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2 maja  �  Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹
3 maja  �  Dzieñ Konstytucji Trzeciego Maja

Z okazji Dnia Polonii i Polaków
 za Granic¹  wszystkim Rodakom,

¿yj¹cym  poza granicami  kraju,  si³y i
powodzenia w krzewieniu polskiej

kultury, wzmocnienia wiêzi z krajem, a
tak¿e wytrwa³o�ci  w  tworzeniu

jednolitej, ¿yj¹cej w zgodzie i pokoju
duchowej wspólnoty  Polaków

 ¿yczy

Zespó³ Redakcyjny
gazety �Polonia Charkowa

Szanowni Pañstwo,

Dzieñ 2 maja jest �wiêtem Polonii i Polaków za
Granic¹. Niech ten dzieñ bêdzie nie tylko okazj¹ do
z³o¿enia serdecznych ¿yczeñ Polakom ¿yj¹cym w
ró¿nych zak¹tkach �wiata, ale te¿ czasem wspólnej
refleksji nad powinno�ciami wobec Macierzy.

Wyst¹pienie telewizyjne marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza
z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ - 2 maja 2006 r.

ci¹g dalszy na str. 2

W numerze m.in.:

•   Pocz¹tki chrze�cijañstwa w Polsce - Cyryl i Metody
•   Mazurek D¹browskiego - HYMN NARODOWY
•   Benedykt XVI opu�ci³ Polskê
•   Dwa lata w Unii Europejskiej
•   Co zabi³o Mozarta?

•   �wiêto pi�miennictwa s³owiañskiego
•   �wiêto  s³owiañskiej kultury
•   Tuwim i Brzechwa gór¹
•   Podwójne �wiêto
•   Z cytryn¹ w roli g³ównej



 Str. 2                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  5  (48)       Rok  2006

Poczucia pe³ni solidarno�ci...
oraz pe³ni spe³nienia...

Wszystkim Przyjacio³om i wspó³pracownikom
Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie»

W Dniu Polonii i Polaków za Granic¹
¿yczy

Prezes Wies³aw Turzañski
2 maja 2006 r.

��My�l¹c Ojczyzna...��
Ojczyzna - kiedy my�lê - wówczas wyra¿am siebie
i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta
granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby
wszystkich ogarniaæ w przesz³o�æ dawniejsz¹ ni¿
ka¿dy z nas: z niej siê wy³aniam... gdy my�lê
Ojczyzna - by zamkn¹æ j¹ w sobie jak skarb. Pytam
wci¹¿, jak go pomno¿yæ, jak poszerzyæ tê przestrzeñ,
któr¹ wype³nia." - Karol  Wojty³a.

«Nie chciejcie Ojczyzny, która
was nic nie kosztuje» - mówi³ Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II. Te s³owa w
jak¿e piêkny sposób ujmuj¹ obo-
wi¹zki obywateli wobec Ojczyzny.
Odnosz¹ siê one do wszystkich
Polaków, tak¿e tych, ¿yj¹cych poza
granicami naszego kraju. Dzi�,
³¹cz¹c siê my�l¹ z moimi rodakami
chcê powiedzieæ, i¿ wiem dobrze,
¿e Polska wielu z Was kosztowa³a
bardzo du¿o.

W tym dniu nie sposób nie
wspomnieæ o tysi¹cach rodaków
pozosta³ych za nasz¹ wschodni¹
granic¹. ¯yli tam od wieków, tam
by³o ich miejsce na ziemi - tylko
dziejowa zawierucha przesunê³a
granice ponad ich g³owami. Wielu
zosta³o deportowanych na Daleki
Wschód. Pozostaj¹ w pamiêci Ci,
którzy walczyli o woln¹ nie mo¿e
zapewniæ pracy i dobrych wa-
runków do ¿ycia. Ale ci¹gle jeszcze
jeste�my krajem na dorobku.
P³acimy wysoki rachunek za lata
PRL-u. G³êboko jednak wierzê w to,
¿e poczucie to¿samo�ci narodowej,

zakorzenione w Polakach od zaw-
sze - nie pozwoli tym m³odym
ludziom zapomnieæ o swojej oj-
czy�nie. Jestem przekonany, ¿e
wróc¹ do nas bogatsi w nowe
do�wiadczenia.

A je�li nawet zdecyduj¹ siê
pozostaæ w oddali, bêd¹ orê-
downikami naszego kraju poza
granicami tak, jak czynili to wielcy
nasi rodacy Jan Nowak-Jezio-
rañski, jak czyni to nadal Zbigniew
Brzeziñski.

Wyjazdy m³odzie¿y to tak¿e
znak czasu. Gdy granice otwarte i
mamy wybór - wybieramy. Ci, którzy
wybrali ¿ycie na obczy�nie zdoby-
waj¹ tam kwalifikacje i coraz
wy¿sz¹ pozycjê. Dziêki temu tak¿e
nasza ojczyzna zyskuje, bo to
Wasza zaradno�æ i pracowito�æ -
drodzy rodacy - sprawia, ¿e Polak
jest postrzegany coraz czê�ciej
jako dobry i po¿¹dany fachowiec.
To rodzi szacunek do naszej nacji,
a tym samym - do naszej ojczyzny.

Dzi� nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby kultywowaæ polsk¹ kul-

turê, obyczaje i wiarê, by zachowaæ
poczucie przynale¿no�ci narodowej
i pos³ugiwaæ siê mow¹ ojczyst¹.
Senat, uznaj¹c, ¿e jêzyk polski jest
najwa¿niejszym no�nikiem kultury
narodowej, ustanowi³ rok 2006
Rokiem Jêzyka Polskiego.

Niemal wszêdzie tam, gdzie
¿yj¹ Polacy - ciesz¹ siê wolno�ci¹.
Maj¹ prawo do swobodnego zrze-
szania siê i wyra¿ania my�li. Tym
bardziej bolesne jest, ¿e tu¿ za
naszymi granicami, po s¹siedzku,
gdzie Polaków jest tak wielu -
odmawia im siê podstawowych
swobód obywatelskich. Pragnê w
tym uroczystym dniu pozdrowiæ
gor¹co Polaków na Bia³orusi i
zapewniæ, ¿e nie zapomnimy o
nich. Polacy zawsze byli niezwykle
wra¿liwi na punkcie swojej wol-
no�ci. Tego nauczy³a nas nasza
trudna historia. Wszêdzie tam,
gdzie siê znajd¹ siej¹ ziarno wol-
no�ci. Jestem przekonany, ¿e
zaowocuje ono tak¿e na Bia³orusi.

Senat, któremu Pañstwo Pols-
kie powierzy³o opiekê nad Poloni¹
i Polakami za granic¹ stara siê w
miarê mo¿liwo�ci jak najlepiej
wywi¹zywaæ z tego zadania.
Wspieramy proces odradzania siê
polsko�ci na terenie by³ego Zwi¹z-
ku Sowieckiego. Pracujemy na
rzecz integracji polskich �rodowisk
na Zachodzie. Teraz zastanawiamy
siê, jak pomóc tym m³odym lu-
dziom, którzy decyduj¹ siê wyje-
chaæ ? Jak integrowaæ ich ze star¹
Poloni¹ i macierz¹,? Co robiæ by
stali siê ambasadorami sprawy
polskiej w �wiecie? Chcia³bym, aby
w tym zadaniu pomogli Senatowi
rodacy z bogatym do�wiadczeniem
emigracyjnym.

Szanowni Pañstwo,
mam nadziejê, ¿e nadal bêdzie-

my wspólnie pracowaæ dla Ma-
cierzy, ¿e coraz ³atwiej bêdzie j¹
kochaæ i szanowaæ.

Raz jeszcze, z okazji Waszego
�wiêta , a tak¿e z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja - w
imieniu Senatu i w³asnym ¿yczê
wszystkim rodakom na ca³ym
�wiecie wiele pomy�lno�ci, zdrowia
i sukcesów.

Wyst¹pienie telewizyjne marsza³ka Senatu RP
Bogdana Borusewicza z okazji Dnia Polonii i Polaków

za Granic¹ - 2 maja 2006 r.
dokoñczenie ze str.1
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Bracia Cyryl (827-869) i Metody (820-884) byli
mnichami, a jednocze�nie wybitnymi kaznodziejami i
jêzykoznawcami, zwanymi aposto³ami S³owian. Na
¿¹danie cesarza bizantyjskiego Micha³a III, w 860 r. Cyryl
wraz z Metodym uda³ siê do Chazarów, plemienia
tatarskiego na Krymie, gdzie za³o¿y³ ko�ció³ chrze-

�cijañski, a nastêpnie do Bu³garów, sk¹d w 863 r. uda³
siê wraz z bratem na Morawy, na pro�bê ksiêcia
Ro�cis³awa, aby g³osiæ Ewangeliê i przet³umaczyæ na ich
jêzyk Bibliê, gdy¿ w³adali biegle jêzykiem s³owiañskim.
Ro�cis³aw chcia³ w ten sposób uwolniæ siê od zwi¹zków
polityczno-eklezjastycznych z Niemcami.

