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Uroczysto�æ Trzech Króli
Dnia 6 stycznia obchodzimy uroczysto�æ

Objawienia Pañskiego, czyli Trzech Króli. Od
XV/XVI wieku zachowa³ siê zwyczaj po-
�wiêcenia w tym dniu z³ota i kadzid³a, a od
wieku XVIII - tak¿e kredy. W niektórych
krajach (równie¿ w Polsce) jest zwyczaj, ¿e
po�wiêcon¹ kred¹ wypisuje siê na drzwiach
wej�ciowych do domów katolickich litery
K+M+B oraz rok.

Najbardziej popularna teoria na ten
temat mówi nam, i¿ s¹ to inicja³y trzech
Mêdrców ze Wschodu: Kacper, Melchior i
Baltazar. Niektórzy natomiast s¹dz¹ ¿e jest
to skrót na «Christus mansionem benedicat»
(Chryste, b³ogos³aw to domostwo).

Dawniej w Polsce po�wiêcanym kadzid-
³em (¿ywic¹ z ja³owcem) okadzano domy.
Przy koñcu obiadu roznoszono ciasto z
migda³em. Kto znalaz³ w swoim kawa³ku ten
przysmak, zostawa³ «królem migda³owym».
Dzieci chodzi³y po domach z gwiazd¹, otrzy-
muj¹c od gospodyñ «szczodraki», czyli
rogale.

W niektórych okolicach Polski czas od
Bo¿ego Narodzenia do Trzech Króli uwa-
¿ano tak dalece za �wiêty, ¿e nie wy-
konywano ¿adnych ciê¿kich prac.

http://www.ppld.co.uk/
Trzej Mêdrcy ze Wschodu

• Trzej Krolowie w tradycji chrze�cijañskiej
• Zamek w Korniku
• Kalendarz �wi¹t. Styczeñ
• Stadion Narodowy w niecce Stadionu X-lecia
• 63. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz

• EURO 2012 wisi na w³osku
• Polska - g³ówny partner i �promotor» Ukrainy
• «Orle Gniazdo 2007»
• �piewamy razem: �By³ sobie krol�
• Kuchnia  polska: �Bigos�
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Historia i obyczaje

Trzej Krolowie to w tradycji chrze�cijañskiej trzej
Mêdrcy ze Wschodu (magowie, kap³ani religii zara-
tusztriañskiej, astrologowie), którzy udali siê do Betlejem,
aby oddaæ pok³on narodzonemu Jezusowi. Wyruszyli oni
z miejscowo�ci Kashan,[ znajduj¹cej siê na terenie
obecnego Iranu. Biblia nie wymienia ich imion; w zachodnim
chrze�cijañstwie popularny jest pogl¹d, i¿ ich imiona to
Kacper, Melchior i Baltazar.

Pami¹tk¹ tej historii jest liturgiczna uroczysto�æ
Objawienia Pañskiego, w Polsce nazywana te¿ �wiêtem
Trzech Króli. Obchodzona jest 6 stycznia, w pierwszych
wiekach chrze�cijañstwa wyznacza³a pocz¹tek roku
liturgicznego. W niektórych regionach Polski czas
pomiêdzy Bo¿ym Narodzeniem a �wiêtem Trzech Króli by³
uwa¿any za tak bardzo �wiêty, ¿e powstrzymywano siê w
tym czasie od ciê¿kich prac.

�wiêto Trzech Króli nale¿y do pierwszych usta-
nowionych przez Ko�ció³. W ko�ciele wschodnim znane
ju¿ w III wieku, natomiast w ko�ciele obrz¹dku zachodniego
obchodzone od schy³ku IV wieku. Ko�ció³ wschodni ³¹czy³

uroczysto�æ Trzech Króli z Bo¿ym Narodzeniem, ob-
chodzonym jednocze�nie jako uroczysto�æ Epifanii,
natomiast w ko�ciele rzymskim Trzech Króli jest �wiêtem
niezale¿nym od Bo¿ego Narodzenia.

Opis pok³onu Trzech Króli znajduje siê w Ewangelii �w.
Mateusza (Mt 2, 1-12)[1]. Ma swoj¹ symbolikê: jest pok³onem
i �wiata pogan, i ludzi w ogóle, przed Bogiem Wcielonym.
W�ród takiej rodziny ludzkiej narodzi³ siê Chrystus ze sw¹
zbawcz¹ misj¹, a ona w swych przedstawicielach przyby³a
z ró¿nych stron, aby z³o¿yæ mu ho³d. Dlatego w tradycji
chrze�cijañskiej jeden z magów jest czarnoskóry (od XIV

w.). Uniwersalno�æ zbawienia, ponad wszelkimi podzia³ami,
zaakcentowana jest poprzez sam¹ nazwê �wiêta i jego wysok¹
rangê w ko�ciele.

Ewangeliczna historia Trzech Króli opowiada o trzech
cudzoziemcach, którzy, wiedzeni gwiazd¹, wyruszyli w drogê
do Betlejem, ktore wyznaczyli jako miejsce narodzin na
podstawie proroctwa w Ksiêdze Micheasza (Mi 5, 1)[2], aby
z³o¿yæ pok³on narodzonemu królowi ¿ydowskiemu. Po drodze
wst¹pili na dwór Heroda. Ten, us³yszawszy nowinê, w
narodzonym upatrywa³ rywala. Mêdrcy, odnalaz³szy stajenkê

betlejemsk¹, ofiarowali Dzieci¹tku swoje dary,
które nale¿a³y wówczas do najcenniejszych:
mirrê, z³oto i kadzid³o (kadzid³o i mirra by³a
wówczas w cenie z³ota, tê aromatyczn¹ ¿ywicê
z rzadkich drzew palili w swoich pa³acach
jedynie najzamo¿niejsi). Otrzymawszy
podczas snu wskazówkê, aby nie wracali do
Heroda, trzej pielgrzymi wyruszyli z powrotem
do swych krajów inn¹ drog¹.

Zwyczaj �wiêcenia tego dnia z³ota i
kadzid³a wykszta³ci³ siê na prze³omie wieków
XV i XVI. Po�wiêcanym kadzid³em, którym
by³a ¿ywica z ja³owca, okadzano domy i
obej�cie, co mia³o znaczenie symbolicznego
zabezpieczenia go przed chorobami i nie-
szczê�ciami. W tym samym celu po�wiê-
conym z³otem dotykano ca³ej szyi. Po uro-
czystym obiedzie podawano ciasto z mig-
da³em. Ten, kto go odnalaz³ w swoim kawa³ku,
zostawa³ «królem migda³owym». Znany by³ te¿
zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazd¹, które
pukaj¹c do domów, otrzymywa³y rogale,
zwane «szczodrakami». �piewano przy tym
kolêdy o Trzech Królach. Przy ko�cio³ach sta³y
stragany, sprzedawano kadzid³o i kredê.

Od XVIII wieku upowszechni³ siê tak¿e
zwyczaj �wiêcenia kredy, któr¹ zwyczajowo w �wiêto Trzech
Króli na drzwiach wej�ciowych w wielu domach katolickich
pisano litery: K+M+B+ oraz datê bie¿¹cego roku. Zwyczaj ten,
znany równie¿ w czasach obecnych, jest b³êdn¹ interpretacj¹
³aciñskiej inskrypcji CMB Christus Mansionem Benedicat
(Niech Chrystus b³ogos³awi temu domowi), choæ �wiêty
Augustyn t³umaczy je jako Christus Multorum Benefactor
(Chrystus dobroczyñc¹ wielu). Legenda o «trzech królach»
pojawi³a siê w �redniowieczu, st¹d dzisiejsze b³êdne
odczytywanie tych liter jako imion Mêdrców.

Albrecht Durer, http://pl.wikipedia.org

Trzej Krolowie w tradycji chrze�cijañskiej

Antonio Allegri da Correggio (1489�1534),
1517 Galleria Nazionale, Parma
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Budowa zamku w Kórniku rozpoczê³a siê najpraw-
dopodobniej w XIV wieku - zainicjowali j¹ Górkowie, którzy
pragnêli stworzyæ now¹ siedzibê swojego rodu. Prace nad
twierdz¹, murowan¹ i otoczon¹ fos¹, zakoñczono w XV wieku,
oko³o roku 1430. Do imponuj¹cego zamku mo¿na siê by³o
dostaæ jedynie przez zwodzony most, pokonuj¹c dodatkowo
spuszczan¹ kratê. Taki by³ pierwotny kszta³t obiektu, który w
dalszych latach mia³ byæ wielokrotnie przebudowywany, ale
którego piwnice i mury przetrwa³y do dzi�.

W XVI wieku zamek uleg³ pierwszej przemianie -

mianowicie zwiêkszono jeszcze bardziej jego funkcje obronne,
równocze�nie zmieniaj¹c jego styl na bardziej renesansowy.
Kolejne przebudowy nast¹pi³y kolejno w XVIII wieku, kiedy to
Teofila z Dzia³yñskich Szo³drska - Potulicka, zapragnê³a, by
przybra³ postaæ barokowego - go�ciem zamku z Kórniku by³
wówczas miêdzy innymi król Henryk Walezy, który zatrzyma³
siê w nim w drodze na koronacjê do Krakowa i spêdzi³ tam
noc. W XIX wieku, za czasów Tytusa Dzia³yñskiego, budowlê
przekszta³cono wed³ug projektu architekta Karla Friedricha
Schinkla na styl neogotycki. Zamek w takim kszta³cie
podziwiaæ mo¿emy obecnie.

Ostatni w³a�cicielem zamku zosta³ hrabia W³adys³aw
Zamoyski, który jednak nie zostawi³ po sobie ¿adnego
potomka. Tu¿ przed swoj¹ �mierci¹ w 1924 roku zdecydowa³
siê przekazaæ wszystkie swoje dobra - zamek wraz z jego
zabytkowymi sprzêtami - narodowi polskiemu. Ca³o�ci¹ a¿
do 2001 roku zarz¹dza³a fundacja Zak³ady Kórnickie. W
fragmencie testamentu Zamoyskiego czytamy, ¿e Zak³adom
Kórnickim hrabia zapisuje �inwentarze ¿ywe i martwe
gospodarstwa domowego, rolnego, le�nego i administracji,
znajduj¹ce siê na miejscu w chwili mojej �mierci; bibliotekê i
zbiory; meble, obrazy olejne, miniatury Szyd³owieckich,

porcelanê artystyczn¹. Reszta ruchomo�ci, jak pami¹tki po
najbli¿szej rodzinie, akwarele, miniatury, archiwum rodzinne,
srebra i tym podobne, s¹ ju¿ nieograniczon¹ w³asno�ci¹
Zwi¹zku Zamoyskich.

