi, 
wręcz ich potrzebował. Od ma-
larstwa odszedł, bo to sztuka dla 
samotnych. Jako reżyser wie-
dział, do czego dąży. Miał talent, 
który mają wielcy, umiał słuchać 
– mówił podczas homilii o. Jan 
Kłoczowski. 

W ławkach siedzieli obok sie-
bie ludzie kultury i politycy. Koś-
ciół był wypełniony po brzegi, 
przed wejściem, mimo deszczu, 
także stał tłum.  

– Zakończyła się pewna epo-
ka w historii kina. Wajda mówił 
prawdę o Polsce. Mówił ją dobit-
nie. Mamy poczucie ogromnej 
straty, bo wierzyliśmy, że będzie 
z nami zawsze. Żegnaj Andrze-
ju – powiedział Jacek Bromski, 
prezes Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.  

Głos zabrała też aktorka Doro-
ta Segda. – Tęsknimy za nim, my, 
aktorzy, i my, widzowie. Czekaj 
na nas z nowymi pomysłami. 
Cześć Twojej pamięci – mówiła.  

Gdy uroczystości w kościele 
się zakończyły, żona reżysera 

Krystyna Zachwatowicz wzięła 
urnę z jego prochami. Przytula-
jąc ją, by ostatni raz pożegnać 
ukochanego męża, wyszła z koś-
cioła. Za nią ruszył tłum.  

Reżyser w swoim testa-
mencie zapisał, że chce być 
pochowany właśnie na cmen-
tarzu Salwatorskim w Krako-
wie. W mogile, gdzie spoczę-
ły jego prochy, są pochowani 
jego rodzice.  

Około godziny 16.45 urnę 
z prochami reżysera złożono 
w grobie. „Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym. Amen” – ty-
mi słowami tłum zakończył po-
żegnanie wybitnego reżysera 
i powoli, w milczeniu ludzie  
opuszczali cmentarz. a 
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Ostatnie pożegnanie 
wybitnego reżysera 
Kraków
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Wczoraj w kościele Ojców Do-
minikanów tłumy żegnały wy-
bitnego reżysera. Andrzej 
Wajda zmarł 9 października 
w wieku 90 lat 

b Tłumy żegnały w Krakowie wybitnego reżysera Andrzeja Wajdę
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WARSZAWA 
Kopiczyński spoczął 
na Powązkach  
Tłumy ludzi przybyły na po-
grzeb aktora Andrzeja 
Kopiczyńskiego, który został 
pochowany na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 
Wśród uczestników uroczy-
stości było wielu artystów, 
m.in.: Marek Siudym, Ewa 
Kasprzyk i Andrzej Nejman.  
Kopiczyński urodził się 82 lata 
temu w Międzyrzecu Podla-
skim. Popularność przyniosła 
mu rola w serialu telewizyj-
nym „Czterdziestolatek”.  
Prezydent Andrzej Duda zde-
cydował, że Kopiczyński zo-
stanie pośmiertnie odznaczo-
ny Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski za wy-
bitne zasługi dla kultury pol-
skiej oraz za działalność arty-
styczną. AIP

WARSZAWA 
Jest kolejna ofiara reprywatyzacji, a Witold 
Pahl krytykuje komisję weryfikacyjną
Wiceprezydent Warszawy Wi-
told Pahl podczas środowej 
konferencji prasowej mówił 
o nowych ustaleniach ws. nie-
prawidłowości przy reprywa-
tyzacji oraz odniósł się do po-
mysłu powołania komisji we-
ryfikacyjnej. – Mój apel, by nie 
mieszać polityki w sprawy 
wspólnego majątku miesz-
kańców Warszawy, nie został 
uszanowany – podkreślał. Jak 
przekonywał Pahl, postulo-
wana przez PiS komisja wery-
fikacyjna będzie niczym in-
nym jak sądem ludowym, in-
kwizycją, która pod preteks-
tem wymierzania ludowej 
sprawiedliwości dokona spa-
lenia na stosie politycznych 
przeciwników obecnie rzą-
dzącej grupy. W środę o moż-

liwym przesłuchaniu przez 
komisję Hanny Gronkiewicz- 
-Waltz mówił wiceminister 
sprawiedliwości Patryk Jaki. 

Tymczasem w południe 
przy ulicy Chmielnej 11 stowa-
rzyszenie Miasto Jest Nasze 
przedstawiło kolejną osobę 
poszkodowaną w wyniku 
zmowy stołecznych urzędni-
ków i mecenasów podczas 
transakcji reprywatyzacyj-
nych. – Miasto pozbawiło 
mnie majątku po mojej babce. 
Już 17 lat „wycieram” sądowe 
korytarze, a pan Święcicki 
[były prezydent Warszawy 
– red.] mówi teraz, że powoła-
nie komisji weryfikacyjnej 
świadczy o dzikości państwa 
– mówiła lokatorka Grażyna 
Majewska. a ¹

Polska obywatelskość  
rodzi się lokalnie

Kongres Obywatelski od ponad 
10 lat zabiega o to, aby miesz-
kańcy różnych regionów nasze-
go kraju mieli okazję porozma-
wiać o tym, czym dla nich jest 
obywatelskość i jakie wyzwania 
przed nią stoją. W związku z tym 
przeprowadzono cykl lokalnych 
debat pod patronatem Kongre-
su Obywatelskiego. 