Wg opinii Nestora, dawnego kronikarza ludów
s³owiañskich, mieszkañcy Moraw byli ochrzczeni jeszcze
przed przybyciem Cyryla i Metodego, których powo³ano
g³ównie do prze³o¿enia Pisma �wiêtego na jêzyk
s³owiañski. Z zadania tego wywi¹zali siê znakomicie, ku
wielkiemu zadowoleniu ludno�ci s³owiañskiej. Nestor,
dawny kronikarz S³owian, pisze, ¿e «S³owianie radowali
siê, gdy im we w³asnej ich mowie g³oszono wielko�æ
Boga». Wiêkszo�æ historyków uwa¿a, ¿e Cyryl i Metody
dla dokonania przek³adu Pisma �wiêtego wynale�li
s³owiañski alfabet zwany g³agolic¹, którego litery
zapo¿yczyli czê�ciowo z greki, armeñskiego i hebraj-
skiego. Trudno jednak przypuszczaæ, ¿e dokonali tak
dobrego przek³adu w jêzyku poprzednio nie rozwiniêtym,
tym bardziej, ¿e Thiemar w swej kronice wspomina o
pisanych (wyrytych) imionach bóstw s³owiañskich. W 867
r. Cyryl i Metody zgodzili siê udaæ siê do Rzymu na
wezwanie Miko³aja I celem z³o¿enia wyja�nieñ odno�nie
konfliktu z niemieckim arcybiskupem Salzburga oraz
biskupem Pasawy, którzy mieli formalnie zwierzchnictwo
nad S³owianami i chcieli wprowadziæ liturgiê wy³¹cznie w
jêzyku ³aciñskim. Kiedy rok pó�niej przybyli do Rzymu,
nowy biskup Hadrian II popar³ ich stanowisko i formalnie
upowa¿ni³ do u¿ywania w liturgii jêzyka s³owiañskiego.
Po �mierci Cyryla w Rzymie, Hadrian II odes³a³ Metodego

ju¿ jako swego legata i arcybiskupa Sirmium (Panonia),
czym zdoby³ sobie wierno�æ Morawian, powoduj¹c
jednocze�nie rozdra¿nienie niemieckich pra³atów, gdy¿
by³o to naruszeniem uprawnieñ diecezji salzburskiej i
pasawskiej. By³o to tak¿e powodem ataków na Metodego
(zosta³ podstêpnie uwiêziony przez arcybiskupa
Salzburga i trzymany w wiêzieniu w latach 870-872, sk¹d
zosta³ uwolniony dopiero po interwencji biskupa Rzymu
Jana VIII) i Ko�ció³ s³owiañski tym bardziej, ¿e w Ko�ciele
tym Metody nie tylko prowadzi³ liturgiê narodow¹, ale i
naucza³ o pochodzeniu Ducha �w. tylko od Boga Ojca
(zgodnie z nauk¹ Ko�cio³a greckiego).

Wp³ywy Cyryla i Metodego siêga³y Kijowa, widoczne
by³y w�ród Chorwatów, Czechów i Wi�lan. Poniewa¿
po³udniowe tereny Polski (�l¹sk i tereny Wi�lan)
wchodzi³y w sk³ad Pañstwa Wielkomorawskiego,
przypuszcza siê, ¿e chrze�cijañstwo obrz¹dku naro-
dowego g³oszone by³o tak¿e i w tych czê�ciach Polski.
Zachowa³ siê list Metodego do ksiêcia Wi�lan, w którym
Metody napomina go, aby misjonarzom nie stawia³
przeszkód. Dawne kroniki mówi¹, ¿e w r. 949 Morawianie
za³o¿yli na Kleparzu, pod Krakowem, ko�ció³ �w. Krzy¿a

z zachowaniem liturgii i jêzyka narodowego. Ponadto w
1977 r. odkryto w Wi�licy kamienn¹ chrzcielnicê z IX w.

Ko�ció³ s³owiañski utraci³ jednak swój narodowy
charakter po �mierci Metodego. Biskup rzymski Szczepan
V zakaza³ stosowania liturgii s³owiañskiej, za� sufragan
Wicking, jako nastêpca Metodego (chocia¿ Metody

Pocz¹tki chrze�cijañstwa w Polsce
- Cyryl i Metody

Historia
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wyznaczy³ na to miejsce swego ucznia Gorazda), wygna³
duchownych s³owiañskich, uczniów Cyryla i Metodego,
wprowadzaj¹c na ich miejsce duchowieñstwo niemieckie
i liturgiê ³aciñsk¹. Usuniêci duchowni udali siê do Bu³garii,
gdzie wprowadzili liturgiê s³owiañsk¹ i Bibliê w przek³adzie
na jêzyk s³owiañski.

Oto jak ich dzia³alno�æ opisuje dziewiêtnastowieczny
historyk Walerjan Krasiñski:

Nadzwyczajne powodzenie gorliwej apostolskiej
dzia³alno�ci Cyryla i Metodego przypisaæ nale¿y
prawdziwie chrze�cijañskiemu duchowi, w jakim
dokonywali nawracania, a zdaje siê, i¿ ¿adne
samolubne wzglêdy korzy�ci prac ich nie kazi³y. Nigdy
te¿ nie starali siê oni u¿ywaæ chrze�cijañstwa jako
narzêdzia do celów politycznych, nie g³osili nikczemnej
nauki bezwarunkowego poddania siê wstrêtnemu
jarzmu zaborczych cudzoziemców w imiê ewa-
ngelicznych zasad ³agodno�ci cierpliwo�ci i wyro-
zumia³o�ci. Ca³kiem odwrotnie postêpowali misjonarze
germañscy, niejednokrotnie próbuj¹cy nawracania
s¹siednich S³owian; oni to zawsze podporz¹dkowywali
sprawê chrze�cijañstwa celom politycznym i, g³osz¹c
S³owo Bo¿e, torowali drogê panowaniu cesarzy
niemieckich; wszystkie s³owiañskie kraje, nawrócone
przez zachodnich misjonarzy, zupe³nie podlega³y
wp³ywowi Germanów, którzy z nieub³agan¹ za-
wziêto�ci¹ niszczyli ich jêzyk i ustawy, podczas gdy

Cyryl i Metody nie naruszali tych twierdz narodowo�ci
drogich ka¿demu narodowi, który nie spad³ na
najni¿szy stopieñ upodlenia. Okoliczno�æ ta dosta-
tecznie obja�nia powodzenie tych bogobojnych i
wolnomy�lnych misjonarzy i zarazem t³umaczy
przeszkody ogólnie napotykane przez duchowieñstwo
niemieckie, którego dzie³o nawracania jednoznaczne
by³o ze zniszczeniem.

Po ostatecznym rozdwojeniu siê Ko�cio³a na
wschodni i zachodni, papie¿e gorliwie starali siê o
zniesienie nabo¿eñstwa w narodowym jêzyku i komunii
pod dwiema postaciami przejêtych od ko�cio³a
greckiego; synod w Salonie r. 1060 og³osi³ nawet
Metodego heretykiem a s³owiañski alfabet wynalazkiem
diabelskim. [...] Mamy dowody dziejowe ¿e, aczkolwiek
ogó³ s³owiañskich ko�cio³ów przyj¹³ obrz¹dek rzymski,
liturgia narodowa utrzymywa³a siê przez d³u¿szy czas
w wielu okolicach Czech, Moraw, �l¹ska i Polski,
niekiedy na przekór Rzymowi a niekiedy za jego
przyzwoleniem.

W. Krasiñski, Zarys dziejów powstania i upadku
reformacji w Polsce, t. 1, s. 17.

Cyryl i Metody zostali wkrótce po �mierci kano-
nizowani w Ko�ciele wschodnim. Jan Pawe³ II og³osi³ 31
grudnia 1980 r. Cyryla i Metodego wspó³patronami Europy
(obok Benedykta, og³oszonego patronem Europy przez
papie¿a Paw³a VI).

Mazurek D¹browskiego  HYMN NARODOWY
Tekst �Pie�ni Legionów Polskich we W³oszech",

nosz¹cej pó�niej tytu³ �Mazurek D¹browskiego" lub
�Jeszcze Polska nie zginê³a" - powsta³ miêdzy 16 a 19
lipca 1797 roku w miejscowo�ci Reggio nell�Emilia
(niedaleko Bolonii), w ówczesnej Republice Lom-
bardzkiej (W³ochy). Napisa³ go Józef Rufin Wybicki -
herbu Rogala, potomek rodu osiad³ego w XVI wieku na
Pomorzu (on sam pochodzi³ z Bêdomina). By³ poet¹,
dramatopisarzem, kompozytorem, prawnikiem, dyplo-
mat¹ i dzia³aczem politycznym, uczestnikiem konfe-
deracji barskiej i powstania ko�ciuszkowskiego. A w
lipcu 1797 roku przyjecha³ do Lombardii jako wspó³or-
ganizator Legionów Polskich genera³a Jana Henryka
D¹browskiego (powstaj¹cych przy armii francuskiej
Napoleona Bonaparte). �Pie�ñ Legionów Polskich we
W³oszech» zosta³a napisana przez Wybickiego dla
u�wietnienia uroczysto�ci po¿egnania odchodz¹cych z
Reggio legionistów i tu zosta³a od�piewana po raz
pierwszy.

I jeszcze tego samego 1797 roku rozrzucone po
ca³ych pó³nocnych W³oszech oddzia³y polskie pozna³y ju¿
�Pie�ñ Legionów", która nie tylko zyskiwa³a sobie coraz
wiêksz¹ popularno�æ, ale stawa³a siê now¹, mobilizuj¹c¹
si³¹. Nie tylko dla wojska... Oto za po�rednictwem
emisariuszy przedostaj¹cych siê przez granice kordonów
naszych zaborców, pie�ñ ta trafi³a do Warszawy, Krakowa,
Poznania i innych miast, by ju¿ w kilka miesiêcy od chwili

swoich narodzin - siaæ now¹ wiarê w wolno�æ.
�Mazurek D¹browskiego" - jak nazywano potem tê

pie�ñ - towarzyszy³ Polakom we wszystkich bitwach
kampanii napoleoñskiej, a tak¿e w 1806 roku, kiedy to
D¹browski w aurze zwyciêzcy znalaz³ siê w Wielkopolsce.
Tu mieszka³a Basia, która rok pó�niej zosta³a ¿on¹
genera³a.