Atrakcj¹ Kórnika s¹ oprócz zamku, trzy oficyny, wozownia,
park oraz Arboretum, gdzie wznosz¹ siê wspania³e, stare
rzadko spotykane drzewa i krzewy. Wewn¹trz zamku wci¹¿
znajduje siê  wiele unikatowych zabytków - pocz¹wszy od
srebrnych i z³otych wyrobów artystycznych, przez rze�by,
zbiory etnograficzne, przywiezione przez W³adys³awa
Zamoyskiego z Australii i Oceanii oraz cenne obrazy, a

skoñczywszy na zró¿nicowanych
stylowo mebli z ró¿nych epok. Wnêtrze
uatrakcyjniaj¹ piêknie przyozdobione
drewniane pod³ogi i sufity, tury�ci mog¹
spacerowaæ po apartamentach by³ych
w³a�cicieli oraz ich go�ci, a tak¿e
podziwiaæ znakomit¹ bibliotekê.

Ale to, co prawdopodobnie naj-
bardziej przyci¹ga turystów to legenda
o Teofilii z Dzia³yñskich, w³a�cicielce
zamku w XVIII wieku. ¯ycie arysto-
kratki nie by³o ³atwe - jako ma³a
dziewczynka zosta³a osierocona, a w
wieku 24 - lat zmar³ jej m¹¿, ³êczyñski
starosta Stefan Szo³drski. Kobieta
zosta³a sama ze swoim dwuletnim
synkiem Feliksem, odziedziczaj¹c
zamek w Kórnikowie. Po pewnym
czasie Teofilia wysz³a za m¹¿ za
m³odszego o osiem lat Aleksandra
Hilarego Potulickiego, jednak ich
ma³¿eñstwo nie trwa³o zbyt d³ugo. Mówi
siê, ¿e arystokratka nie mia³a ³atwego
charakteru, by³a kobiet¹ niezale¿n¹ i

nie zamierza³a dzieliæ siê z mê¿em swoim maj¹tkiem. Warto
dodaæ, ¿e oprócz zamku kórnikowskiego Teofilia posiada³a
jeszcze szereg innych dóbr, miêdzy innymi Bnin z przed-
mie�ciami, Czo³owo, Kamionki, Mieczewo oraz po³acie
lasów rozci¹gaj¹ce siê od po³udnia a¿ po Poznañ. By³a
�wietnym przedsiêbiorc¹, stworzy³a manufaktury sukna i
jedwabiu, a przy swoim pa³acu fontanny, oran¿erie.

Legenda g³osi, ¿e w �redniowiecznym zamku, znaj-
duj¹cym siê w pobli¿u kórnikowskiego, Teofilia odnalaz³a
skarby ukryte przez rodzinê Górków. Strze¿one przez z³e
duchy bogactwa, postanowi³a zebraæ, a ruiny budynku
ostatecznie rozebraæ - z cegie³ mieszkañcy wybudowali w
swoich domach kominy. Podobno z³e moce ukara³y za ten
czyn arystokratkê, której dusza po �mierci nie zazna spokoju,
póki nie odnajd¹ siê skarby rodziny Górków. Nocami �Bia³a
Dama� schodzi z portretu, umieszczonego w jadalni zamku,
a¿ do �witu b³¹kaj¹c siê po parku wraz ze swoim je�d�cem,
który zawsze czeka na ni¹ na swoim karym koniu.

Zamek w Kórniku ma d³ug¹ historiê i niew¹tpliwie warto
chocia¿ raz zobaczyæ ten jeden z wa¿niejszych polskich
zabytków.

Zamek w Kórniku, skarb Górków
i duch hrabiny Dzia³yñskiej

Zamek w Kórniku to zabytek wa¿ny dla polskiej kultury. Wzniesiony w �redniowieczu
i wielokrotnie przebudowywany przetrwa³ do dnia dzisiejszego. Legenda g³osi, ¿e noc¹
po zamkowych komnatach i parku przechadza siê duch hrabiny Teofilii z Dzia³yñskich,
powszechnie znany jako �Bia³a Dama�.
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01.01. Nowy Rok
Pierwszy stycznia jest potocznie nazywany Nowym

Rokiem. Jest to �wiêto miêdzynarodowe i wynika ze
stosowanie kalendarza gregoriañskiego.

Po raz pierwszy Nowy Rok obchodzony by³ 1 stycznia
za czasów Juliusza Cezara. Wcze�niej Rzymianie �wiêtowali
1-go marca.

Dzieñ poprzedzaj¹cy Nowy Rok, nazywany jest Sylwestrem
i wtedy te¿ rozpoczyna siê ca³onocna zabawa. O godzinie 12
otwierane s¹ szampany, a ludzie sk³adaj¹ sobie ¿yczenia.

06.01 Trzech Kroli
Jest to �wiêto katolickie. Jest pami¹tk¹ oddania pok³odnu

dzieci¹tku Jezus przez trzech mêdrców.
W ko�ciele podczas mszy po�wiêcona zostaje kreda. Po

przyj�ciu do domu nale¿y ni¹ napisaæ na drzwiach K+M+B.
Oznaczaj¹ one imona Mêdrców lub Christus Mansionem
Benedicat (Niech Chrystus b³ogos³awi temu domowi), choæ
�wiêty Augustyn t³umaczy je jako Christus Multorum
Benefactor (Chrystus dobroczyñc¹ wielu).

08.01 Dzieñ Filatelisty
Dzieñ Filatelisty inaczej zwany jest Dniem Znaczka. Jest

to dzieñ mi³o�ników filatelistyki. W tym czasie organizowane
s¹ festyny, a tak¿e wypuszczane s¹ specjalne kolekcje.

W Polsce obchodzony jest od 1934 roku, jednak pierwsza
organizacja filatelistyczna powsta³a ju¿ w 6 stycznia 1893 roku
w Krakowie. W latach 1956 - 1990 Dzieñ Znaczka obchodzono
9 pa�dziernika. Od 1991 r. nazwê zmieniono na Dzieñ
Filatelisty i od tej pory obchodzony jest 6 stycznia.

08.01 Dzieñ Sprz¹tania Biurka
Dzieñ Sprz¹tania Biurka jest obchodzone w 43 krajach.

Zosta³o utworzone przez Korporacjê Sprzedawców Wyrobów
Czyszcz¹cych.

W tym dniu nale¿y usun¹æ wszystkie niepotrzebne rzeczy
z biurka. Celem jest usuniêcie odpadów, poszerzenie
przestrzeni oraz utrzymywanie mi³ego zapachu. �wiêto nale¿y
to tzw. �wi¹t nietypowych. W tym dniu organizowane s¹
radosne parady sprz¹taczy biurek.

15.01 Dzieñ Wikipedii
15 stycznia zosta³a za³o¿ona angielska wersja Wikipedii.
Od tego dnia co roku spo³eczno�æ Wikipedii �wiêtuj¹ jej

urodziny. Strona powsta³a jako internetowa encyklopedia
tworzona przez internautow

17.01 Dzieñ Dialogu z Judaizmem
Jest to �wiêto katolickie. Dzieñ Dialogu z Judaizmem

obchodzony jest od 1989 roku, a w Polsce od 1997 przez
Episkopat.

Dzieñ ten ma za zadanie przybli¿yæ obie religie oraz
pomóc w dialogu pomiêdzy nimi. W polsce zosta³ powo³any
Komietet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu
Polski, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i
¿yczliwo�ci wobec ¯ydów w �rodowiskach chrze�cijañskich.
G³ówne obchodzy prowadzone s¹ co roku w innym mie�cie.
W tym okresie organizowane s¹ specjalne nabo¿eñstwa,
konferencje koñcz¹ce siê dyskusjami oraz spotkania z ̄ ydami

21.01 Dzieñ Babci
Babcia rozpieszcza swoje wnuki. Obdarz mi³o�ci¹, tuli,

t³umaczy, nigdy nie krzyczy, nie strofuje.

Dlatego te¿ nale¿y jej za to podziêkowaæ. Tak w³a�nie
powsta³ Dzieñ Babci. Pomimo, i¿ na pewno nie pamiêta o
swoim �wiêcie, bêdzie bardzo zadowolona z mi³ych s³ów od
wnuków.

22.01 Dzieñ Dziadka
Dziadek zawsze poda pomocn¹ d³oñ. Zachwyca, kiedy

opowiada o historiach z m³odo�ci czy opowiada wierszyki.
Nale¿y mu za to podziêkowaæ. Bêdzie bardzo zadowolony,

gdy us³yszy mi³e s³owa.

24.01 �wiatowy Dzieñ �rodków Przekazu
�wiatowy Dzieñ �rodków Przekazu obchodzony jest w

dniu �w. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i mediow.

25.01 Dzieñ Sekretarki i Asystentki
Zarówno sekretarka, jak i asystentka, przyk³ada siê do

swojej pracy.
Dlatego te¿ powinna byæ nagrodzona za swój trud przez

swojego prze³o¿onego. St¹d powsta³ jej dzieñ, by choæ raz w
roku czu³a siê doceniona.

26.01 Dzieñ Transplantologii
Dzieñ Transplantologii obchodzony jest w Polsce od 2003

roku, na pami¹tkê pierwszego udanego przeszczepu nerki.
Operacja odby³a siê w 1966,a przeprowadzili j¹ profesorowie
Jan Nielubowicz i Tadeusz Or³owsk w I Klinice Chirurgii
warszawskiej Akademii Medycznej.

W tym dniu organizowane s¹ konferencje dotycz¹ce
transplantacji, a tak¿e akcje propaguj¹ce przeszczepy
narz¹dów. U wielu ludzi zabiegi te budz¹ kontrowersje na tle
moralnym. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e osoby oddaj¹ce swoje
narz¹dy ratuj¹ ¿ycie innym.

26.01 �wiatowy Dzieñ Celnictwa
26 stycznia 1953 miêdzynarodowa organizacja Rada

Wspó³pracy Celnej mia³a swij¹ sesjê inauguracyjn¹. w Brukseli
26 stycznia 1953 roku.

Trzydzie�ci lat pó�niej, w 1983 roku, aby uczciæ ten
historyczny moment, postanowiono w dniu 26 stycznia ob-
chodziæ corocznie �wiatowy Dzieñ Celnictwa. Polska
przy³aczy³a siê do �wiêtowania w 1992 roku.

28.01 Europejski Dzieñ Ochrony Danych Osobowych
Europejski Dzieñ Ochrony Danych Osobowych zosta³

ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 26
kwietnia 2006 roku. Data, 28 stycznia, mia³a upamiêtniaæ
rocznicê otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy w
sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych.

Dzieñ ten ma mieæ pewien wymiar symboliczny, ma to
byæ dzieñ, w czasie którego mo¿emy znale�æ czas na
wzbogacenie naszej wiedzy o tym ma³o znanym, a jednak
bardzo istotnym aspekcie naszego codziennego ¿ycia.
Ponadto dzieñ jest pomy�lany jako wydarzenie, które ma
daæ obywatelom okazjê do zrozumienia, jakie dane na ich
temat s¹ gromadzone, przetwarzane, a tak¿e dlaczego tak
siê dzieje, oraz jakie prawa przys³uguj¹ im w trakcie tego
procesu.