W organizację debat, zarów-
no tych na poziomie ogólnopol-
skim, jak i tych lokalnych, włą-
czyło się liczne grono partne-
rów: instytucji publicznych, or-
ganizacji pozarządowych, bi-
znesu, mediów. Partnerem stra-
tegicznym projektu jest PKO 
Bank Polski. 

Debaty toczyły się równole-
gle w 52 miejscowościach w ca-
łej Polsce. Ich gospodarzami by-
ły bibliotekarki i bibliotekarze. 
W dyskusji mogli liczyć 
na wsparcie profesjonalnych 
moderatorów, ale to sami go-
spodarze decydowali, jakim te-
matem się zajmą. Najczęściej 
wskazywali na temat zwiększe-
nia aktywności obywatelskiej 
w naszym kraju. Ich zdaniem to 
właśnie ona umożliwia najpeł-
niej rozwinąć skrzydła Polsce 
lokalnej. 

– Wnioski z raportu potwier-
dzają, że najwyższy czas, aby 
przezwyciężyć w Polsce nasta-
wienie na branie („bo nam się 
należy”), a zacząć wytwarzać 
w sobie nawyk dzielenia się – za-
pewniał dr Jan Szomburg, pre-
zes Instytutu Badań nad Gospo-
darką Rynkową, inicjator Kon-
gresu Obywatelskiego. 

W trackie debat prawie 1,5 
tys. uczestników poszukiwało 
wspólnie odpowiedzi na pyta-
nie: Jak przekonać mieszkań-
ców różnych regionów do tego, 
aby bardziej interesowali się 
swoim najbliższym otocze-
niem? Zastanawiali się także 
nad tym, co decyduje o tym, czy 
ktoś się angażuje w sprawy swo-
jej wspólnoty. 

Rozmawiano również o tym, 
co powinny zrobić władze lokal-
ne, aby zachęcić mieszkańców 
do tego, aby coraz częściej 
uczestniczyli w życiu danej 
wspólnoty. 

Kolejnym ważnym tematem 
była edukacja obywatelska, 
a konkretnie próba odpowiedzi 
na pytanie jak powinni być 
kształceni mieszkańcy, aby 
mieć poczucie wspólnoty. Wed-
ług uczestników najważniejsze 
jest wypracowanie dialogu, 
który umożliwi kompromis 
w tej kwestii. 

Chociaż sytuacja poprawia 
się z roku na rok, to wciąż 
przed nami dużo pracy. Istot-
nym efektem wynikającym 
z debat było zauważenie pęknię-
cia wewnątrz lokalnych wspól-
not. Polega ono na tym, że w da-
nych miejscowościach istnieją 
przeróżne utrudnienia, które 

zniechęcają mieszkańców 
do aktywności obywatelskiej. To 
właśnie m.in. problem z utrzy-
maniem relacji międzypokole-
niowych blokuje rozwój tej ak-
tywności, ale też rozwój samych 
wspólnot lokalnych. 

Kolejnym dostrzeżonym 
przez dyskutujących proble-
mem są częste wyjazdy za chle-
bem młodych ludzi. Część z nich 
wycofuje się z życia wspólnoty 
poprzez przeprowadzkę do du-
żego miasta lub za granicę. 

Następnym powodem nisz-
czenia wspólnot lokalnych jest sil-
nie odczuwany podział na „my” 
i „oni”. Polega on na tym, że 
mieszkańcy danych miejscowoś-
ci nie mają kontaktów z władzą 
samorządową. 

Podstawowym, zdaniem 
dyskutujących, ułatwieniem 
sprzyjającym rozwojowi spo-
łeczeństwa obywatelskiego 
jest korzystny klimat. Chodzi 
głównie o to, aby mieszkańcy 
wspólnot lokalnych nie mieli 
poczucia, że włodarze samo-
rządowi są odizolowani 
od nich. Należy tworzyć sieć 
komunikacji pomiędzy władzą 
a obywatelami, która umożli-
wi dwustronną wymianę in-
formacji. Dotyczyć ona ma 
głównie tego, jak zorganizo-
wać wspólne życie. 

Podsumowanie debat odbę-
dzie się w trakcie XI Kongresu 
Obywatelskiego. XI KO odbę-
dzie się w Politechnice War-
szawskiej 5 listopada 2016 r. 
pod hasłem: „Dojrzali Polacy – 
lepsza Polska!”. Rejestracja 
na stronie www.kongres oby -
watelski.pl. a
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„Rozwijamy skrzydła Polski 
lokalnej” – pod takim hasłem 
w 52 miejscowościach dysku-
towano na temat rozwoju 
wspólnot lokalnych
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