Nadszed³ czas Ksiêstwa Warszawskiego i ju¿
wówczas �Pie�ñ Legionów Polskich we W³oszech" sta³a
siê jakby nieoficjalnym hymnem; taka by³a jej popularno�æ
i legenda z ni¹ zwi¹zana.

Po upadku Napoleona, w nowo utworzonym
Królestwie Polskim pod zarz¹dem ksiêcia Konstantego,
brata rosyjskiego cara, próbowano usun¹æ tê pie�ñ z
narodowej pamiêci. Ale ju¿ od powstania listopadowego
1831 roku znów powszechnie j¹ �piewano, jako jedn¹ z
najpopularniejszych pie�ni patriotycznych.

W po³owie XIX stulecia �Mazurek D¹browskiego»
wszed³ w nowy niejako okres swoich dziejów, staj¹c siê
jedn¹ ze sztandarowych pie�ni narodów s³owiañskich. Tak
du¿ej si³y oddzia³ywania na kulturê wszystkich S³owian
nie mia³a ¿adna inna pie�ñ polska. Ani przedtem, ani
potem. A w�ród hymnicznych pie�ni wyzwoleñczych w
ca³ej Europie - �Mazurek D¹browskiego" mo¿e byæ chyba
jedynie porównywany z �Marsyliank¹".

Od blisko dwóch stuleci nie zosta³a wyja�niona
zagadka historyczna dotycz¹ca wszystkich Polaków: sk¹d
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siê wziê³a melodia, któr¹ ca³y naród uznaje jako swój
symbol?

Pocz¹tkowo s¹dzono, ¿e melodiê tê skomponowa³
ksi¹¿ê Micha³ Kleofas Ogiñski (twórca �Po¿egnania
Ojczyzny"), potem materia³y archiwalne temu zaprzeczy³y
i do dzi� najczê�ciej autorzy �piewników i prac naukowych
podaj¹ okre�lenie �melodia ludowa" (a niektórzy dodaj¹
do tego asekuracyjny znak zapytania). Otó¿ trzeba
przypomnieæ, ¿e w XVIII wieku mazur by³ w Polsce
tañcem szlacheckim a nie ludowym.

Najbli¿sze prawdy jest za³o¿enie, i¿ Józef Wybicki,
dla potrzeb swojego tekstu �Jeszcze Polska nie umar³a"
sam opracowa³ znane mu ju¿ poprzednio w¹tki melo-
dyczne, ³¹cz¹c je w jedn¹ ca³o�æ formaln¹. Bior¹c pod
uwagê biografiê artystyczn¹ Wybickiego przed rokiem
1797 (wspó³praca z teatrem), sposoby traktowania
cudzego materia³u muzycznego przez kompozytorów
XVIII wieku, metody pracy nad muzyk¹ dla potrzeb teatru
i tworzeniem nowych pie�ni - z du¿¹ doz¹ praw-
dopodobnieñstwa mo¿na przyj¹æ hipotezê, i¿:

1.  Józef Wybicki opracowa³ melodiê I czê�ci
�Mazurka" na podstawie materia³u muzycznego po-
wszechnie znanej ju¿ pie�ni szlacheckiej oraz

2. II czê�æ (refren) dokomponowa³ sam, wy-
prowadzaj¹c konstrukcjê z zawarto�ci czê�ci I.

D³uga i krêta by³a droga urzêdowa �Mazurka
D¹browskiego" do usankcjonowania go jako hymnu
pañstwowego przez najwy¿sz¹ w³adzê w Polsce, czyli
Sejm oraz przez nasz najwy¿szy akt prawny - zapis w
Konstytucji.

Dyskusje nad wyborem hymnu rozpoczê³y siê wraz
z wybuchem I wojny �wiatowej, kiedy to od¿y³y nadzieje
na odzyskanie niepodleg³o�ci w nowym, powojennym
porz¹dku europejskim. (Historycy uznali, ¿e rozpocz¹³ j¹
w listopadzie 1914 roku Czes³aw Jankowski artyku³em
na ³amach �Przegl¹du Warszawskiego", w którym
opowiedzia³ siê za pie�ni¹ �Bo¿e, co� Polskê», wskazuj¹c
te¿ inne kandydatki: �Mazurek D¹browskiego" i �Chora³".)
Potem, w nastêpnych latach, obok pierwszych trzech
kandydatur Jankowskiego, dosz³a �Warszawianka",
�Rota", �Marsz Pierwszej Brygady» oraz �Hymn do mi³o�ci
ojczyzny".

Po odzyskaniu niepodleg³o�ci w 1918 roku - dyskusje
trwa³y nadal, ci¹gn¹c siê latami. Oficjalne delegacje polskie
by³y przyjmowane w ró¿nych stolicach a to przy d�wiêkach
�Bo¿e, co� Polskê", a to �Warszawianki" lub �Mazurka
D¹browskiego" czy �Roty". By³a nadzieja, ¿e uchwalona 17
marca 1921 roku Konstytucja RP wybierze hymn pañstwowy
i osobnym artyku³em uprawomocni ten wybór. Tak siê nie
sta³o i dyskusje trwa³y dalej. (A Konstytucja czeka³a z
artyku³em o hymnie a¿ do 1976 roku.)

Mo¿na rzec, ¿e �Mazurek D¹browskiego"  wszed³
na prawny piedesta³ hymnu pañstwowego - kuchennymi
drzwiami, poprzez szko³y, i to aktem prawnym niskiego
szczebla. Otó¿ nie czekaj¹c na Sejm i Konstytucjê - 15
pa�dziernika 1926 roku Ministerstwo Wyznañ Religijnych
i O�wiecenia Publicznego wyda³o okólnik, w którym
podano czterozwrotkowy tekst �Mazurka D¹browskiego"
jako obowi¹zuj¹cy do �piewania w szko³ach, w cha-
rakterze hymnu.

Kilka miesiêcy pó�niej obudzi³o siê te¿ Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i w okólniku z 26 lutego 1927 roku
og³osi³o tekst podany przez kolegów z resortu edukacji -
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Jeszcze Polska nie zginê³a,
Kiedy my ¿yjemy.
Co nam obca przemoc wziê³a,
Szabl¹ odbierzemy.

Marsz, marsz D¹browski,
Z ziemi w³oskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Z³¹czym siê z narodem.

Przejdziem Wis³ê, przejdziem Wartê,
Bêdziem Polakami.
Da³ nam przyk³ad Bonaparte,
Jak zwyciê¿aæ mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim siê przez morze.

Marsz, marsz...

Ju¿ tam ojciec do swej
Basi Mówi zap³akany �
S³uchaj jeno, pono nasi
Bij¹ w tarabany.

Marsz, marsz...

jako tekst hymnu pañstwowego obowi¹zuj¹cy w ca³ym
kraju. I dopiero tê datê: 26 lutego 1927 roku mo¿emy
przyj¹æ  za pierwszy  dzieñ  istnienia  �Mazurka
D¹browskiego" jako prawnie uznanego hymnu pañ-
stwowego.

Podczas jednego z kursów literatury s³owiañskiej w
Pary¿u, 26 kwietnia 1842 roku, Adam Mickiewicz
stwierdzi³:

�S³awna pie�ñ legionów polskich poczyna siê od
wierszy, które s¹ god³em historii nowej: "Jeszcze Polska
nie zginê³a, kiedy my ¿yjemy". S³owa te mówi¹, ¿e ludzie
maj¹cy w sobie to, co istotnie stanowi narodowo�æ, zdolni
s¹ przed³u¿aæ byt swojego kraju niezale¿nie od warunków

politycznych tego bytu, i mog¹ nawet d¹¿yæ do
urzeczywistnienia go na nowo..."

W roku 1978 powsta³o w Bêdominie, domu
narodzin Józefa Wybickiego, Muzeum Hymnu
Narodowego.

Polski sejm za� czeka³ ze swoj¹ decyzj¹ na temat
hymnu a¿ do 1980 roku, og³aszaj¹c z tekstem i zapisem
nutowym �Jeszcze Polska nie zgine³a" stosown¹ �Ustawê
z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". �Mazurek D¹brow-
skiego" zapisany jest w �Ustawie" w tonacji F-dur, a
oficjalna harmonizacja z opracowaniem na g³os i fortepian
- jest autorstwa Kazimierza Sikorskiego.

Oryginalny tekst pierwowzoru �Pie�ñ Legionów Polskich we W³oszech»:

Oficjalny tekst

Jeszcze Polska nie umar³a,
kiedy my ¿yjemy.
Co nam obca moc wydar³a,
szabl¹ odbijemy.

Marsz, marsz D¹browski,
do Polski z ziemi w³oski,
za twoim przewodem
z³¹czem siê z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
wraca³ siê przez morze,
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim zaborze.

Marsz, marsz...

Przejdziem Wis³ê, przejdziem Wartê,
bêdziem Polakami,
da³ nam przyk³ad Bonaparte
jak zwyciê¿aæ mamy.

Marsz, marsz...

Niemiec, Moskal nie osi¹dzie,
gdy j¹wszy pa³asza,
has³em wszystkich zgoda bêdzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz...

Ju¿ tam ojciec do swej Basi
mówi zap³akany.
S³uchaj jeno pono nasi
bij¹ w tarabany.

Marsz, marsz...

Na to wszystkich jedne g³osy:
Dosyæ tej niewoli.
Mamy Rac³awickie Kosy,
Ko�ciuszkê Bóg pozwoli.