Dzieñ powinien s³u¿yæ równie¿ edukowaniu i infor-
mowaniu obywateli o przys³uguj¹cych im na co dzieñ
prawach zwi¹zanych z ustaw¹ o ochronie danych oso-
bowych.

Kalendarz �wi¹t. Styczeñ
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Wiadomo�ci z Polski

Ukraina i Polska prowadz¹ obecnie rozmowy o tzw.
ma³ym ruchu granicznym. Oczekuje siê, ¿e do jej podpisania
dojdzie w lutym. Ukraiñcy chc¹, by mieszkañcy 50-
kilometrowej strefy przygranicznej mieli prawo podró¿owania
do Polski bez wiz.

Autor propozycji, deputowany Andrij Ro¿niatowski
argumentowa³, ¿e w obwodzie lwowskim mieszka wielu ludzi,
urodzonych na terytorium obecnej Polski. Chodzi o by³ych
obywateli Polski ukraiñskiego pochodzenia, którzy w 1946
roku zostali wysiedleni do ówczesnej Ukraiñskiej SRR.

«Rada obwodowa powinna broniæ ich interesów. Je�li
oka¿e siê, ¿e który� z przesiedleñców mieszka poza t¹ stref¹
(objêt¹ umow¹ o ma³ym ruchu granicznym - PAP), to nie
bêdzie móg³ normalnie odwiedzaæ swej rodziny ani mogi³
zmar³ych przodków» - mówi³ na posiedzeniu prezydium.

Przewodnicz¹cy lwowskiej rady obwodowej Myros³aw
Senyk o�wiadczy³, ¿e nie popar³ propozycji Ro¿niatowskiego,
gdy¿ jej spe³nienie jest nierealne.

«To absurd, ta strefa (objêta umow¹) wyniesie maksy-

Prezydium lwowskiej rady obwodowej
za rozszerzeniem strefy przygranicznej

malnie 50 km i nale¿y to rozumieæ» - powiedzia³ dzienni-
karzom Senyk.

Odleg³o�æ od granicy polsko-ukraiñskiej do Lwowa wynosi
w linii prostej ok. 60 km, a do najbardziej oddalonych punktów
w obwodzie lwowskim - nawet 150 km.

W obwodzie lwowskim mieszka ponad 2,5 mln osob.
Od grudnia, gdy Polska wesz³a do strefy Schengen,

zamiast dotychczasowych bezp³atnych i wielorazowych wiz
obywatele Ukrainy p³ac¹ za nie 35 euro. W zamian za to
uzyskuj¹ prawo do jednokrotnego odwiedzenia Polski.

W mijaj¹cym tygodniu mieszkañcy ukraiñskiej strefy
przygranicznej, niezadowoleni z zaostrzenia przez Polskê
systemu wizowego, protestowali w tej sprawie przed
konsulatem RP we Lwowie. Blokowali tak¿e ukraiñsko-polskie
przej�cia graniczne.

Domagali siê w ten sposób jak najszybszego podpisania
umowy o ma³ym ruchu granicznym, która pozwoli³aby im na
przekraczanie granicy na uproszczonych zasadach.

Jaros³aw Junko (PAP)

Wed³ug dziennika, «wizyta Sikorskiego w Rosji
by³a jednym z najbardziej spektakularnych kroków,
�wiadcz¹cych o woli rz¹du Donalda Tuska
normalizacji stosunków z Moskw¹».

«Normalizacja ta obejmie przede wszystkim
gospodarkê. O zbli¿eniu w sferze politycznej lub
wojskowej na razie nie ma mowy» - dodaje «RBK-
daily», rosyjski partner niemieckiego «Han-
delsblatt».

Gazeta odnotowuje, ¿e Sikorski poinformowa³
o gotowo�ci Polski do uchylenia weta na rozpo-
czêcie negocjacji w sprawie nowej umowy UE-
Rosja.

Zwraca równie¿ uwagê na «maksymaln¹
poprawno�æ», z jak¹ strony rozmawia³y o planach
rozmieszczenia elementów tarczy antyrakietowej
USA w Europie �rodkowej.

«Siergiej £awrow o�wiadczy³, ¿e Rosja nie
bêdzie wywieraæ presji na Polskê (...). Natomiast
Rados³aw Sikorski zauwa¿y³, ¿e decyzja o instalacji
pocisków antyrakietowych bêdzie podejmowana
wy³¹cznie pomiêdzy Polsk¹ i USA» - relacjonuje
«RBK-daily».

Z kolei dziennik «Wriemia Nowostiej» wybija,
¿e rozmowy Sikorskiego z £awrowem «zwiastuj¹
d³ugo oczekiwan¹ poprawê rosyjsko-polskich relacji».

Gazeta zaznacza, ¿e Sikorski przyjecha³, aby przygo-
towaæ wizytê premiera Donalda Tuska w Moskwie, podczas
której podpisany zostanie pakiet dwustronnych dokumentów
w sferze kultury, nauki i gospodarki.

«Wriemia Nowostiej» cytuje te¿ opiniê politologa Niko³aja
Bucharina, którego zdaniem rozmowy Sikorskiego w Moskwie

Sikorski w Moskwie

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej £awrow (P)
i minister spraw zagranicznych Polski Rados³aw Sikorski

(L) podczas wspólnej konferencji prasowej w Moskwie,
21 stycznia 2008 r.  (Fot.:PAP/EPA)

by³y «kolejnym wa¿nym krokiem w kierunku normalizacji
dwustronnych stosunków». Bucharin uwa¿a, ¿e o samej
normalizacji mo¿na bêdzie mówiæ dopiero po wizycie szefa
polskiego rz¹du w Moskwie.

Tak¿e «Gazieta» akcentuje, ¿e «szef polskiego MSZ
przygotowa³ grunt dla wizyty premiera (Tuska) w Moskwie».

Jerzy Malczyk (PAP)
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Decyzja min. Miros³awa Drze-
wieckiego, koñczy spekulacje co do
lokalizacji Stadionu Narodowego.

Poprzedni rz¹d forsowa³ jego budowê obok starego, a
Hanna Gronkiewicz-Waltz proponowa³a, by wynie�æ go poza
centrum (po lawinie krytyki wycofa³a siê z pomys³u).

- Z badañ wynika, ¿e w niecce czy na b³oniach - stadion
i tak trzeba bêdzie oprzeæ na palach - mówi³ dziennikarzom
Drzewiecki. - Obiekt w niecce bêdzie tylko minimalnie dro¿szy,
a lepiej wpisze siê w krajobraz i da nam o 10 ha wiêcej na
inne inwestycje sportowe.

W nieckê trzeba bêdzie wbiæ ok. dwa tysi¹ce pali, bo wa³y
ziemne, na których s¹ obecne trybuny, nie utrzymaj¹ nowej
konstrukcji. S³upy maj¹ mieæ �rednio 7 m, a przechodz¹ce
przez koronê nawet ponad 30 m.

- Zaczniemy je wbijaæ we wrze�niu 2008 r. Generalny
wykonawca wkroczy na budowê w marcu 2009 r. Budowa
potrwa 24-26 miesiêcy, tak wiêc latem 2011 r. stadion bêdzie
gotowy. To o kilka miesiêcy szybciej, ni¿ mówi³y ostatnie
szacunki - doda³ minister.

El¿bieta Jakubiak, minister sportu w rz¹dzie PiS,
przekonywa³a, ¿e budowa nowego obiektu w misie Stadionu
Dziesiêciolecia jest ryzykowna. - Tam mog¹ byæ zw³oki,
niewypa³y - ostrzega³a.

Drzewiecki odrzuci³ te obawy. - Okaza³o siê, ¿e zachowa³a
siê niez³a dokumentacja budowy Stadionu Dziesiêciolecia.
Jego wa³y powsta³y z gruzów rêcznie ³adowanych na furmanki.
To wyklucza niewypa³y - stwierdzi³.

Równie¿ wczoraj minister podpisa³ umowê z projektan-
tami stadionu - konsorcjum pracowni architektonicznych JSK,

GMP i Schlaich. Negocjacje skoñczy³y siê o drugiej w nocy z
niedzieli na poniedzia³ek. Wiadomo, ¿e koszt projektu nie
przekracza zak³adanej kwoty 10 mln euro. Koncepcja stadionu
ma byæ gotowa 31 stycznia (wtedy zobaczymy, jak stadion
bêdzie wygl¹daæ), a szczegó³owy projekt - w czerwcu 2008 r.
Wcze�niej, bo w styczniu, jak pisali�my wczoraj w �Gazecie�,
Ministerstwo Sportu i ratusz og³osz¹ konkurs architektoniczny
na zagospodarowanie okolic Stadionu. Wiceprezydent Jacek
Wojciechowicz powiedzia³ nam, ¿e mo¿e to oznaczaæ
zamro¿enie prac nad prawie gotowym planem zago-
spodarowania rejonu stadionu.

- A co z targowiskiem? - upomnia³ siê Marek Ku�nierz z
kupieckiego stowarzyszenia Stadion. El¿bieta Jakubiak
obieca³a kupcom bazar przy ul. Radzymiñskiej na Targówku,
w³adze stolicy za� wol¹, by ulokowali siê na Marywilskiej w
Bia³o³êce, i ten teren wydzier¿awi³y firmie Damis, poprzed-
niemu zarz¹dca Jarmarku Europa.

- W referendum 90 proc. sprzedaj¹cych opowiedzia³o siê
za Radzymiñsk¹ - podkre�li³ przedstawiciel kupców. Nie doda³,
¿e wiêkszo�æ w³a�cicieli oko³o 500 legalnych stoisk
obcokrajowców, g³ównie Wietnamczyków i Bu³garów, ju¿
podpisa³a umowy z firm¹ Damis.

- W ci¹gu najbli¿szych kilku tygodni wyja�ni siê gdzie
powstanie miejsce dla kupców. Z decyzjami zaczekam na
oficjalne wyniki referendum. I proszê pamiêtaæ, ¿e ministerst-
wo samo nie jest w stanie budowaæ targowiska, kupcy musz¹
byæ powa¿nie zaanga¿owani w jego budowê - zaznaczy³
Drzewiecki.

�ród³o: Gazeta Wyborcza

Stadion Narodowy w niecce Stadionu X-lecia
55-tysiêczny Stadion Narodowy zostanie �przybity� do Stadionu

Dziesiêciolecia dwoma tysi¹cami pali. Minister sportu wczoraj oficjalnie
og³osi³ decyzjê o tym, ¿e nowy stadion powstanie w niecce starego. Podpisa³
te¿ umowê z projektantami obiektu na Euro 2012.

Schenk ostro skrytykowa³ dzia³ania prokuratury w
Hamburgu, która po II wojnie �wiatowej prowadzi³a �ledztwo
przeciwko podejrzanym o udzia³ w morderstwie pope³nionym
na polskich intelektualistach. "Przez trzydzie�ci lat, od 1964
do 1994 roku, prokuratura zrobi³a wszystko, ¿eby sprawcy
nie zostali ukarani" - powiedzia³ autor.

Zarzuci³ prokuraturze "politykê grubej kreski" i brak woli
wyja�nienia kulisów zbrodni. Jego zdaniem prowadz¹cy
�ledztwo pope³niali "szkolne b³êdy", nie zdecydowali siê te¿
na wystawienie nakazów aresztowania. Schenk wyrazi³
opiniê, ¿e wymiar sprawiedliwo�ci RFN by³ pod presj¹
spo³eczeñstwa, domagaj¹cego siê zakoñczenia procesów
przeciwko nazistom. I tak w 1969 roku 67 proc. ankietowanych
domaga³o siê zakoñczenia rozliczeñ.

Na potwierdzenie swej tezy autor przytacza liczby
ilustruj¹ce bilans rozliczeñ z nazistowsk¹ przesz³o�ci¹. Do
koñca 1993 roku przeprowadzono postêpowania przeciwko
105,8 tys. osób podejrzanych o zbrodnie nazistowskie. Tylko
6494 osoby skazano, w tym 12 na karê �mierci, a 163 na
do¿ywotnie wiêzienie.

Specjalna grupa operacyjna aresztowa³a po wej�ciu
Niemców do Lwowa na pocz¹tku lipca 1941 roku wybitnych
naukowców i artystów. By³ w�ród nich by³y premier Kazimierz
Bartel. Rankiem 4 lipca hitlerowcy zastrzelili 38 osób, w tym
21 profesorów. Do koñca lipca rozstrzelano siedem dalszych
osób, w tym Bartla. Celem akcji by³a likwidacja polskiej elity
przywodczej.

Schenk by³ d³ugoletnim pracownikiem Federalnego
Urzêdu Kryminalnego (BKA). Odszed³ ze s³u¿by w 1989
roku na znak protestu przeciwko wspó³pracy niemieckiej
policji z policjami krajów autorytarnych w Ameryce
£aciñskiej i na innych kontynentach. Od 1993 roku pisze
ksi¹¿ki historyczne. Jedn¹ z publikacji po�wiêci³ by³ym
nazistom zajmuj¹cym po wojnie wp³ywowe stanowiska w
BKA. Pisa³ te¿ o polskich obroñcach Poczty Gdañskiej,
generalnym gubernatorze Hansie Franku oraz na-
miestniku prowincji Gdañsk-Prusy Zachodnie w latach
1939-1945 Albercie Forsterze. Schenk wyk³ada te¿ na
uniwersytecie w £odzi.

Jacek Lepiarz  (PAP)

Ukaza³a siê ksi¹¿ka
o zbrodni na lwowskich profesorach
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63. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz
17 stycznia 1945 roku odby³ siê w KL Auschwitz ostatni

generalny apel. Wed³ug zachowanego raportu wiê�niarskiego
ruchu oporu stanê³o do niego ³¹cznie 67 012 wiê�niarek i
wiê�niów, w tym w obozie Auschwitz I i Auschwitz II - Birkenau
31 894, a w podobozach 35 118 osob.

W po³owie stycznia 1945 roku hitlerowcy przyst¹pili do
ostatecznej ewakuacji i likwidacji obozu Auschwitz. Decyzjê
przyspieszy³a ofensywa wojsk radzieckich. Rozpoczê³y siê
Marsze �mierci. £¹cznie z KL Auschwitz i podobozów
wyprowadzono 58 tysiêcy osób. Piesze kolumny dociera³y
g³ównie do Wodzis³awia �l¹skiego i Gliwic, sk¹d otwartymi
wagonami transportowano wiê�niów do obozów w g³êbi
Rzeszy. Podczas akcji
zginê³o co najmniej
9 tys. wiê�niów, ale
najprawdopodobniej 

oko³o 15 tysiêcy.
W obozie zo-

sta³o ponad 9 tysiêcy
wiê�niów, w tym oko³o
500 dzieci. Za³oga SS
uzna³a ich za niena-
daj¹cych siê do pieszej
ewakuacji. Wszyscy
mieli zostaæ zg³adzeni.
Hitlerowcy zd¹¿yli zabiæ
oko³o 700 z nich, w tym
oko³o 200 ¿ywcem spa-
lili w barakach w podo-
bozie przy kopalni Fu-
ersten w Weso³ej ko³o
Mys³owic.

Niemcy przyst¹pili
równie¿ do niszczenia
obiektów obozowych.
20 stycznia w Ausch-
witz II - Birkenau wy-
sadzili krematoria II i III,
a 26 stycznia krema-
torium V. 23 stycznia
podpalono tak zwan¹
Kanadê II, czyli komp-
leks magazynów z mie-
niem zagrabionym ofia-
rom.

26 stycznia obóz opu�ci³a ju¿ wiêkszo�æ esesmanów.
Wiê�niowie nie zwa¿aj¹c na ostrzeliwuj¹cych ich ostatnich
wartowników rozpoczêli penetracjê magazynów w poszu-
kiwaniu ¿ywno�ci i odzie¿y.

Wielu z tych, którzy próbowali walczyæ ze �mierci¹
g³odow¹, zginê³o od kul. Umierali tak¿e z powodu zjedzenia
zbyt du¿ych ilo�ci ¿ywno�ci. Czê�æ wiê�niów, g³ównie
personelu szpitali obozowych, podjê³a próbê samoorganizacji
¿ycia obozowego, a zw³aszcza pomocy ob³o¿nie chorym.
Wiê�niarska samopomoc by³a naturaln¹ kontynuacj¹
obozowego ruchu oporu.

Zadanie wyzwolenia miasta O�wiêcimia i obozu Auschwitz
otrzymali ¿o³nierze 60 Armii I Frontu Ukraiñskiego, która
naciera³a lewym brzegiem Wis³y, od Krakowa w kierunku
Górnego �l¹ska. Bezpo�redni udzia³ w operacji o�wiêcimskiej
wziê³a 100 Lwowska Dywizja Piechoty, któr¹ dowodzi³ genera³-
major Fiodor Krasawin.

26 stycznia ¿o³nierze przekroczyli Wis³ê. W sobotê, 27
stycznia, przed po³udniem zwiadowcy dywizji weszli na teren
podobozu Monowitz. W po³udnie oswobodzili centrum
O�wiêcimia, a oko³o godziny 15.00, po krótkiej potyczce z
wycofuj¹cymi siê Niemcami, weszli jednocze�nie na teren KL
Auschwitz i do oddalonego o oko³o 3 km Auschwitz II -
Birkenau.

W walkach o wyzwolenie Auschwitz, Birkenau, Monowitz
oraz miasta O�wiêcimia zginê³o 231 ¿o³nierzy radzieckich,
w�ród nich dowódca 472 pu³ku, podpu³kownik Semen
Biesprozwannyj (odznaczony po�miertnie w 2000 roku przez
prezydenta Aleksandra Kwa�niewskiego Krzy¿em Koman-

dorskim Orderu Zas³ugi
RP).

W Auschwitz, Bir-
kenau i Monowitz wy-
zwolenia doczeka³o ³¹-
cznie oko³o 7 tysiêcy
wiê�niów. Armia Czer-
wona wyzwoli³a te¿ oko-
³o pó³ tysi¹ca wiê�niów
w kilku podobozach.

Czê�æ by³ych wiê�-
niów, o ile pozwala³ im
na to stan zdrowia, tu¿
po wyzwoleniu odesz³a
do swych domów. Po-
zostali zostali umie-
szczeni w szpitalach
zorganizowanych w by-
³ych ju¿ obozach przez
radzieckie wojskowe
s³u¿by medyczne oraz
okoliczn¹ ludno�æ pols-
k¹. Do szpitali trafi³o
ponad 4,5 tysi¹ca wiê�-
niów z ponad 20
pañstw, w wiêkszo�ci
¯ydów. W�ród leczo-
nych by³o tak¿e ponad
200 dzieci w wieku do
15 lat. Chorzy znajdo-
wali go�cinê tak¿e w
prywatnych domach.

Nabyte w obozie
odruchy by³y u wielu z nich silniejsze od poczucia
rzeczywisto�ci. Przez wiele tygodni po wyzwoleniu
pielêgniarki znajdowa³y pod materacami chleb, chowany
przez chorych na nastêpny dzieñ w niedowierzaniu, ¿e
wkrótce otrzymaj¹ nowe porcje. Niektórzy uciekali przed
skierowaniem do k¹pieli. Bali siê, ¿e zamiast wody pojawi
siê gaz. Inni bronili siê przed do¿ylnym lub domiê�niowym
podawaniem leków. Kojarzy³o siê im to ze �mierciono�nymi
zastrzykami z fenolu.

Posi³ki dawkowano im niemal jak leki, by nie umarli z
przejedzenia, przyk³adowo zupê z przecieranych ziemniaków
trzy razy dziennie po jednej ³y¿ce, a po pewnym czasie po
kilka ³y¿ek.

Wiêkszo�æ by³ych wiê�niów opu�ci³a radzieckie szpitale
polowe i Szpital Obozowy PCK w ci¹gu trzech-czterech
miesiêcy po wyzwoleniu.

(PAP), Warszawa, 26 stycznia 2008 r.

Tekst ilustrujemy zdjêciem z ubieg³orocznych uroczysto�ci rocznicowych.
Na zdjêciu z 27 stycznia 2007 r.:

 Byli wiê�niowie Czes³aw Arkuszyñski (L) i Józef Zió³kowski(P).
Krzysztof �widerski)
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Tymczasem najnowsza ksi¹¿ka Grossa nie jest warta
tego, ¿eby to wokó³ niej organizowaæ debatê. Nie
dostarcza ona ¿adnych nowych argumentów. Je�li
chcemy dyskusjê pchn¹æ do przodu musimy wreszcie
przeanalizowaæ kwestiê walki z antysemityzmem jako
problem polityczny - ocenia publicysta.

Warto zacz¹æ od tezy podstawowej. ¯e problem
antysemityzmu Polaków, czy te¿ jego skali, by³ od
samego pocz¹tku problemem politycznym, a nie
moralnym. Po 1989 roku Polacy posprzeczali siê o to,
co ma byæ historycznym fundamentem wolno�ci, na
jakiej tradycji historycznej j¹ oprzeæ. Naprzeciwko siebie
stanê³y dwie polityki historyczne. Jeszcze ich wtedy tak
nie nazywano, pojêcie pojawi³o siê dekadê pó�niej,
jednak o to w istocie chodzi³o. Z jednej strony stanê³a
lansowana przez prawicê wizja demokracji an-
tykomunistycznej. A zatem demokracji budowanej na
kontrze wobec nieodleg³ej przesz³o�ci. Demokracji,
która rodzi siê po to, by rozliczyæ grzechy komunizmu,
napiêtnowaæ jego budowniczych, a wynagrodziæ tych,
którzy mieli zas³ugi w walce z komunizmem.