Marsz, marsz...

Na podstawie "Polski �piewnik Narodowy", Wac³aw Panek
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Benedykt XVI opu�ci³ Polskê
Polecam owoce tej pielgrzymki dobremu Bogu i ¿yczê

narodowi polskiemu wszelkiej pomy�lno�ci - napisa³
Benedykt XVI w telegramie do prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego, wys³anym z samolotu po przekroczeniu granic
Polski.

Samolot z Benedyktem XVI na pok³adzie wystartowa³
z lotniska Kraków-Balice o godz. 21.48. Ojca �wiêtego
¿egna³ �piew i oklaski tysiêcy
wiernych zebranych na p³ycie
lotniska. Papie¿ zakoñczy³ wizytê
apostolsk¹ do Polski.

W imieniu Polaków po¿egna³
Ojca �wiêtego prezydent Lech
Kaczyñski. Podziêkowa³ za prze-
s³anie Ojca �wiêtego i stwierdzi³, ¿e
od dzi� ca³a Rzeczpospolita i wszy-
scy Polacy oczekiwaæ bêd¹ na
ponowne spotkanie na polskiej
ziemi.

Trwania «mocno w wierze»
¿yczy³ Polakom Benedykt XVI w
po¿egnalnym przemówieniu na
lotnisku w Balicach. Prosi³, aby w
swych modlitwach nadal o nim
pamiêtali. «To pielgrzymowanie
podczas, którego odwiedzi³em
miejsca szczególnie drogie wiel-
kiemu Janowi Paw³owi II w jaki�
sposób jeszcze bardziej zbli¿y³o
mnie do was, jego rodaków» - powiedzia³ papie¿.

Papie¿ w Auschwitz: proszê Boga i ludzi o ³askê
pojednania

Przybywam, aby o ³askê pojednania prosiæ Boga ale i
ludzi, którzy tu cierpieli - powiedzia³ Benedykt XVI na terenie
obozu Auschwitz-Birkenau. Przyzna³, ¿e mówiæ w miejscu
najwiêkszej ka�ni w dziejach «jest rzecz¹ prawie niemo¿liw¹ -
a szczególnie trudn¹ i przygnêbiaj¹c¹ dla chrze�cijanina, dla
papie¿a, który pochodzi z Niemiec».

W przemówieniu, w którym trzykrotnie nawi¹za³ do
swojego niemieckiego pochodzenia, Papie¿ powiedzia³, ¿e
wizyta na terenie b. obozu by³a jego obowi¹zkiem wobec
prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli oraz wobec Boga. Doda³,
¿e przybywa do Auschwitz «jako syn tego narodu, nad którym
grupa zbrodniarzy zdoby³a w³adzê przez zwodnicze obietnice
wielko�ci, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi,
roztaczaj¹c perspektywy dobrobytu, ale te¿ stosuj¹c terror i
zastraszenie, by pos³u¿yæ siê narodem jako narzêdziem swojej
¿¹dzy zniszczenia i panowania».

Papie¿ przyzna³, ¿e miejscu takim jak Auschwitz brakuje
s³ów i rodz¹ siê pytania: «Panie, dlaczego milcza³e�? Dlaczego
na to przyzwoli³e�?» oraz «Gdzie by³ Bóg w tamtych dniach?
Dlaczego milcza³? Jak móg³ pozwoliæ na tak wielkie
zniszczenie, na ten tryumf z³a?»

Kolejn¹ czê�æ swojego przemówienia Benedykt XVI
po�wiêci³ - podobnie jak Jan Pawe³ II w przemawiaj¹c w tym
miejscu w 1979 r. - refleksji nad martyrologi¹ poszczególnych
narodów, co upamiêtnia rz¹d tablic w ró¿nych jêzykach.
Przypominaj¹c, ¿e w³adze Trzeciej Rzeszy d¹¿y³y do ca³kowitej
zag³ady narodu ¿ydowskiego, Papie¿ powiedzia³, ¿e «w istocie
bezwzglêdni zbrodniarze, unicestwiaj¹c ten naród, zamierzali

zabiæ Boga, który powo³a³ Abrahama, a przemawiaj¹c na Górze
Synaj, ustanowi³ zasadnicze kryteria postêpowania ludzko�ci,
obowi¹zuj¹ce na wieki»

Ojciec �wiêty: Do zobaczenia w Krakowie
Do zobaczenia w Rzymie, a je¿eli Pan Bóg pozwoli to

jeszcze w Krakowie - powiedzia³ Benedykt XVI do wiernych
zgromadzonych przed Domem Arcybiskupów Krakowskich.

Papie¿ pojawi³ siê w «papieskim oknie» na
moment przed wyjazdem do O�wiêcimia, oko³o
godz. 15.50. Nastêpnie pob³ogos³awi³ zgro-
madzonych.

Msza �wiêta na B³oniach
Polacy s¹ powo³ani do sk³adania �wia-

dectwa wiary wobec ca³ego �wiata - powiedzia³
Benedykt XVI na krakowskich B³oniach. W
obecno�ci oko³o miliona wiernych prze-
wodniczy³ on Mszy �w. wraz oko³o 1500
ksiê¿mi, 20 kardyna³ami, 28 arcybiskupami i
120 biskupami z kilkunastu krajów.Na B³onia
przybyli nie tylko Polacy, ale tak¿e pielgrzymi
z zagranicy, m.in. z Rosji, Ukrainy, Litwy,
S³owacji i Bia³orusi.

W homilii Benedykt XVI wezwa³ Polaków
do dawania �wiadectwa wiary w Jezusa
Chrystusa wobec ca³ego �wiata. «Wraz z
wyborem Karola Wojty³y na Stolicê �wiêt¹ (...)
wasza ziemia sta³a siê miejscem szczególnego
�wiadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy
sami zostali�cie powo³ani, by to �wiadectwo

sk³adaæ wobec ca³ego �wiata. To wasze powo³anie jest nadal
aktualne, a mo¿e nawet jeszcze bardziej od chwili b³ogo-
s³awionej �mierci S³ugi Bo¿ego. Niech nie zabraknie �wiatu
waszego �wiadectwa!» - powiedzia³ Papie¿.

Zachêcaj¹c do dawania �wiadectwa wiary, sformu³owa³
konkretne wskazania w jaki sposób podj¹æ to wezwanie. Prosi³, aby
Polacy «odwa¿nie sk³adali �wiadectwo Ewangelii przed dzisiejszym
�wiatem, nios¹c nadziejê ubogim, cierpi¹cym, opuszczonym,
zrozpaczonym, ³akn¹cym wolno�ci, prawdy i pokoju». W kolejnym
wezwaniu prosi³, by�my «czyni¹c dobro bli�niemu i troszcz¹c siê o
dobro wspólne, �wiadczyli, ¿e Bóg jest mi³o�ci¹».

Zaapelowa³ równie¿ do Polaków, by «skarbem wiary dzielili
siê z innymi narodami Europy i �wiata». Do rodaków Jana Paw³a
II zwróci³ siê tak¿e z osobist¹ pro�b¹: «Proszê was tak¿e, by�cie
pamiêtali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak
pamiêtali�cie o moim wielkim Poprzedniku, bym wype³ni³ misjê
powierzon¹ mi przez Chrystusa». Koñcz¹c wezwa³: «Trwajcie
mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w
mi³o�ci!».

Wszystkich wiernych Benedykt XVI poleci³ Matce
Odkupiciela prosz¹c J¹, by przewodzi³a im w wierze. Po
otrzymaniu apostolskiego b³ogos³awieñstwa wierni klaskali,
wznosili okrzyki «Niech ¿yje Papie¿» i «Zostañ z nami»,
za�piewali Ojcu �wiêtemu «Sto lat» i «¯yczymy, ¿yczymy».

Ojciec �wiêty zszed³ z podestu, na którym sta³ o³tarz,
przywita³ siê i zamieni³ kilka s³ów z przedstawicielem
Patriarchatu Moskiewskiego oraz z prezydentem Lechem
Kaczyñskim i jego ma³¿onk¹.

Serwis POLSKA-POLACY
¯ród³o: Serwis pielgrzymki �Papie¿ Benedykt XVI

 w Polsce�

Wiadomo�ci z Polski
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1 maja 2004 roku, dzieñ, kiedy Polska sta³a siê
pe³noprawnym cz³onkiem UE, by³ równie¿ dat¹ sym-

boliczn¹. Dziêki wej-
�ciu Polski i innych
pañstw naszego reg-
ionu do Unii ostate-
cznie zatarto �lady po-
ja³tañskiego podzia³u
Europy � dwa lata po
akcesji powiedzia³
prezydent Lech Ka-
czyñski.

1 maja 2004 ro-
ku, Polska � wraz z dziewi¹tk¹ innych pañstw � wesz³a do
Unii Europejskiej. Po dwóch latach obecno�ci we
Wspólnocie 80 proc. Polaków jest zadowolonych z
cz³onkostwa w UE.

Koniec Ja³ty
Starania o cz³onkostwo Polski podj¹³ w 1992 roku,

rozpoczynaj¹c negocjacje w sprawie Uk³adu Euro-
pejskiego, pierwszy po wojnie niekomunistyczny rz¹d
Tadeusza Mazowieckiego.

Rozszerzenie Wspólnoty wita³y � hucznymi zabawami
na ulicach i placach miast, fajerwerkami, a tak¿e refleksjami
o historii i przysz³o�ci � tysi¹ce mieszkañców pañstw �nowej
Europy�. �wi¹teczny nastrój by³ szczególnie odczuwalny
w krajach dawnego bloku komunistycznego, których
przywódcy witali wej�cie do UE jako koniec sztucznego,
ustalonego w Ja³cie, podzia³u Europy i definitywny kres
zimnowojennej ideologii.

Nadzieje i lêki
Polacy oczekiwali od cz³onkostwa przede wszystkim

u³atwieñ w podró¿owaniu oraz w studiowaniu i podej-
mowaniu pracy w innych krajach UE i to mimo, ¿e nie od
razu znik³y wszystkie bariery. Z sonda¿y wynika³o, ¿e
liczymy te¿ na ukrócenie przez UE korupcji w naszym kraju.
Z kolei eksperci oczekiwali wy¿szego wzrostu gos-
podarczego, pobudzanego popytem na polskie towary i
us³ugi na unijnym rynku, wiêkszej stabilno�ci i lepszego
egzekwowania prawa.

Wej�ciu w unijne struktury towarzyszy³y te¿ liczne
obawy. Eurosceptycy roztaczali wizje wykupu polskiej ziemi
przez obcokrajowców, zalania polskiego rynku za-
granicznymi produktami oraz pogarszaniem siê sytuacji
polskich rolników i przetwórców.

Kryzys we Wspólnocie
Po roku okaza³o siê jednak, ¿e wiêkszo�æ polityków i

ekspertów, okre�li³a bilans pierwszych 12 miesiêcy
cz³onkostwa jako co najmniej pozytywny. Za najwiêksze
sukcesy uznano o¿ywienie polskiej gospodarki, poprawê
sytuacji rolników i silniejsz¹ pozycjê miêdzynarodow¹
pañstwa. Zdaniem czê�ci z nich, pierwszy rok w UE to
jednak przede wszystkim utrudnianie dostêpu do unijnego

rynku pracy i us³ug, wzrost cen, a w perspektywie �
niekorzystna dla Polski unijna konstytucja.

Drugi rok Polski w UE przebiega³ � zdaniem wielu
polityków, ekspertów i obserwatorów � pod znakiem
kryzysu we Wspólnocie: zawieszenie przez przywódców
pañstw cz³onkowskich ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego,
w odpowiedzi na odrzucenie go w referendach we Francji
i Holandii; k³opoty z uzgodnieniem unijnego bud¿etu na
lata 2007-2013; niechêæ czê�ci krajów �starej� UE do
liberalizacji rynku us³ug; pojawiaj¹ce siê coraz czê�ciej na
unijnej scenie pytania o sens i termin dalszego
rozszerzania Wspólnoty.

Polacy pracuj¹ w �starej� Unii
Wed³ug Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej,

podstawowe problemy Polaków pracuj¹cych i poszu-
kuj¹cych pracy w Unii maj¹ zwi¹zek z niewystarczaj¹c¹

znajomo�ci¹ jêzyków obcych. Polacy nie potrafi¹ czêsto
skorzystaæ z oficjalnych informacji o mo¿liwo�ciach
legalnego zatrudnienia; nie wiedz¹ te¿ za wiele o
warunkach ¿ycia i pracy za granic¹.

Najpopularniejszymi sektorami, w których pracuj¹
Polacy w krajach UE s¹ prace biurowe, hotelarstwo i gas-
tronomia, rolnictwo, przemys³ wytwórczy i przetwórstwo
spo¿ywcze. Polacy zatrudnieni s¹ tak¿e w sferze ochrony
zdrowia i opieki, w handlu, budownictwie, transporcie i
sektorze rozrywkowym.

Mimo ¿e Niemcy nie otworzy³y dla nas rynku pracy,
to jednak w³a�nie tam wyje¿d¿a najwiêcej Polaków. W 2004
r. udzielono Polakom ponad 411 tys. pozwoleñ na pracê
(92 proc. w landach zachodnich). Natomiast w okresie
styczeñ-lipiec 2005 r. wydano 272 tys. pozwoleñ, g³ównie
na pracê sezonow¹.

W Wielkiej Brytanii, która od razu otworzy³a swój rynek
dla Polaków, stanowimy niemal 60 proc. wszystkich
podejmuj¹cych tam pracê obywateli nowych pañstw Unii.
Legaln¹ pracê podjê³o na Wyspach Brytyjskich w okresie

Dwa lata w Unii Europejskiej

Polska w UE

Ostatni rok w Unii przebiega³ pod znakiem kryzysu
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maj 2004 � wrzesieñ 2005 prawie 170 tys. naszych
rodaków.

Bardzo popularna w�ród polskich pracowników jest
tak¿e Irlandia, w której � jak szacuje ambasada RP w
Dublinie � pracuje 70-80 tys. naszych rodaków.

Nieco mniej popularne ni¿ Wlk. Brytanie i Iralndia s¹
W³ochy (ok. 62 tys. Polaków), Holandia (ponad 30 tys.

zezwoleñ na pracê � 87 proc. wszystkich zezwoleñ
przyznanych obywatelom nowych pañstw UE) i Hiszpania
(ok. 18 tys. polskich pracowników).

Dwa lata cz³onkostwa w liczbach
• 30 380 759 310,75 z³otych nap³ynê³o do Polski z unijnej

kasy (dane na koniec lutego 2006 roku);
• 17 633 289 801,45 z³otych sk³adki wp³aci³a Polska do

kasy UE (dane na koniec lutego 2006 roku);
• 3 291 114 839,08 z³otych otrzymali polscy rolnicy w

ramach dop³at bezpo�rednich (dane na koniec lutego 2006
roku);

• 1,483 mln polskich rolników z³o¿y³o wnioski o
przyznanie dop³at bezpo�rednich w 2005 roku;

• 11,4 proc. funduszy strukturalnych przyznanych Polsce
na lata 2004-2006 zdo³ali�my wykorzystaæ do koñca marca
2006 roku;

• 85,1 km odcinków nowych autostrad otwarto w Polsce
w minionych dwóch latach

• 713 mln z³otych przyznano polskim przedsiêbiorstwom
na proekologiczne inwestycje w ramach puli unijnych �rodków
na lata 2004-2006;

• 59,656 mld euro otrzyma Polska w ramach bud¿etu
UE na lata 2007- 2013 na politykê spójno�ci

• 37 postêpowañ przeciwko Polsce o naruszenie prawa
wspólnotowego prowadzi³a Komisja Europejska do 31 grudnia
2005 roku;

• 445 Polaków pracuje na stanowiskach w Komisji
Europejskiej

• 0 obywateli Polski pracuje na najwy¿szych sta-
nowiskach � dyrektorów b¹d� wicedyrektorów generalnych w
Komisji Europejskiej;

• 80 proc. Polaków jest zadowolonych z cz³onkostwa
Polski w UE

• 11 proc. Polaków nie jest zadowolonych z obecno�ci
Polski w UE

W Wielkiej Brytanii legalnie pracuje 95 polskich
hydraulików

(PAP)

Polska jest «lokomotyw¹» procesu integracji
Ukrainy z NATO i UE - uwa¿a szef ukraiñskiej
dyplomacji Borys Tarasiuk. Polski minister spraw
zagranicznych Stefan Meller zapewnia, ¿e nasz kraj
zawsze bêdzie «adwokatem» Ukrainy na Zachodzie.
Obaj szefowie dyplomacji uczestniczyli  w Warszawie
w konferencji «Ukraina w polityce euroatlantyckiej»,
zorganizowanej przez Centrum Stosunków Miêdzy-
narodowych.

«Wysoko cenimy podej�cie Unii Europejskiej do
Ukrainy, a szczególnie stanowisko Polski. Ukraiñcy s¹
za to bardzo wdziêczni» - podkre�li³ szef ukraiñskiego
MSZ.

Natomiast szef polskiej dyplomacji zapewni³
swojego ukraiñskiego kolegê, ¿e dla Polski, «niezale¿nie
od wszystkich zawirowañ politycznych, Ukraina jest i
bêdzie czê�ci¹ polskiej racji stanu. «Dokonamy
wszystkiego, ¿eby naczynia po³¹czone, jakimi s¹ nasze
kraje, dzia³a³y jak najlepiej» - doda³.

Serwis POLSKA-POLACY
¯ród³o: Portal Onet.pl (Polska)

Autostopowicze na start!
IX Miêdzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

rozpoczynaj¹ siê w Gdañsku. To jedna z najwiêkszych
imprez tego typu w Europie.

W tegorocznych zawodach zapowiedzia³o udzia³
blisko 70 dwuosobowych zespo³ów z Polski, Litwy i
Francji. Trasa wyznaczona dla uczestników rozpoczyna
siê w Gdañsku, a koñczy 1 maja w Rydze na £otwie.

Tradycja rajdów siêga ju¿ dziewiêciu lat. Mi³o�nicy
�podró¿y za jeden u�miech� �cigali siê ju¿ na trasach do
Pragi, Berlina, Wilna oraz Bratys³awy. W tym roku
zawodnicy jak zawsze bêd¹ musieli liczyæ tylko na
¿yczliwo�æ kierowców, bowiem podró¿owanie �rodkami
komunikacji publicznej jest zabronione.

Tytu³ Miêdzynarodowego Mistrza Autostopu
uzyskaj¹ cz³onkowie tego zespo³u, który na mecie na
£otwie pojawi siê jako pierwszy. W rajdzie auto-
stopowym chodzi jednak nie tylko o wy�cig, ale te¿ o
poznawanie krajów oraz przybli¿anie uczestnikom
mistrzostw walorów turystycznych, historii, a tak¿e
kultury poszczególnych pañstw i narodów.

Impreza organizowana jest przez Polski Klub
Przygody oraz Studenckie Ko³o Naukowe Geografów
Uniwersytetu Gdañskiego.

(PAP)

Polska ��lokomotyw¹��
integracji Ukrainy z NATO i UE
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W dwa lata po przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej, 80 proc. Polaków popiera cz³on-
kostwo naszego kraju we Wspólnocie, a tylko
11 proc. jest mu przeciwna � wynika z naj-
nowszego sonda¿u CBOS.
Od maja 2004 r. odsetek zwolenników obecno�ci

Polski w UE wzrós³ o 16 pkt procentowych, a odsetek
przeciwników integracji zmniejszy³ siê o 18 punktów

Ro�nie te¿ liczba osób pozytywnie oceniaj¹cych
bilans korzy�ci z obecno�ci w Unii. 54 proc. ankie-
towanych uwa¿a, ¿e przynosi ona Polsce wiêcej zysków
ni¿ strat. Wed³ug badania z sierpnia 2004 roku, s¹dzi³o
tak 39 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania jest 18 proc. badanych; w
sierpniu 2004 roku uwa¿a³o tak 30 proc. badanych.

Do pozytywnych efektów integracji Polacy naj-
czê�ciej zaliczaj¹: wiêksze mo¿liwo�ci podejmowania
pracy w krajach unijnych (39 proc. wskazañ), otwarte
granice (24 proc.), korzy�ci dla rolnictwa (19 proc.) oraz
nap³yw pieniêdzy z funduszy unijnych (7 proc.).

10 proc. twierdzi, ¿e Polska nie ma ¿adnych korzy�ci
z obecno�ci w UE. Przed rokiem uwa¿a³o tak 17 proc.
badanych. 35 proc. badanych nie potrafi wymieniæ
¿adnych niekorzystnych skutków integracji, a 20 proc.

Polacy zadowoleni z cz³onkostwa w UE

Polska ro�nie za unijne pieni¹dze
Ju¿ prawie cztery miliardy z³otych wziê³a Polska z

funduszy strukturalnych od 1 maja 2004 r. Dziêki tym
pieni¹dzom w ubieg³ym roku polski PKB by³ wy¿szy o
ponad 8,3 mld z³ � informuje �Gazeta Wyborcza�.

Unijne pieni¹dze da³y Polsce potê¿nego kopa
rozwojowego � wynika z danych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, do których dotar³a gazeta. Efekty najlepiej
widaæ w regionach.

�Wybudowali�my ponad 150 km dróg, kupili�my
ponad 50 autobusów w Bia³ymstoku, centrum sportów
zimowych zbudowali�my, mamy oddzia³ ratunkowy w
szpitalu w Bia³ymstoku. A to czubek góry lodowej � wylicza
cz³onek zarz¹du woj. podlaskiego odpowiedzialny za
pieni¹dze z UE Karol Tylenda. �Bez pieniêdzy z UE nie
by³oby tych inwestycji� � dodaje.

Pieni¹dze z funduszy strukturalnych zwiêkszy³y
polski produkt krajowy brutto: w 2004 r. tylko o 0,01 proc.,
ale ju¿ w ub.r. o 0,86 proc. W warto�ciach realnych tylko
dziêki funduszom strukturalnym nasz PKB wzrós³ a¿ o
ponad 8,3 mld z³.

Powstaj¹ te¿ nowe miejsca pracy � od 1 maja 2004
r. dziêki unijnym pieni¹dzom przyby³o ich 80 tys. W tym
roku fundusze z UE maj¹ zadzia³aæ jeszcze silniej � PKB
podskoczy a¿ o 2,8 proc., a pracê dostanie ponad 250
tys. osób � szacuje dziennik.

To pierwsze ca³o�ciowe szacunki efektywno�ci

twierdzi, ¿e nie ma ¿adnych negatywnych jej nastêpstw.
Pozostali jako negatywny skutek przyst¹pienia do

UE wymieniaj¹ g³ównie wzrost cen (7 proc. � o 22 punkty
procentowe mniej ni¿ przed rokiem), straty rolników (6
proc.), konkurencja ze strony zachodnich firm (6 proc.),
konieczno�æ dostosowywani do norm unijnych (5 proc.),
opuszczanie Polski przez fachowców (3 proc.).

wykorzystania przez Polskê unijnych pieniêdzy z funduszy
strukturalnych. A to dopiero pocz¹tek, bo z 12,8 mld euro
dostêpnych dla Polski w latach 2004-06 na razie wziêli�my
tylko 1 mld, a do koñca roku mamy wzi¹æ 3 mld euro. Tak
zapewnia na ³amach �Gazety Wyborczej� min. minister
rozwoju regionalnego Gra¿yna Gêsicka.

 (PAP)

 (PAP)

Dziêki �rodkom z Unii Europejskiej w Polsce mo¿liwe
sta³y siê inwestycje, na które do niedawna brakowa³o
pieniêdzy
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18 osób, w�ród nich Zbigniew Janowicz � polski
naukowiec pracuj¹cy w Niemczech, zosta³o zwyciêzcami
konkursu UE na wynalazcê roku.

Zbigniew Janowicz i niemiecki profesor Cornelius
Hollenberg opatentowali metodê taniej produkcji nowo-
czesnej szczepionki przeciwko ¿ó³taczce typu �B�. Obaj
pracuj¹ w Düsseldorfie

Dziêki wynalazkowi Janowicza i Hollenberga, w ponad
90 krajach �wiata sprzedano ju¿ ponad 450 mln dawek
szczepionki rekomendowanej przez �wiatow¹ Organizacjê
Zdrowia (WHO). Organizacja szacuje, ¿e nosicielstwo wirusa
¿ó³taczki typu �B� dotyczy ponad jednej trzeciej populacji
�wiata.

W gronie zwyciêzców znale�li siê tak¿e wynalazca
mikroprocesora Federico Faggin z W³och i grupa naukowców z
Holandii - wynalazcy tzw. bio-chipa, który zrewolucjonizowa³

badania nad DNA. Bio-chip pozwala na wykrywanie mutacji w
genach. Konkurs zorganizowano i rozstrzygniêto po raz pierwszy
w historii UE. Zwyciêzców wybrano spo�ród 300 osób, które w
ostatnich dziewiêciu latach zdoby³y patenty przyznawane przez
Europejskie Biuro Patentowe

Przy okazji og³oszenia wyników, Komisja Europejska
ponownie promowa³a swój pomys³ wprowadzenia wspólnego
unijnego patentu. Zdaniem KE, brak takiego patentu, taniego
i dostêpnego dla wszystkich firm w Unii, jest jednym z
powodów opó�nieñ w wy�cigu ze Stanami Zjednoczonymi
w dziedzinie innowacyjno�ci i nowych technologii.

Wed³ug dziennika �Financial Times�, koszt opa-
tentowania wynalazku w Unii Europejskiej waha siê od 37,5
tys. do 57 tys. euro. W USA wynosi przeciêtnie równowarto�æ
10 tys. euro.

(PAP)

UE wyró¿ni³a Polaka wynalazcê

Gor¹czka reumatyczna, zapalenie nerek czy te¿ choroba
paso¿ytnicza w³o�nica - naukowcy nadal spieraj¹ siê co do
przyczyn �mierci Wolfganga Amedeusza Mozarta; teorii na
ten temat jest prawie 120.

Wspó³cze�ni podejrzewali, ¿e kompozytor - który
skar¿y³ siê na «smak �mierci w ustach» - zosta³ otruty przez
rywala, kompozytora Antonio Salieriego lub przez masonów
mszcz¹cych siê za zdradê ich sekretów w operze «Cza-
rodziejski flet». Lekarze orzekli wówczas z kolei tzw. ostr¹
gor¹czkê prosówkow¹ («hitziges friesefieber»), przebiegaj¹c¹
z wysypk¹.

Do niedawna naukowcy mieli nadziejê, ¿e w ustaleniu
przyczyn �mierci Mozarta pomog¹ wyniki badañ czaszki,
która - ich zdaniem - mog³a nale¿eæ do kompozytora.
Czaszka od ponad stu lat znajduje siê w posiadaniu
Miêdzynarodowej Fundacji Mozartowskiej w Salzburgu,
gdzie 27 stycznia 1756 r. urodzi³ siê Mozart.

Badania czaszki prowadzili naukowcy z Instytutu
Medycyny S¹dowej w Innsbrucku. Og³oszone przez nich na
pocz¹tku stycznia wyniki badañ DNA czaszki (które
porównano z DNA ko�ci babki Mozarta) nie potwierdzi³y
jednak hipotezy, ¿e by³a to czaszka genialnego kompozytora.

Na temat przyczyn �mierci Mozarta powsta³o a¿ 118
teorii, które sugerowa³y m.in. zapalenie p³uc, chorobê
weneryczn¹, a nawet �mieræ z g³odu i wycieñczenia. Do
najczê�ciej wymienianych nale¿¹ jednak gor¹czka reuma-
tyczna, zapalenie nerek oraz w³o�nica.

Zwolennikiem dwóch pierwszych jest specjalista chorób
zaka�nych i patofizjolog z amerykañskiego Uniwersytetu

Co zabi³o Mozarta?
Maryland w Baltimore, prof. Phillip A. Mackowiak, który
bada³ przyczyny �mierci wielu s³awnych ludzi, m.in.
Aleksandra Wielkiego, Beethovena i Joanny d�Arc.

Wed³ug Mackowiaka, o gor¹czce reumatycznej u
Mozarta mog³yby �wiadczyæ m.in. objawy zapalenia stawów,
wysypka oraz zaburzenia ruchu, natomiast o tzw. ostrym
k³êbuszkowym zapaleniu nerek - obrzêk ca³ego cia³a
kompozytora (na skutek uszkodzenia filtruj¹cych krew
k³êbuszków nerkowych).

Inny specjalista chorób zaka�nych, dr Jan V. Hirsch-
mann z Seattle w USA, podejrzewa raczej u Mozarta
w³o�nicê, której cz³owiek nabawia siê wskutek spo¿ycia
niedogotowanego lub niedosma¿onego miêsa chorej �wini.
Znajduj¹ce siê w miêsie wieprzowym larwy w³o�nia
spiralnego uwalniaj¹ siê z os³onek pod wp³ywem soków
trawiennych w ¿o³¹dku cz³owieka, by nastêpnie dojrzewaæ i
rozmna¿aæ siê w jelitach. W efekcie wystêpuje u cz³owieka
wysoka gor¹czka, plamy na skórze, bóle miê�ni i ¿eber oraz
opuchlizna. Hirschmann zwróci³ uwagê, ¿e na ok. 40 dni
przed �mierci¹ Mozart jad³ wieprzowe kotlety.

Mozart by³ s³abego zdrowia. W ró¿nych okresach
swojego ¿ycia cierpia³ m.in. na rumieñ guzowaty, gor¹czkê
reumatyczn¹, przewlek³e zapalenie krtani, dur brzuszny,
ospê, zapalenie w¹troby, zatrucia pokarmowe, bóle g³owy i
zêbów. Choroba, która w 15 dni doprowadzi³a go do �mierci,
objawia³a siê gor¹czk¹, bólem g³owy, obfitymi potami,
postêpuj¹cym obrzêkiem ca³ego cia³a, wymiotami i
biegunk¹.

(PAP)

Wiadomo�ci z Polski
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

�wiêto s³owiañskiej kultury

W Charkowskim Narodowym
Uniwersytecie Pedagogicznym w
dniu 25 maja 2006 roku sta³o siê
kulturaln¹ sensacj¹ �wiêto s³o-
wiañskiego pi�miennictwa i kultury
pod egid¹ Centrum Kultury Polskiej
w Charkowie. Impreza sk³ada³a siê
z kilka tematycznych bloków. Pierw-
szy - podsumowanie wyników kon-
kursu na najlepszy  przek³ad poezji
Iwana Franko na jêzyk polski, drugi
- konkurs na najlepsz¹ recytacjê
wierszy znanej polskiej  poetki Marii
Konopnickiej, trzeci � program
kulturalny.

I. Franko wspaniale zna³ polsk¹
literaturê, wysoko ceni³ twórczo�æ
Adama Mickiewicza, Juliusza S³o-
wackiego, Elizy Orzeszkowej. Ten
genialny  ukraiñski poeta przyznawa³
wielkie znaczenie wzajemnym sto-
sunkom Ukraiñców  i Polaków.
Uwzglêdniaj¹c skomplikowan¹ his-
toryczn¹ i wspó³czesn¹ mu sytuacjê,
I. Franko by³ konsekwentnym zwo-
lennikiem solidarno�ci i wspó³pracy
miêdzy dwoma wielkimi s³owiañskimi
narodami. Swoj¹ opiniê wyg³osi³ on
tak¿e na wiecu polskich ch³opów w
Krakowie (1893 r.): �Interesy ch³opa
ukraiñskiego i polskiego s¹ jed-
nakowe i tylko wzi¹wszy siê za rêce
mo¿na  osi¹gn¹æ zmiany na lepsze�.

Chodzi tutaj o zwolenników ów-
czesnej ukraiñskiej radykalnej partii
i polskiego �Stronnictwa ludowego�.

Do sk³adu jury weszli: dziekan
katedry ukraiñskiej profesor pani
Irena Tymczenko; doktor filologii
laureat nagrody im. W. Korolenki
kierownik katedry ukraiñskiej i
�wiatowej literatury pan Iwan Mas³ow
oraz prezydent Stowarzyszenia
Kultury Polskiej w Charkowie Zas³u-
¿ony dla Kultury Polskiej dyrektor
Centrum Kultury Polskiej Józefa
Czernijenko.

W konkursie wziê³o udzia³ oko³o
50 uczestników. Wiêkszo�æ sta-
nowili studenci Uniwersytetu kie-
runku polsko-ukraiñskiego. Konkur-
sanci mieli pe³n¹ swobodê w wybo-
rze tekstów. Znaczn¹ przewagê sta-
nowi³y jednak liryki ze zbioru
�Zwiêd³e li�cie�. �Zwiêd³e li�cie�
okaza³y siê wspó³graæ z nastrojami
duszy m³odych wielbicieli talentu
Iwana Franko.

Zwyciêzc¹ jednog³o�nie zosta³a
wybrana studentka III roku kierunku
ukraiñsko- polskiego Julia Gur¿yj.
Zosta³ jej wrêczony globus kry-
szta³owy i skierowanie do Szko³y
Letniej Jêzyka i Kultury Polskiej w
Polsce. Oprócz zwyciêzcy nagrody
otrzyma³y tak¿e studentki Wiktoria
Dowgun, Helena Miszczenko i Na-
talia Wirczenko.

Na uwagê zas³uguje �wi¹teczna
sala, która zebra³a ró¿nojêzyczn¹
publiczno�æ. Przek³ad poezji Iwana
Franka na jêzyk polski poprzedzi³o
czytanie tekstów w jêzyku orygina³u.
To spowodowa³o obiektywn¹ ocenê
mistrzowskiej recytacji m³odych
wykonawców oraz utalentowanych
m³odych t³umaczy.

Kulminacyjn¹ czê�ci¹ �wiêta �
drugim go blokiem - zosta³ konkurs
na najlepsz¹ recytacjê wierszy
znanej polskiej poetki Marii Ko-
nopnickiej. Nieprzypadkowo los
sprawi³, ¿e groby ukraiñskiego poety
Iwana Franka i polskiej poetki Marii
Konopnickiej znajduj¹ siê na tym
samym cmentarzu we Lwowie. Z

wielkim uczuciem czyta³y wiersze
polskiej poetki studentki I roku
Wiktoria Wolska i Helena Petriw.
Studentki III roku Halina Mazniak i
Wiktoria Wejnoga zdziwi³y obecnych
wykonaniem dramatycznego utworu
Marii Konopnickiej �Contra spem
spero� w duecie. Palmê pierw-
szeñstwa jury odda³o Helenie Pietriw.
Ona ma szans wystêpowaæ na
Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej
w Polsce.

W przerwach miêdzy konkursem
widzowie ogl¹dali fragment sztuki
M. Kocubyñskiego �Cienie zapo-
mnianych przodków� w wykonaniu
studentów IV roku kierunku ukra-
iñsko - angielskiego. Poruszy³ wszy-
stkich obecnych film polskiego re¿y-
sera Jerzy Kowalerowicza wed³ug
powie�ci Henryka Sienkiewicza �Quo
vadis�. Wspania³ym g³osem ocza-
rowa³a publiczno�æ �piewaczka Nina
Agiejewa.

�wiêto pi�miennictwa s³owiañ-
skiego i kultury w Charkowskim
Pañstwowym Uniwersytecie Peda-
gogicznym pod egid¹ Centrum
Kultury Polskiej w Charkowie bardzo
zainteresowa³o m³odzie¿ i z tego roku
zostanie tradycyjnym.

Wasylij Sagan,
 organizator �wiêta
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�wiêto pi�miennictwa s³owiañskiego
W dniu 24 maja b.r. w Charkowskim Obwodowym

Centrum Twórczo�ci Ludowej odby³o siê �wiêto pi�-
miennictwa i kultury s³owiañskiej. �wiêto rozpoczê³o wokalne
trio �Barwy� utworem duchownym �Ojcze nasz� i ��wiêty
Bo¿e�. Po ich wykonaniu prowadz¹ca koncert pani Ludmi³a
Strelnikowa powiedzia³a, ¿e w³a�nie 24 maja ca³y s³owiañski
lud obchodzi Dzieñ pi�miennictwa s³owiañskiego i kultury
s³owiañskiej, a my spróbujemy do³¹czyæ siê do �ród³a
duchowo�ci, co wypromieniowuje te �wiêto.

W ten dzieñ przedstawicieli ró¿nych s³owiañskich
narodowo�ci stali go�æmi na tym �wiêcie w Obwodowym
Centrum Twórczo�ci ludowej. Wszyscy na w³asne oczy
mogli zobaczyæ, jak zachowuj¹ oni jêzyk, kulturê i tradycjê
swego narodu.

Pani Ludmi³a Strelnikowa odznaczy³a jak¹
magiczn¹ si³ê ma ludowa piosenka.: � ... jest czê�ci¹
historii, ¿ycia, bytu ka¿dego narodu. Z mowy i piosenki
rozpoczynaj¹ siê pierwsze elementy kultury i na ich
podstawie wyrasta ich narodowa literatura i muzyka�.
Rozpoczê³a koncert 6 letnia El¿unia Czernijenko
polskimi piosenkami �Rodzice� i �P³ynie Wis³a, P³ynie�.
Potem ona recytowa³a polski wiersz Czes³awa

Janczarskiego �Barwy Ojczyste�. Po piêknym wystêpie
El¿uni, prowadz¹ca powiedzia³a o wielkich osi¹g-
niêciach 15 letniej dzia³alno�ci Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie w zachowaniu i popularyzacji
polskiej kultury i jêzyka na Ukrainie. Na scenê by³a
zaproszona pani prezes Józefa Czernijenko, która
pozdrowi³a wszystkich obecnych z okazji �wiêta
pi�miennictwa i kultury s³owiañskiej. Prezentacjê
polskiej kultury, jako jednej ze s³owiañskich kultur,
zakoñczy³a solistka ze Stowarzyszenia Natalia Zaika,
która w piêknym krakowskim stroju ludowym przy
akompaniamencie Walentyny Reszowej wykona³a
piosenkê Stanis³awa Moniuszki �Krakowiaczek� i
piosenkê ludow¹ �Powiedzia³ mi�. Publiczno�æ ciep³o
przywita³a polskich wykonawców.