Naprzeciw tej antykomunistycznej polityki histo-
rycznej stanê³a wizja demokracji antyendeckiej.
Traktowa³a ona komunizm jako mniejsze z³o, jako
niew³a�ciw¹ odpowied� na prawdziwe z³o - na endecjê.
Wedle tego przekonania, lansowanego przez so-
lidarno�ciow¹ lewicê, endeckie z³o jest wci¹¿ ¿ywe.
Komunizm nie przeora³ spo³eczeñstwa, ocali³ Ko�ció³,
zachowa³ wie�. Zamiast byæ spo³eczn¹ rewolucj¹,
okaza³ siê historyczn¹ zamra¿ark¹, z której polskie spo-
³eczeñstwo wychodzi polskie dok³adnie takim, jakim
by³o przed 1939 rokiem. A wiêc - wedle opisu lewicy -
niechêtne ¯ydom, nowoczesno�ci, tolerancji, demo-
kracji, postêpowi. Jednym s³owem, ciemnogród.

Podczas gdy jedna strona s¹dzi³a, ¿e najciê¿sz¹, byæ
mo¿e �mierteln¹ chorob¹ polskiej duszy jest kwa�-
niewszczyzna, druga utrzymywa³a, ¿e dmowszczyzna.
Jedni s¹dzili, ¿e wychowanie Polaków do demokracji
mo¿e siê dokonaæ poprzez wykorzenienie braku
wra¿liwo�ci na z³o komunizmu, drudzy ¿e poprzez
uwra¿liwienie Polaków na z³o antysemityzmu. Bo z ca³ego
katalogu wad Polski endeckiej, lewa strona jako wadê
naczeln¹ wybra³a antysemityzm. Uzna³a j¹ za plagê plag,
kwintesencjê przes¹du, najwiêkszego wroga le¿¹cej u
podstaw demokracji tolerancji dla innych.

Dzi� brzmi to mo¿e jak problem akademicki, jednak
w latach 90. zderzenie siê tych dwóch postaw by³o g³ówn¹
osi¹ polskiej polityki. Kto pamiêta publicystykê z tego
okresu, ten wie, ¿e prawicowe media pisa³y niemal¿e
wy³¹cznie o patologiach komunistów z okresu sprzed i
po 1989 roku. Natomiast lewicowe obsesyjnie wraca³y
do jednej tylko kwestii - antysemityzmu, zarówno
dawnego jak i obecnego.

To by³y lustrzane zachowania, które przynios³y
odwrotne do zamierzonych efekty. Z jednej strony
sprawi³y, ¿e po³owa Polaków wybaczy³a Jaruzelskiemu

stan wojenny i w kolejnych wyborach g³osowa³a na
Kwa�niewskiego i Millera. Z drugiej, doprowadzi³y
Polaków do niewra¿liwo�ci na piêtnuj¹c¹ antysemityzm
pedagogikê spo³eczn¹. Ró¿ne by³y mechanizmy pora¿ki
obu tych szkó³ perswazji.

O ja³owo�ci walki z antysemityzmem przes¹dzi³a
przede wszystkim jej abstrakcyjno�æ. Polakom, maj¹cym
wówczas najbardziej elementarne problemy z sami sob¹,
z niedawn¹ przesz³o�ci¹, z budowaniem swojej
narodowej dumy i prze¿ywaniem �wie¿ej rado�ci z
demokracji, raptem narzucono temat ich grzechów
sprzed ponad pó³wiecza. Wbrew opozycyjnym mitom o
powszechno�ci oporu wobec komunizmu, z PRL-u
Polacy wychodzili podzieleni i zdezorientowani.

Jeszcze nie zd¹¿yli�my uporz¹dkowaæ swojej wiedzy
na temat Katynia, na temat czarnej legendy AK, na temat
kolaboracji PZPR z Moskw¹ czy oceny stanu wojennego.
Jeszcze nie zd¹¿yli�my siê rozeznaæ, czy nadal mamy
ufaæ Wa³êsie, niedawnej legendzie «Solidarno�ci», która
w³a�nie znowu wesz³a do polityki, a tu raptem zaczêto
nas przekonywaæ, ¿e najwa¿niejszym problemem w
naszej historii s¹ getta ³awkowe, ataki na Tuwima, i
ch³opcy z ONR-u. I je�li od tej dyskusji nie chcemy
rozpoczynaæ naszej niepodleg³o�ci, to jeste�my
antysemitami.

Drugim istotnym b³êdem pope³nionym przez
organizatorów akcji reedukacji narodu poprzez walkê z
antysemityzmem, okaza³ siê osobisty i emocjonalny
charakter, jaki swojej akcji nadali. Dok³adniej mówi¹c,
jej histeryczno�æ (podobny problem ze swoj¹ anty-
komunistyczn¹ pedagogik¹ mia³a strona prawa). Tak czy
inaczej, realne u�wiadomienie Polakom ich wcale nie
wyimaginowanego problemu z ¯ydami i antyse-
mityzmem, blokowa³ rozedrgany moralistyczny fanatyzm
pedagogów. Nigdy nie wystarcza³o im mówienie, musieli
krzyczeæ, piêtnowaæ, egzorcyzmowaæ. Trac¹c wszystkie
miary w ocenie realnych faktów.

Antysemicki napis na murze stawa³ siê powodem
do zrobienia czo³ówki gazety. Do toczenia wielkich
dyskusji, do pisania listów otwartych, a wreszcie do
równie gor¹cej dyskusji o winie tych, którzy nie potrafi¹
siê wystarczaj¹co g³o�no siê oburzyæ. Nie my�lano
nawet o tym, ¿e w�ród ludzi pospiesznie piêtnowanych
za niedobór oburzenia, mogli byæ potencjalni so-
jusznicy, których do dyskusji o antysemityzmie mo¿na
by spokojnie zaprosiæ, bo sami uwa¿ali antysemickie
ekscesy, bez wzglêdu na ich skalê, za plamê na
honorze Polaków. Zwolennicy tej pedagogiki spo-
³ecznej, resocjalizacji potencjalnych endeków poprzez
wci¹gniêcie ca³ego spo³eczeñstwa w rytua³ potêpieñ i
samobiczowania, natrafiaj¹c na jakikolwiek opór
diagnozowali go jako potwierdzenie wszystkich swoich
podejrzeñ. Jako dowód na antysemick¹ chorobê
polskiej duszy. Co sprawia³o, ¿e jeszcze ra�niej ruszali
do boju - pisze w «Dzienniku» Robert Krasowski.

(PAP)

 Antysemityzm Polaków jako problem polityczny
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O 200 z³ brutto wzro�nie wynagrodzenie zasadnicze
nauczycieli sta¿ystów i kontraktowych a o 185 z³ brutto -
mianowanych i dyplomowanych. Tak wynika z rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji okre�laj¹cego wynagrodzenie zasadnicze
dla pedagogow.

Zgodnie z proponowan¹ przez MEN tabel¹ p³ac,
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela sta¿ysty ma wynosiæ
1418 z³ brutto, kontraktowego 1644 z³ brutto, mianowanego
2014 z³, a nauczyciela dyplomowanego 2380 z³.

Wynagrodzenie zasadnicze jest tylko jednym ze

Podwy¿ki p³ac dla nauczycieli
sk³adników ca³ej p³acy nauczycieli - stanowi ono 65 procent
ca³o�ci. Pozosta³e 35 procent to dodatki ustalane przez organy
prowadz¹ce szko³y, jak np. jednostki samorz¹du tery-
torialnego. Sposób obliczania p³acy wynika z Karty Nauczy-
ciela.

Z szacunków MEN wynika, ¿e ca³kowite �rednie wyna-
grodzenie nauczyciela po podwy¿kach bêdzie wynosi³o
odpowiednio: 1701 z³ brutto dla nauczyciela sta¿ysty, 2126 z³
dla kontraktowego, 2977 z³ dla mianowanego i 3827 z³ dla
nauczyciela dyplomowanego.

(PAP)

PMR policzy³a pierwsza, ¿e orga-
nizacja pi³karskich mistrzostw bêdzie
kosztowaæ 91 mld z³. To suma wszyst-
kich wydatków zarówno z bud¿etu, jak i
z nak³adów prywatnych inwestorów.
Jednak to nie ta zawrotna kwota stanowi
problem, ale bardzo krotki czas, jaki
mamy na przeprowadzenie inwestycji.

- Rz¹d natychmiast musi rozpocz¹æ wykup gruntów pod
autostrady i drogi ekspresowe oraz wybraæ wykonawców
stadionów i dworców. Je�li nie rozpoczniemy procedur
uzyskiwania pozwoleñ na budowê, to czeka nas klêska - mówi
Bart³omiej Sosna, analityk PMR.

Wtóruj¹ mu inni eksperci. Ka¿de, nawet drobne
opó�nienie mo¿e spowodowaæ, ¿e wiele inwestycji nie
zostanie zakoñczonych. - Nie ma miejsca nawet na drobne
po�lizgi - podkre�la Adrian Furgalski, ekspert firmy doradczej
TOR. Do po³owy tego roku rz¹d musi zmieniæ m.in. prawo
zamówieñ publicznych oraz przyj¹æ ustawê o koncesjach na
roboty budowlane i us³ugi.

Obecnie uzyskanie niezbêdnych pozwoleñ ci¹gnie siê
miesi¹cami, a nawet latami. Np. przygotowanie raportu
oddzia³ywania inwestycji na �rodowisko trwa w Warszawie
dwa lata. Terminy realizacji przed³u¿aj¹ równie¿ obowi¹zuj¹ce
procedury przetargowe. Firmy wykonawcze w nieskoñczono�æ
mog¹ odwo³ywaæ siê od decyzji komisji, opó�niaj¹c tym
samym rozpoczêcie prac.

Najmniej czasu mamy na budowê stadionów. Zgodnie
z wymogami UEFA, obiekty musz¹ byæ gotowe na rok przed

rozpoczêciem mistrzostw, by mo¿na by³o je przetestowaæ.
- Od podstaw trzeba zbudowaæ stadiony w Warszawie,
Gdañsku i Wroc³awiu. W Warszawie zagro¿eniem mog¹
byæ protesty by³ych w³a�cicieli gruntów. W Poznaniu, gdzie
gruntowna modernizacja stadionu kosztowaæ bêdzie 440
mln z³, samorz¹d musi znale�æ brakuj¹ce 118 mln z³.
Podobne problemy maj¹ Gdañsk i Wroc³aw. Najbardziej
zagro¿ona jest realizacja na czas dróg. Na w³osku wisi
rz¹dowy plan budowy dróg i autostrad. Je�li o kilka tygodni
przekroczone zostan¹ terminy w harmonogramach prac,
to przynajmniej z czê�ci¹ szybkich tras mo¿emy siê
po¿egnaæ. - Ryzyko, ¿e nie zd¹¿ymy, jest powa¿ne -
przyznaje Janusz Piechociñski, wiceprzewodnicz¹cy
sejmowej komisji infrastruktury.

Wed³ug planu rz¹du, do po³owy 2012 r. powinno powstaæ
900 km autostrad i 2101 km dróg ekspresowych. To kilka razy
wiêcej, ni¿ powsta³o do tej pory. W budowie jest zaledwie 200
km autostrad. Najbardziej zagro¿one s¹ autostrady A1 oraz
A4 na 200-kilometrowym odcinku z Szarowa do granicy z
Ukrain¹. Nie zosta³a nawet wydana opinia resortu �rodowiska,
na podstawie której ma zapa�æ decyzja o lokalizacji autostrady.
Na odcinku od Rzeszowa do granicy nie wykupiono nawet
metra kwadratowego gruntu. Choæ A1 ma 600 km d³ugo�ci,
roboty trwaj¹ tylko na 30-kilometrowym odcinku z Gliwic do
czeskiej granicy. Jest niemal pewne, ¿e PKP nie poradz¹ sobie
z modernizacj¹ dworców kolejowych na Euro 2012. Chyba ¿e
rz¹d zrealizuje swój plan i odbierze kolei nadzór nad tymi
inwestycjami, i przeka¿e go samorz¹dom.

(PAP)

EURO 2012 wisi na w³osku

S³aby funt i wzrost gospodarczy w Polsce powoduje, ¿e
Wielka Brytania traci swój blask i Polacy wracaj¹ do ojczyzny.

Wielu Polaków wyjecha³o do Wielkiej Brytanii w czasach
kiedy brytyjskie wyp³aty by³y cztery razy wiêksze ni¿ polskie,
obecnie s¹ tylko dwukrotnie wy¿sze.

Wed³ug eksperta od emigracji zarobkowej Paw³a
Kaczmarczyka, obecna sytuacja pozwoli wielu osobom, które
nie od³o¿y³y pieniêdzy, na powrót do Polski bez poczucia
wstydu.

Wielka Brytania traci Polakow
Masowe powroty s¹ ma³o prawdopodobne, ale Polacy

raczej wracaj¹ do Polski ni¿ przyje¿d¿aj¹ do Wielkiej Brytanii
- powiedzia³ Jan Mokrzycki, prezes Zjednoczenia Polskiego
w Wielkiej Brytanii.

Pieni¹dze to nie wszystko, - serwis «Metro» cytuje Adama
Pniewskiego, który wróci³ na sta³e do Polski Nie robi³em nic
innego poza zarabianiem pieniêdzy, mia³em ju¿ tego dosyæ.
Du¿o wa¿niejsze jest ¿ycie wsród ludzi, którzy ciê kochaj¹.

�ród³o �Moja Wyspa�, MW
 www.mojawyspa.co.uk
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UE - Polska - Ukraina

Igor Tsvirkun � doktorant Uniwersytetu
 Katolickiego w Lublinie, absolwent kursów

 jêzyka polskiego Stowarzyszenia
 Kultury Polskiej w Charkowie.

Lublin

Polska - g³ówny partner i �promotor" Ukrainy

Tak wynika z raportu «Wspó³czesne procesy migracyjne
w Polsce a aktywno�æ organizacji pozarz¹dowych w
obszarach powi¹zanych z rynkiem pracy».

Raport zosta³ opracowany przez Fundacjê Inicjatyw
Spo³eczno- Ekonomicznych we wspó³pracy z Polsko-
Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolno�ci i zostanie przedstawiony
15 stycznia.

Warto�æ pieniêdzy przekazywanych w ci¹gu roku przez
emigrantów do Polski jest równa miesiêcznym wp³ywom z
eksportu. Ma to du¿e znaczenie dla równowa¿enia deficytu
wydatków pañstwa, ale nie ma wielkiego wp³ywu na
konsumpcjê.

80 proc. Polaków ocenia swój pobyt za granic¹
pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Wynika to m.in. - jak podaje
raport - z faktu, ¿e �rednie zarobki z krótkiego (ok. 2
miesiêcznego) wyjazdu stanowi³y 20 proc. rocznych dochodów
badanych osób.

�rednia wielko�æ oszczêdno�ci z np. sezonowego
wyjazdu do Niemiec wynosi³a od 1350 euro do 1475 euro.

W raporcie przeanalizowano tak¿e sytuacjê migracji na
Opolszczy�nie. W roku 2004 - zauwa¿a raport - pracê za
granic¹ podjê³o 43 proc. osób w wieku produkcyjnym, podczas
gdy z pracy w Polsce korzysta³o 41 proc. osób w tym wieku.

W 2005 r. Polacy przekazali z zagranicy
1,5 mld euro kwartalnie

Z Opolszczyzny migruj¹ g³ownie autochtoni, posiadaj¹cy
podwójne, polsko-niemieckie obywatelstwo. Ich liczba
szacowana jest na 200 tys. na 1 mln mieszkañców
województwa. Wiêkszo�æ osób, posiadaj¹cych podwójne
obywatelstwo, pracuje g³ownie za granic¹ - bezrobocie dotyka
jedynie 4 proc. z nich.

Raport zaznacza, ¿e na Opolszczy�nie nast¹pi³ ca³kowity
odp³yw si³y roboczej z niektórych sektorów - np. budownictwa.
W raporcie zwrócono tak¿e uwagê, ¿e 55 proc. imigruj¹cych
mê¿czyzn podejmuje sta³e zatrudnienie w Niemczech, a
w�ród kobiet dominuj¹ wyjazdy czasowe.

W raporcie analizowano tak¿e migracjê na Podlasiu. W
Perlewie a¿ 52 proc. badanych co najmniej raz emigrowa³o
za granicê. Najczê�ciej do Belgii.

W roku 2007 wed³ug danych MSZ od 1 maja 2004 roku,
czyli od momentu przyst¹pienia Polski do UE, do pañstw Unii
wyemigrowa³o 1,5 mln osób, najwiêcej do Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Irlandii; najwiêcej w pierwszych dwóch latach po
przyst¹pieniu do UE. Zdaniem ekspertów z Uniwersytetu
Warszawskiego, od przyst¹pienia Polski do UE do chwili
obecnej legaln¹ pracê w krajach UE podjê³o oko³o 900 tys.
Polakow.

(PAP), Warszawa, 8 stycznia 2008 r.

W dniach od 11 do 15 pa�dziernika w województwie
podkarpackim w Polsce mia³y miejsce coroczne warsztaty
dziennikarskie. Ich organizatorem by³a Fundacja �Partner-
stwo na rzecz demokracji», a tak¿e Konsulat USA w Krakowie.
Warsztaty wspiera³o równie¿ Polskie Radio Rzeszów. Mia³y
one miêdzynarodowy charakter. Stronê polsk¹ repre-
zentowa³a m. in. Gra¿yna Gêsicka - Minister Rozwoju
Regionalnego, mjr Piotr Karpiñski z Bieszczadzkiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej, Ewa Draus - wojewoda
podkarpacki. W�ród uczestników byli tak¿e przedstawiciele
innych krajów, m. in. konsul USA w Polsce, red. Heginio
J. Paterma Sanchez - hiszpañski dziennikarz z agencji �ACE
Prensa»).

Spotkania odbywa³y siê w sali konferencyjnej Polskiego
Radia Rzeszów. Podczas warsztatów i seminariów rozpatry-
wano wiele interesuj¹cych tematów, w�ród nich tak¿e kilka
wa¿nych i aktualnych problemów dla Ukrainy i Ukraiñców.
Szczególne zainteresowanie dziennikarzy wzbudzi³o pytanie
dotycz¹ce kwestii przy³¹czenia naszego kraju do Unii
Europejskiej. Z tocz¹cych siê dyskusji i wypowiedzi
przedstawicieli w³adz Polski wynika, ¿e Polska nadal bêdzie
g³ównym partnerem i promotorem Ukrainy w jej d¹¿eniach
do Unii. Zdaniem zebranych konieczne jest jednak wiêksze
zainteresowanie tym tematem samych w³adz Ukrainy i
stworzenie przez nich odpowiednich, koniecznych i
wymaganych warunków na ró¿nych p³aszczyznach. Wa¿nym
zadaniem tych¿e przedstawicieli w³adz jest tak¿e praca w�ród
w³asnych obywateli, aby sami oni z czasem poczuli potrzebê
przyst¹pienia do Unii Europejskiej i widzieli w tym wielk¹
szansê dla rozwoju i stabilizacji swojego kraju.

My�lê, ¿e Polska ma du¿e i dobre do�wiadczenia w tej
dziedzinie i nale¿y tylko umiejêtnie z nich skorzystaæ. Niestety,
na dzisiaj Ukrainie brakuje jeszcze stabilno�ci politycznej, a
bez tego bardzo trudno mówiæ o zbli¿eniu naszego kraju do
Unii. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e ju¿ za nieca³e piêæ lat
bêdziemy wspólnie z Polsk¹ organizatorami Mistrzostw Europy
w pi³ce no¿nej. Euro 20012 mo¿e staæ siê nie tylko znakomitym
wydarzeniem sportowym, ale tak¿e wielk¹ szans¹ Ukrainy w
jej d¹¿eniach do Unii. Ju¿ dzisiaj przygotowania do mistrzostw
zbli¿y³y nasze kraje i to w wielu dziedzinach. Wzrós³ handel,
rozwinê³a siê turystyka, nast¹pi³ rozwój i wzrost liczby
miêdzynarodowych firm, poszerza siê wspó³praca w
rozbudowie infrastruktury.

Oprócz tematów zwi¹zanych ze stref¹ Schengen i d¹¿eñ
Ukrainy do Unii Europejskiej, znakomit¹ czê�æ warsztatów i
seminariów po�wiêcono tak¿e prezentacji projektu eko-
logicznego �B³êkitny San», a tak¿e istniej¹cej ju¿ koncepcji
stowarzyszenia gmin w Polsce.

Na zakoñczenie dodam, ¿e warsztaty odbywa³y siê w
bardzo mi³ej i przyjaznej atmosferze. Oprócz dyskusji,
prezentacji i seminariów odby³o siê tak¿e wiele interesuj¹cych
i niezapomnianych wycieczek po górach, które pokaza³y ca³y
swój urok o tej porze roku.
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To ju¿ po raz szósty Wielkopolski Oddzia³ Stowarzyszenia
«Wspólnota Polska» go�ci³ 174-osobow¹ grupê repre-
zentantów m³odzie¿y polonijnej z 22 krajów �wiata na Zlocie
M³odzie¿y Polonijnej «Orle Gniazdo». Zlot odbywa³ siê w
dniach 12-21 lipca br. w O�rodku Konferencyjno-Wypo-

czynkowym w B³a¿ejewku k. Kórnika nad jeziorem Bniñskim.
Celem tegorocznego zlotu by³o przygotowanie m³odzie¿y

do ró¿norakich form dzia³ania na rzecz ruchu polonijnego,
integracja i rozwój kontaktów m³odzie¿y z ró¿nych krajów,
stworzenie p³aszczyzny wzajemnego poznania siê i
porozumienia, wymiana do�wiadczeñ dotycz¹cych programu

i organizacji �rodowisk polskich i polonijnych w ró¿nych
krajach oraz poznawanie kraju pochodzenia poprzez kontakt
z rodzim¹ kultur¹, a tak¿e rekreacja i dobra zabawa.