Na koncercie weso³o wyst¹pili tak¿e zespo³y
ukraiñskie, rosyjskie bu³garskie. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy od Kierownictwa Charkowskiego
Obwodowego Domu Twórczo�ci Ludowej.

Olga Zagórska
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30 kwietnia w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej
w Charkowie obchodzono Dzieñ Polonii i Polaków za
Granic¹ oraz uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Z tej
okazji odby³ siê przepiêkny koncert z udzia³em samych
gwiazd.

Pani Ludmi³a Kabaniec, jedna z uczestniczek
koncertu, w przejmuj¹cy sposób za�piewa³a m. in. utwór

�Polskie kwiaty�. Dziêki pani Ludmile naprawdê
wszyscy zostali�my przeniesieni pod polskie niebo, pod
którym zakwit³y �fio³ki, kaczeñce i maki�. Z ostatnimi
d�wiêkami pianina jeszcze w powietrzu unosi³ siê
delikatny zapach polskich kwiatów. W jej wykonaniu
us³yszeli�my tak¿e cudowne polskie utwory �Gaude,
mater Polonia� i �Ojczyzna moja� (muz. Miros³aw
Banach, s³. Karol Wojty³a).

Na koncercie nie mog³o zabrakn¹æ piêknego
�Hymnu Polonii Charkowa�, który wy�piewa³a nam pani
Swet³ana Kalincewa przy akompaniamencie pani Wandy
Kowalewskiej. Ten duet na d³ugo pozostanie w

Podwójne �wiêto

W dniu 26 maja w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej
w Charkowie mia³ miejsce Dzieñ Polskiej Poezji. Mi³y
Dzieñ, tym bardziej, ¿e po³¹czony z obchodzonym w
Polsce Dniem Matki, co znalaz³o odzwierciedlenie w
dobranym przez dzieci repertuarze.

W konkursie wziêli udzia³ uczniowie trzech szkó³ -
Liceum Prawniczego w Bezludówce, Kolegium
Charkowskiego i gimnazjum 116 w Charkowie, a tak¿e
cz³onkowie Stowarzyszenia. Musieli�my zadowalaæ siê
czê�ci¹ mówion¹. Zaproszony ks. Pawe³ Such z ko�cio³a
Katedralnego, w przerwie, w czasie obrad jury, odkry³
swoje niew¹tpliwe zdolno�ci muzyczne i zabawia³ dzieci,
graj¹c na pianinie nie tylko religijne majowe pie�ni, ale
tak¿e melodie ludowe i klasykê.

W konkursie wziê³o udzia³ 17 uczestników. Ich
wystêpy ocenia³o jury w sk³adzie nauczycieli jêzyka
polskiego i cz³onków Stowarzyszenia. Dzieci w sposób
ciekawy i barwny przedstawia³y w³asn¹ interpretacjê
wybranych przez siebie wierszy. Dominowa³a, co ju¿
nikogo nie dziwi, twórczo�æ Jana Brzechwy i Juliana
Tuwima � czyli �Baran�, �Samochwa³a�, �¯uraw i
Czapla�, �Przyj�cie wiosny�, �Warzywa�. Oprócz
weso³ych, humorystycznych wierszy trzy dziewczynki

przedstawi³y wzruszaj¹ce utwory o mamie, które
dyplomowali�my wszystkim Mamom. Najm³odsza
uczestniczka � 6 letnia El¿unia Czernijenko, ubrana w
bia³o-czerwon¹ sukienkê zaprezentowa³a wierzy �Barwy
ojczyste� i �Ojczyzna�. Ocena dzieci nie by³a ³atwa,
wszystkie bowiem wykonania utworów by³y na swój
sposób oryginalne. Jury wziê³o jednak pod uwagê
elementy choreograficzne i wk³ad pracy wszystkich
m³odych artystów.

I tak I miejscem uhonorowano dwa wiersze, ale a¿
czterech wykonawców - Nastiê Soko³ow¹ �Olgê
Zo³otoriew¹, jedynego mê¿czyznê � Kole Kamczatnego
(za prezentacjê �¯urawia i Czapli� i Juliê Gelun (która
wspania³e wczu³a siê w rolê rozdra¿nionego bohatera
wiersza �Okulary�).

II miejsce zajê³a Anna Korobko przezabawnie
prezentuj¹ca wiersz �Samochwa³a�. Wyró¿nione osoby
oprócz dyplomów otrzymali najnowsze wydanie
s³owników polsko-rosyjskich. Nikt nie czu³ siê
pominiêty, poniewa¿ ka¿dy z uczestników wróci³ do
domu z ma³ym informatorem o Polsce i rozmówkami
polsko-rosyjskimi.

Aleksandra Bodenszac

Tuwim i Brzechwa gór¹
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sercach s³uchaczy, tak jak s³owa
hymnu o przyja�ni miêdzy dwiema
Ojczyznami � Polsk¹ i Ukrain¹.
Warto dodaæ, ¿e s³owa do �Hymnu�
u³o¿y³ pan Igor Mackiewicz, cz³onek
Stowarzyszenia, a muzykê napisa³a
w³a�nie pani Wanda Kowalewska.

Niezapomnianych prze¿yæ do-
starczy³a nam tak¿e pani Natalia Za-
ika, która przy wspania³ym ako-
mpaniamencie Walentyny Reszowej
za�piewa³a �Hymn do mi³o�ci Oj-
czyzny�, �Podajcie, bracia, d³oni�
oraz piosenkê �Echo� z repertuaru
Anny German. Pan Wasyl Sagan jak
prawdziwy poeta-artysta, zapre-
zentowa³ nam wiersz.

Urocze �Kolibry� pod kierow-
nictwem pani Rimy £utaj, przy
akompaniamencie pani Mariny Judi-
noj, ubarwi³y koncert piosenkami w
jêzyku polskim, ukraiñskim i an-
gielskim.

Nie zabrak³o te¿ ciekawych
interpretacji utworów polskich artys-
tów, wygrywanych na pianinie.
Natomiast pani Marianna Kor¿awina
zagra³a �Dla Elizy� na bandurze.

Najm³odsza  wykonawczyni �
6-letnia El¿unia Czernijenko ucie-
szy³a wszystkich polskimi pio-
senkami �Tu wszêdzie jest moja
ojczyzna� i �P³ynie Wis³a, p³ynie�.

Za ten wspania³y koncert mo¿e-
my tylko piêknie podziêkowaæ artys-
tom, którzy swoj¹ gr¹, swym �pie-
wem, wzbogacili nasze serca i dusze.

Barbara Kozik,
nauczycielka jêzyka polskiego

Zdjêcie Oleg Czernijenko
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 Kuchnia  polska

Wykonanie potraw: Anna W³odek, Maria Szkop

Przez stulecia doceniano je przede wszystkim ze wzglêdu na
w³a�ciwo�ci zdrowotne: marynarzom pozwala³y przetrwaæ wielo-
miesiêczny rejs, rzekomo potrafi³y nawet neutralizowaæ truciznê. Dzi�
jednak doceniamy je g³ównie ze wzglêdu na jedyny w swoim rodzaju
aromat.

Zupa cytrynowa z kurczakiem (dla 8 osób)

2 l roso³u drobiowego (mo¿e byæ z kostki), 60-70 dag piersi kurczaka,
1 marchew, 1 por, 2 listki laurowe, 7,5 dag ry¿u, 3 jaja, sok z 1 cytryny,
plasterki cytryny do przybrania, 4 dag mas³a

Rosó³ zagotowujemy, wk³adamy op³ukane i osuszone piersi, oczyszczone
marchew i pora oraz listki laurowe. Od momentu wrzenia gotujemy jeszcze 30

min na ma³ym ogniu. Ry¿ gotujemy
osobno. Gdy miêso bêdzie
miêkkie,  przecedzamy zupê. Piersi
kroimy w kostkê. Oddzielamy
bia³ka od ¿ó³tek. Bia³ka ubijamy na
pianê, do której nastêpnie do-
dajemy kolejno po jednym ¿ó³tku,
sok z cytryny i (powoli) ciep³y bulion. Podgrzewamy, ale ostro¿nie, ¿eby nie
zagotowaæ. Do fili¿anek rozk³adamy ry¿, pokrojonego kurczaka i rozlewamy
bulion - dekorujemy natk¹, plasterkami cytryny i wiórkami mas³a.

Filety rybne z cytryn¹ (dla 4 osób)

80 dag filetów pangi lub soli, 3 ³y¿ki m¹ki, 4 ³y¿ki sch³odzonego
mas³a, 3 ³y¿ki sklarowanego mas³a, 1 cytryna, 1 ³y¿ka kaparów, 1/2 pêczka
natki, sól, pieprz

Filety ryb obtaczamy w m¹ce i sma¿ymy na 4 ³y¿kach mas³a, a¿ siê
zrumieni¹, odstawiamy w ciep³e miejsce. Sklarowane mas³o pod-
grzewamy i dodajemy do niego otart¹ skórkê i sok z cytryny, nastêpnie
wk³adamy kapary, natkê i rybê. Podgrzewamy razem ok. 5 min.
Doprawiamy sol¹ i pieprzem.

Z cytryn¹ w roli g³ównej