Podczas uroczystego otwarcia zlotu, którego honorowymi
go�æmi byli cz³onkowie Zarz¹du Wielkopolskiego Oddzia³u

Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» oraz reprezentanci
w³adz gminy Kórnik, odczytano list Prezesa Stowarzyszenia
prof. Andrzeja Stelmachowskiego, w którym skierowa³ On do
zgromadzonej m³odzie¿y nastêpuj¹ce s³owa:
"Jestem pewien, i¿ bêdzie to wyj¹tkowe wakacyjne spotkanie
m³odzie¿y aktywnie zaanga¿owanej w ¿ycie �rodowisk

VI �wiatowy Zlot M³odzie¿y Polonijnej
«Orle Gniazdo 2007»

W 2007. roku w VI �wiatowym Zlocie M³odzie¿y Polonijnej «Orle Gniazdo 2007� uczestniczy³o
tak¿e 13  cz³onków Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie. Do Poznania zostali oni zaproszeni
przez organizatora Zlotu - Wielkopolski Odzia³ Stowarzyszenia �Wspólnota Polska�. Warto zaznaczyæ,
ze by³a to najliczniejsza grupa ze wszystkich stowarzyszeñ ca³ego polonijnego �wiata. Okaza³a siê te¿
najaktywniejsz¹ w ró¿nych uroczysto�ciach i imprezach.

W imieniu charkowskich uczestników zlotu redakcja gazety �Polonia Charkowa� wyra¿a
serdeczne podziêkowanie wszystkim organizatorom, a szczególnie Pani Bo¿enie Zêbie, dyrektorce
Wielkopolskiego Odzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska, za ciekawy program, atrakcyjne wycieczki,
mi³y i aktywny wypoczynek, a przede wszystkim za niezapomniane wró¿enia prze¿yte wspólnie z
nowymi przyjació³mi z ca³ego �wiata.

Lato  niezapomniane
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polskich i polonijnych za granic¹, a nawi¹zane podczas
«Orlego Gniazda» kontakty oraz, czego ¿yczê Wam Drodzy
Uczestnicy z ca³ego serca, przyja�nie, stan¹ siê okazj¹ do
zacie�nienia wiêzi pomiêdzy m³odymi Rodakami z ca³ego

�wiata. Wierzê, ¿e pobyt na «Orlim Gnie�dzie» przyniesie
uczestnikom równie¿ wymierne korzy�ci w postaci nabytych
umiejêtno�ci oraz do�wiadczeñ w zakresie animacji ¿ycia
polonijnego».

Kieruj¹c siê tym przes³aniem uczestnicy chêtnie brali
udzia³ w programie zlotu i z wielkim zaanga¿owaniem
pracowali, pod kierunkiem instruktorów, w wybranych grupach
warsztatowych: plastycznej, muzycznej (�piew), tanecznej
(taniec ludowy i wspó³czesny), teatralnej, krajoznawczej (2
grupy), dziennikarskiej i liderów m³odzie¿owego ruchu
polonijnego.

Program zlotu, oprócz zajêæ war-
sztatowych, wype³nia³y liczne imprezy
kulturalno-rozrywkowe - koncerty
zespo³ów muzycznych «Eclectic
Brass», «Fabryka», «Jesienni przy-
jaciele» spektakl teatralny pt. «J¹dro
ciemno�ci» wg J. Conrada poznañ-
skiego Teatru Biuro Podró¿y, trój-
wymiarowy seans filmowy «Droga
przez ¿ycie» w kinie Imax, dyskoteki i
ognisko.

Podczas wycieczek do Poznania,
Kornika i Rogalina m³odzi polonusi
mogli podziwiaæ liczne zabytki naszego
regionu i poznaæ ich historiê.

Du¿¹ atrakcj¹ okaza³ siê przejazd
kolejk¹ w¹skotorow¹ ze �rody Wlkp.
do Zaniemy�la z napadem na poci¹g
przez grupê «uzbrojonych» kowbojów
na koniach, zabawami i konkursami
kowbojskimi oraz opraw¹ muzyczn¹,
któr¹ zapewnia³ zespó³ dixielandowy z
Poznania.

Niezwykle integruj¹cym elemen-
tem programu okaza³ siê festyn spor-

towy nad Jeziorem Maltañskim w Poznaniu, w trakcie którego
m³odzie¿, �wietnie siê bawi¹c, rywalizowa³a w grupach
podczas wy�cigów smoczych ³odzi.

Uzupe³nieniem programu by³y liczne zajêcia sportowo-
rekreacyjne, zawody sportowe,
tradycyjny mecz kadra -uczestnicy
zlotu (tym razem w pi³kê siatkow¹)
gra w krêgle i bilard w centrum
rozrywki «Fantazy Park», zjazd na
sankach i pontonach w Centrum
Maltaski.

Nie zabrak³o równie¿ gier zes-
po³owych: siatkówki, koszykówki, pi³ki
no¿nej. Chêtni grali w tenisa ziemnego
lub sto³owego albo w kometkê.    
Dziêki piêknej, s³onecznej pogodzie
m³odzi rodacy, pod nadzorem ratow-
nika wodnego i pilotów - opiekunów,
mogli wypoczywaæ nad wod¹ opalaj¹c
siê, za¿ywaj¹c k¹pieli oraz aktywnie
uczestnicz¹c w zabawach i kon-
kursach sportowych z wykorzystaniem
sprzêtu wodnego i sportowego.

Jak co roku, wielkie emocje
towarzyszy³y uroczysto�ci zakoñ-
czenia zlotu, podczas której m³o-
dzie¿ przedstawi³a owoce swojej
tygodniowej pracy warsztatowej.
Wyniki by³y zadziwiaj¹ce.

Od prac plastycznych, które
piêknie udekorowa³y muszlê koncertow¹ poprzez niezwykle
ciekawy spektakl grupy teatralnej pt. «Bia³e królestwo», ¿ywy
i pe³en temperamentu wystêp zespo³ów tañca wspó³czesnego
i ludowego, pe³en polskich i wielonarodowych akcentów
koncert grupy �piewaczej, sk³aniaj¹cy do zadumy pokaz
mo¿liwo�ci liderów m³odzie¿owego ruchu polonijnego, oraz
przedstawiaj¹cy piêkno i walory turystyczne naszego kraju
pokaz grup krajoznawczych.

Ukoronowaniem tego wielobarwnego spektaklu by³a filmowa
prezentacja grupy dziennikarskiej, która w bardzo ciekawy i
zabawny sposób podsumowa³a pobyt m³odzie¿y na zlocie.
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Idea zlotu znana jest ju¿ m³odym Polakom w wielu krajach
i czêsto spotykamy siê z opini¹ ze strony m³odzie¿owych
�rodowisk polonijnych, ¿e tego typu spotkanie powinno
odbywaæ siê co roku i skupiaæ coraz wiêcej uczestników.
Tegoroczny zlot planowany przez nasz Oddzia³ na 300 osób,
móg³ przyj¹æ tylko 200, gdy¿ na tak¹ liczbê starczy³o nam
�rodków przyznanych przez Senat RP.

I choæ wiemy, jak wiele dobrego przynosi takie spotkanie
m³odych ludzi, nie mamy na to wiêkszego wp³ywu.

Dlatego prosimy Was, nasi m³odzi przyjaciele, piszcie i
zg³aszajcie Wasze potrzeby i propozycje a mo¿e w koñcu
kto� je wys³ucha i prawdziwe oka¿¹ siê s³owa Wojewody
Wielkopolskiego przes³ane do uczestników zlotu:
    «Spotkania te s¹ dla m³odych ludzi poszukuj¹cych swoich
korzeni okazj¹ do zobaczenia ojczyzny swoich przodków. Daj¹
szansê poznania polskiej kultury, historii i tradycji. «Orle
Gniazdo» jest tak¿e miejscem nawi¹zywania kontaktów
pomiêdzy osobami polskiego pochodzenia mieszkaj¹cymi w
ró¿nych krajach. Obecnie wielu m³odych ludzi opuszcza
ojczyznê. Nale¿y zrobiæ wszystko, by nie
zapomnieli o Polsce i by ich dzieci dorasta³y
w �wiadomo�ci sk¹d pochodz¹. Polacy
mieszkaj¹cy za granic¹ mog¹ byæ naszymi
najlepszymi ambasadorami, dziêki znajo-
mo�ci naszej historii oraz dziedzictwa polskiej
kultury i tradycji».

A na dowód tego, ¿e Zlot M³odzie¿y Polo-
nijnej spe³nia swoje za³o¿enia i jest potrzebny
m³odzie¿y polonijnej za³¹czam list, który nasz
Oddzia³ otrzyma³ zaraz po zakoñczeniu
imprezy od uczestnika z Bia³orusi:

«Dzieñ dobry!
Chcia³em podziêkowaæ Wspólnocie

Polskiej za VI zlot m³odzie¿y polonijnej, za to
¿e to robicie, za to ¿e pozwolili�cie mi
uczêstniczyæ w tym zlocie. Dziêkuje bardzo!!!

Dziêkujê i pani Ziêbie, ktora opiekowala
siê nami oraz wszystkim pilotom - poprostu
s¹ �wietni i wspaniali!!!

Dziêkuje Wam, ¿e mog³em siê radowaæ
pod czas tych 10 dni, za to ¿e spotka³em

starych przyjació³ i pozna³em nowych w
ró¿nych krajach �wiata bez których ju¿
dzi� nie rozumiem, jak mog³em bez nich
¿yæ i ju¿ nie widzê swojego ¿ycia bez
nich, minê³o tylko 2 dni a ja juz za
wszystkimi têskniê! Za te 10 dni mia³em
tyle natchnienia - jakiego mi ju¿ dawno
brakowa³o sporo lat, znowu «odczu³em
¿ycie» o którym prawie ju¿ zapomnia-
³em. Du¿o siê nauczy³êm w ci¹gu tych
10 dni; pozna³em i odczu³em nowe
prze¿ycie i do�wiadczenie, otocza³o
mnie rado�æ i mi³o�æ, nie wiem jaka�
atmosfera spokoju i jednocze�nie haosu
w moim ¿yciu, która pobudza do nowych
my�li, atmosfera która pomaga, atmo-
sfera której nie mo¿na opisaæ s³owami
(trzeba j¹ poczuæ) - dawno ju¿ siê tak
nie czu³em, bardzo dobrze siê bawi³em
- wszystko dziêki Wam - Dziêkuje!

Chcia³ bym du¿o czego napisaæ, ale
jak zawsze tak bywa w takich sytuacjach
- ¿e brakuje s³ów.

Mam nadzieje ¿e bêdziecie nadal
robiæ takie zloty i bêd¹ przynosiæ «owoce pracy» - znaczy ju¿
przynosz¹, bo dziêki Wam ujrza³em inne cele i inne
mo¿liwo�ci, ¿e wci¹¿ mo¿na siê radowaæ i ono tego warte, ¿e
�wiat otoczaj¹ wspaniale i mi³e ludzie. Pokazali�cie mnie inny
tryb ¿ycia.

Mo¿e kiedy� dostane siê na studia (na które bardzo chce)
do Polski i bêdê mód³ Pañstwu odwdziêczyæ nie tylko s³owami,
lecz i nie wiem mo¿e jakim� dzia³aniem. (...)

Dziêkuje jeszcze raz - nadajecie m³odzie¿y si³ê, wiare w
siebie i przysz³o�c, dajecie m³odzie¿y zabawe i rozrywke w
tym «szarym �wiecie», mo¿liwo�æ poznawania nowego i
cieszyæ siê z tego.

Szczerze dziekujê od ca³ego serca i pozdrawiam!
Przyjaciel z Bia³orusi
Do zobaczenia na VII �wiatowym Zlocie M³odzie¿y

Polonijnej «Orle Gniazdo 2009»
Wielkopolski Oddzia³

 Stowarzyszenia «Wspólnota Polska»
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Konsulat Generalny RP w Charkowie informuje, ¿e
rozpoczê³a siê kolejna edycja POLONIADY - olimpiady
naukowo-historycznej dla m³odzie¿y polonijnej, organizowanej
przez Fundacjê M³odej Polonii w Warszawie. Osoby
zainteresowane udzia³em powinny przes³aæ organizatorom do
dnia 31 marca 2008 roku prace na jeden z nastêpuj¹cych
tematow:

1. Opracuj udokumentowan¹ pracê na temat wk³adu
okre�lonego Polaka do sztuki, nauki, kultury, gospodarki,
techniki lub sportu w kraju, w którym mieszkasz.

2. Opisz dowoln¹ postaæ historyczn¹, która swoimi
dzia³aniami wp³ynê³a dodatnio na historiê Polski lub losy �wiata
i mog³aby byæ wzorcem dla m³odzie¿y. Opracuj swoje
uzasadnienie w formie udokumentowanego referatu lub

�Poloniada-08� - Olimpiada naukowo-historyczna dla
m³odzie¿y polonijnej

Od konsulatu RP w Charkowie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w
Charkowie informuje, ¿e Polonijne Centrum Nauczycielskie
w Lublinie organizuje w 2008 roku letnie szkolenia
doskonal¹ce dla nauczycieli jêzyka polskiego i ucz¹cych w
jêzyku polskim poza granicami Polski. Organizatorzy
zapewniaj¹ zakwaterowanie, wy¿ywienie i udzia³ w zajêciach.
Koszty podró¿y i ubezpieczenia pokrywaj¹ uczestnicy kursów.

Nauczyciele, ucz¹cy w instytucjach o�wiatowych
charkowskiego okrêgu konsularnego, zainteresowani
udzia³em w wymienionych w za³¹czniku kursach proszeni s¹
o nadsy³anie wype³nionej ankiety zg³oszeniowej oraz opinii

kolorowego albumu.
Olimpiada organizowana jest w dwoch kategoriach

wiekowych:
· do 15 roku ¿ycia
· od 16 do 21 roku ¿ycia.
Spo�ród uczestników zostan¹ wy³onieni pó³finali�ci, którzy

otrzymaj¹ zaproszenie na Fina³ Poloniady 2008 w Warszawie.
Prace nale¿y przes³aæ do dnia 31 marca 2008 roku

bezpo�rednio pod adres:
Fundacja M³odej Polonii
Krakowskie Przedmie�cie 64
00 322 Warszawa.
Wiêcej informacji na stronie Fundacji M³odej Polonii

http://www.mlodapolonia7.com/

Letnie szkolenia doskonal¹ce dla nauczycieli jêzyka
polskiego - PCN w Lublinie

prezesa miejscowej organizacji polonijnej (lub nauczyciela
skierowanego z Polski przez Centralny O�rodek Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie, albo kierownika placówki, w której
prowadzone jest nauczanie jêzyka polskiego) pod adresem
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w
Charkowie w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2008
roku. Liczba miejsc ograniczona.

Wiêcej informacji na stronach internetowych Polonijne-
go Centrum Nauczycielskiego w Lublinie:
http://www.pcn.lublin.pl/.

http://www.charkowkg.polemb.net

Íàö³îíàëüíèé Öåíòð Êóëüòóðè ó Âàðøàâ³ îãîëîøóº
êîíêóðñ íà îòðèìàííÿ ï³âð³÷íî¿ ñòèïåíä³¿ ó Ïîëüù³ â
ðàìêàõ ñòèïåíä³àëüíî¿ ïðîãðàìè Ì³í³ñòðà êóëüòóðè ³
íàö³îíàëüíî¿ ñïàäùèíè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà �GAUDE
POLONIA�. Ïðîãðàìà «Gaude Polonia» ïðèçíà÷åíà
äëÿ ìîëîäèõ ìèòö³â, õóäîæíèê³â, ìóçèêàíò³â ³
ïåðåêëàäà÷³â ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè ç êðà¿í Öåíò-
ðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.

Ñòèïåíä³àëüíà ïðîãðàìà òðèâàòèìå ó Ïîëüù³ ç
1 ëþòîãî äî 31 ëèïíÿ 2008 ðîêó. Â³äá³ð ñòèïåíä³àò³â
â³äáóäåòüñÿ øëÿõîì êîíêóðñó. Â³ä êàíäèäàò³â
âèìàãàºòüñÿ âîëîä³ííÿ ïîëüñüêîþ ìîâîþ íà ïî÷àò-
êîâîìó ð³âí³. Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ïðèéìà-
òèìóòüñÿ äî 15 æîâòíÿ 2007 ðîêó.

Ï³âð³÷íà ñòèïåíä³ÿ ó Ïîëüù³ ïðèçíà÷åíà äëÿ
îçíàéîìëåííÿ ç ñó÷àñíîþ ïîëüñüêîþ êóëüòóðîþ òà

óäîñêîíàëåííÿ òâîð÷î¿ ìàéñòåðíîñò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì
â³äîìèõ ïîëüñüêèõ ìèòö³â òà óñòàíîâ ó íàéá³ëüøèõ ³
íàéâ³äîì³øèõ öåíòðàõ ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè. Ïðîãðàìà
«Gaude Polonia» ñïðèÿº ðîçâèòêó ïîðîçóì³ííÿ ³
äîáðèõ â³äíîñèí íà îñíîâ³ êóëüòóðíîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà ì³æ Ïîëüùåþ òà ¿¿ áëèçüêèìè ñóñ³äàìè.

Îïåðàòîðîì ñòèïåíä³àëüíî¿ ïðîãðàìè «Gaude
Polonia» º Íàö³îíàëüíèé Öåíòð Êóëüòóðè ó Âàðøàâ³.

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîãðàìó «Gaude
Polonia» ³ áëàíêè àíêåò ìîæíà îòðèìàòè íà ñàéòàõ
Íàö³îíàëüíîãî öåíòðó êóëüòóðè ó Âàðøàâ³: www.nck.ðl/
òà Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ó Êèºâ³:
www.ðîlskà.ñîm.uà, â ïîëüñüêèõ äèïëîìàòè÷íèõ
ïðåäñòàâíèöòâàõ â Óêðà¿í³ òà â Íàö³îíàëüíîìó öåíòð³
êóëüòóðè ó Âàðøàâ³: òåë. (+48 22) 210-01-21 àáî
(+48 22) 210-01-00.

ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀËÜÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ Ì²Í²ÑÒÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ ² ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯
ÑÏÀÄÙÈÍÈ ÐÅÑÏÓÁË²ÊÈ ÏÎËÜÙÀ
�GAUDE POLONIA�
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 �piewamy razem

By³ sobie król

Jest to jedna z najpopular-
niejszych piosenek dzieciêcych
XX wieku. Autor nie jest znany.

Powsta³a prawdopodobnie na
pocz¹tku tego stulecia (lub z
koñcem XIX wieku). Znana jest te¿
pod tytu³em �Ju¿ ksiê¿yc zgas³" lub
�Z cukru by³ król".

Ju¿ ksiê¿yc zgas³, wieczorny zmierzch,
sen zmorzy³ m¹ laleczkê,
wiêc oczka zmro¿ i u�nij ju¿,
opowiem ci bajeczkê. (bis)

By³ sobie król, by³ sobie pa�
i by³a te¿ królewna.
¯yli w�ród ró¿, nie znali burz,
rzecz najzupe³niej pewna. (bis)

Kocha³ siê król, kocha³ siê pa�,
królewna te¿ kocha³a,
i dobrze im bywa³o z tym:
kocha³a trójka ca³a. (bis)

Lecz smutny los i nag³a �mieræ
w udziale im przypad³a:
króla zjad³ pies, pazia zjad³ kot,
królewnê myszka zjad³a. (bis)

A¿eby ci nic by³o ¿al
dziecino ukochana:
z cukru by³ król, z piernika pa�,
krolewna z marcepana. (bis)

Witold Wojtkiewicæ �Porwanie krolewny»

Na podstawie Wac³aw Panek
 �Polski �piewnik Narodowy�,1996
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 Kuchnia  polska

@ kiszona kapusta
@ �wie¿a bia³a kapusta
@ cebula
@ kie³basa (np. �l¹ska, podwawelska)
@ boczek
@ miêsa (wieprzowe, wo³owe, baranina,

dziczyzna - wa¿ne, by by³ wiêcej ni¿
jeden rodzaj, w sumie do kilograma)

@ suszone �liwki
@ rodzynki
@ miod
@ suszone grzyby
@ kilka ziaren ja³owca
@ li�æ laurowy
@ kilka ziaren pieprzu
@ szklanka czerwonego wina
@ sól, �wie¿o mielony pieprz do smaku

Bigos

Bigos gotuje siê kilka dni.
@ Pierwszego dnia kiszon¹ kapustê wk³adamy do wielkiego gara (je�li jest za kwa�na mo¿na wycisn¹æ, soku nie

wylewaæ, w razie gdyby okaza³ sie za ma³o kwa�ny - mo¿na dodaæ), gotujemy z odrobin¹ wody.
@ Miêso przysma¿amy na odrobinie t³uszczu, grzyby moczymy pó³ godziny w wodzie, gotujemy.
@ Cebulê przesma¿amy z wêdlinami. �liwki i rodzynki równie¿ sma¿ymy na patelni, razem z miodem - dodajemy

do gotuj¹cej siê kapusty, wraz z grzybami i ich sokiem, li�ciem laurowym, ja³owcem i pieprzem.
@ Na ma³ym ogniu gotujemy 2-3 godziny. Jak wystygnie - na noc do lodówki.
@ Nastêpnego dnia podgrzewamy kapustê, dodajemy usma¿one wczoraj miêsa, wêdliny. Gotujemy znow

2-3 godziny - i do lodówki.
@ Nastêpnego dnia to samo, dodajemy tylko wino i gotujemy. Mo¿na dodaæ koncentrat pomidorowy, je�li jest za

kwa�ny - �wie¿ej, poszatkowanej kapusty.

Przygotowanie:

Sk³adniki:




