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Rok Karola Szymanowskiego
W 2007 roku obchodzona jest 125 rocznica
urodzin 70 rocznica mierci Karola Szymanowskiego. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej przyj¹³ uchwa³ê, zgodnie z któr¹ rok 2007
zosta³ og³oszony Rokiem Karola Szymanowskiego
W uchwale podkrelono, ze Karol Szymanowski
jest jednym z najwybitniejszych - obok Fryderyka
Chopina - polskim kompozytorem, pierwszym
rektorem Konserwatorium Warszawskiego po
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci» (...) jest
uznawany za ojca duchowego muzyki polskiej
XX wieku, wypracowa³ tez w³asny styl muzyczny
wprowadzaj¹c elementy muzyki ludowej, która
sta³a siê drogowskazem dla pokoleñ polskich
kompozytorów.
Sejm RP zwraca uwagê, ze bez twórczoci
Szymanowskiego - przezywaj¹cej w ostatnich
latach wielki renesans - polska kultura muzyczna
nie osi¹gnê³aby poziomu plasuj¹cego j¹ w
wiatowej czo³ówce Muzyka Szymanowskiego
znajduje siê w krêgu zainteresowania najwiêkszych artystów wiata, przyczyniaj¹c siê do
budowania wizerunku Polski.
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Nowy stadion do Euro 2012
Katyñ Wajdy kandydatem do Oscara
Koniec plastikowych torebek w sklepach
Trzy lata w Unii
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Wywiad z prof. dr hab. Andrzejem Kola
Czterdzieci siedem lat k³amstwa
piewamy razem: Zaszli ten kraj
Rolada z nadzieniem szpinakowym
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KAROL SZYMANOWSKI
Kompozytor, urodzony 3 padziernika 1882 w Tymoszówce, zmar³ 29 marca 1937 w Lozannie.
Dzieciñstwo spêdzi³ w Tymoszówce na Ukrainie. W 1889
rozpocz¹³ naukê gry na fortepianie najpierw pod kierunkiem
ojca, potem w szkole muzycznej u Gustawa Neuhausa w
Elizawetgradzie. W latach 1901-05 studiowa³ u Marka
Zawirskiego (harmonia) i Zygmunta Noskowskiego
(kontrapunkt i kompozycja) w Warszawie. W tym czasie
pozna³ Paw³a Kochañskiego, Artura Rubinsteina, Grzegorza
Fitelberga, Stanis³awa Ignacego Witkiewicza «Witkacego»
i Stefana ¯eromskiego. W 1905 odby³, wspólnie z Witkacym,
pierwsz¹ podró¿ do W³och. W tym samym roku wraz z
Grzegorzem Fitelbergiem, Ludomirem Ró¿yckim i Apolinarym Szeluto za³o¿y³ Spó³kê Nak³adow¹ M³odych
Kompozytorów Polskich, dzia³aj¹c¹ pod mecenatem
W³adys³awa Lubomirskiego i promuj¹c¹ twórczoæ polskich
kompozytorów wspó³czesnych. Grupa ta zyska³a niebawem
miano «M³odej Polski». W 1906 odby³y siê koncerty
kompozytorskie cz³onków Spó³ki w Warszawie i Berlinie. W
latach 1906-07 Karol Szymanowski wyje¿d¿a³ kilkakrotnie
do Berlina i Lipska, a w 1908 odby³ kolejn¹ podró¿ do W³och.
W 1912 osiedli³ siê w Wiedniu. W tym czasie nawi¹za³
kontakt z firm¹ Universal-Edition, z któr¹ podpisa³ kontrakt
na 10 lat. W 1914 odby³ kolejn¹ podró¿ do W³och oraz na
Sycyliê, do Afryki Pó³nocnej, Pary¿a i Londynu, za w latach
1915-16 wyje¿d¿a³ do Kijowa, Moskwy i Petersburga.
W 1917 roku, na skutek bolszewickiej rewolucji
padziernikowej, kompozytor na zawsze opuci³ Tymoszówkê. Przeprowadzi³ siê do Elizawetgradu, a w 1919
osiedli³ siê w Warszawie. W 1921 wraz z Paw³em
Kochañskim i Arturem Rubinsteinem odby³ podró¿ do
Stanów Zjednoczonych. W maju 1922 odby³ siê jego koncert
kompozytorski w Pary¿u, zakoñczony wielkim sukcesem.
W sierpniu 1922 przyjecha³ po raz pierwszy po I wojnie
wiatowej do Zakopanego, które odt¹d zacz¹³ regularnie
odwiedzaæ. Jego artystyczne zainteresowania skupiaj¹ siê
coraz bardziej na polskiej muzyce ludowej, szczególnie
podhalañskiej i kurpiowskiej. W 1926 odrzuci³ propozycjê
objêcia stanowiska dyrektora Konserwatorium Kairskiego.
Od 22 lutego 1927 do 31 sierpnia 1929 by³ rektorem
Konserwatorium Warszawskiego. W 1929 odby³ kuracjê w
sanatorium Edlach w Austrii, a póniej w Davos w Szwajcarii.
Od 1 wrzenia 1930 do 30 kwietnia 1932 pe³ni³ funkcjê
rektora Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Warszawie (obecnie
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie).
Od 1930 zamieszka³ na sta³e w Zakopanem, w willi «Atma».
W latach 1933-36 koncertowa³ jako wykonawca w³asnych
utworów we Francji, Belgii, Holandii, Anglii, W³oszech,
Jugos³awii, Bu³garii, Niemczech, Szwecji, Danii, Norwegii i
Zwi¹zku Radzieckim. W 1935 dosz³o do jedynego spotkania
dwóch najwiêkszych polskich kompozytorów XX wieku Karola Szymanowskiego i Witolda Lutos³awskiego.
W listopadzie 1935 Szymanowski na zawsze opuci³
«Atmê». W 1936 przebywa³ kilkakrotnie w sanatorium w
Grasse we Francji. W marcu 1937 przyjecha³ do sanatorium
w Lozannie, gdzie zmar³.
Karol Szymanowski otrzyma³ nastêpuj¹ce odznaczenia:
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Oficerski
Korony W³oskiej, Order Komandorski Korony W³oskiej,
Odznakê honorow¹ Regia Accademia di Santa Cecilia, Krzy¿
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Wawrzyn
Akademicki Polskiej Akademii Literatury. Ponadto otrzyma³

Wizerunek artysty uwieczniony zosta³ na srebrnej monecie
kolekcjonerskiej z efektem k¹towym. Wyemitowana przez NBP
z okazji 125. rocznicy urodzin kompozytora moneta o
nominale 10 z³ posiada stosunkowo niski nak³ad,
uwzglêdniaj¹c monety srebrne z 2007 roku.
doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz
cz³onkowstwa honorowe Ceske Akademie Ved a Umeni,
£otewskiego Konserwatorium Muzycznego w Rydze, Królewskiej Akademii w. Cecylii w Rzymie, Królewskiej Akademii
Muzycznej w Belgradzie, Miêdzynarodowego Towarzystwa
Muzyki Wspó³czesnej. W 1935 odznaczony zosta³ Pañstwow¹
Nagrod¹ Muzyczn¹.
W 1994 roku ukaza³a siê p³yta EMI z nagraniem trzech
utworów Karola Szymanowskiego: piewali El¿bieta Szmytka,
Florence Quivar, John Connell i Jon Garrison, wyst¹pi³y zespo³y
CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA AND
CHORUS, dyrygowa³ Simon Rattle, który rozpoczyna³ wtedy
wielk¹, olniewaj¹c¹ karierê wiatow¹. Zapytany o muzykê
Szymanowskiego powiedzia³:
«Nie mogê mówiæ o Szymanowskim obiektywnie, nie mo¿na
przecie¿ oczekiwaæ od zakochanego obiektywizmu czy rozs¹dku.
Zreszt¹ rozs¹dek w odniesieniu do tej muzyki jest nie na miejscu.
Moje pierwsze spotkanie z Szymanowskim mia³o miejsce jakie
15 lat temu podczas obiadu z moim przyjacielem, angielskim
pianist¹ Paulem Crossleyem. Paul by³ cz³owiekiem, z którego rad
korzysta³em bez skrupu³ów. Czêsto spotykalimy siê, on k³ad³
przede mn¹ jakie nuty i mówi³: Powiniene to przejrzeæ. Ale
tego wieczoru powiedzia³: Mam dla ciebie co specjalnego, po
czym siad³ do fortepianu i zagra³ mi fragment jakiego utworu. Nie
mia³em pojêcia, co to jest, ale ju¿ po kilku taktach by³em ogromnie
podniecony i wiedzia³em, ¿e to mi³oæ od pierwszego wejrzenia.
Paul gra³ mi ostatni¹ czêæ Stabat Mater.
Ten utwór znalaz³ siê w programie jednego z pierwszych
moich koncertów z City of Birmingham Symphony Orchestra.
Wstyd siê przyznaæ, ale chór piewa³ wówczas po ³acinie.
Wiedzia³em jednak, ¿e musimy przygotowaæ wersjê w jêzyku
polskim. No i przedzieralimy siê przez ten trudny jêzyk
(trudniejsze s¹ chyba tylko fiñski i wêgierski), a nie ma zbyt
wielkiego podobieñstwa pomiêdzy dialektem birminghamskim
i jêzykiem polskim. Tylko dziesiêæ liter wymawia siê po angielsku
tak samo jak po polsku, by³o to wiêc dla nas dowiadczenie
kszta³tuj¹ce charakter pod ka¿dym wzglêdem. Praca z chórem
trwa³a rok, ale podobno mo¿na teraz zrozumieæ, co piewaj¹
soprany. S¹dzê, ¿e gdyby Polacy próbowali piewaæ po walijsku,
rozumieliby nasze problemy. Doszlimy jednak do punktu, w
którym jêzyk zacz¹³ oddzia³ywaæ na brzmienie muzyki, na jej
rytm. Na przyk³ad w³aciwe wytrzymywanie samog³osek i
odpowiednie wchodzenie ze spó³g³oskami nadawa³o muzyce
specyficzny puls. Chór przesta³ byæ zespo³em angielskich
piewaków, zdystansowanych do nieznanego i obcego utworu,
zacz¹³ wchodziæ w g³¹b tej muzyki. To by³a dla nas niezwyk³a
podró¿. Muzyka Szymanowskiego wziê³a ten zespó³, wziê³a
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chór i orkiestrê. Wykonywalimy potem Stabat Mater wiele
razy, póniej wziêlimy na warsztat «III Symfoniê» ...
Czujê, ¿e trafilimy z t¹ muzyk¹ we w³aciwy czas. wiat
dopiero teraz jest gotowy na jej przyjêcie. Religijne utwory
Szymanowskiego - chocia¿by Stabat Mater, Litania do Marii
Panny - odpowiadaj¹ coraz wyraniejszej dzi potrzebie
duchowoci. Ta muzyka jest ponadto wspaniale ró¿nobarwna
i niezwykle emocjonalna. Anglicy nie byli w stanie przyj¹æ tak
bardzo intensywnej i bezporedniej emocjonalnoci, musieli
do niej dojrzeæ. Teraz jestemy na ni¹ gotowi. Zawsze
zdumiewa³o mnie, dlaczego skrzypkowie na wiecie nie graj¹
przynajmniej jednego koncertu Szymanowskiego, dlaczego
pianici nie graj¹ Symfonii koncertuj¹cej. Te utwory mog³y
ju¿ dawno wzbogaciæ wiatowy repertuar. Dzisiaj to niezwykle
wa¿ne, by nie ograniczaæ siê do dwudziestu, trzydziestu
utworów nagranych przez Toscaniniego. Publicznoæ jest
otwarta na nowy repertuar, dowodzi tego choæby nadzwyczajny sukces Góreckiego i to nie tylko wród tradycyjnej
publicznoci filharmonicznej. On ma w Anglii now¹
publicznoæ, która dot¹d nie s³ucha³a muzyki powa¿nej. Mylê,
¿e podobnie mo¿e byæ z Szymanowskim.
Odkrycie III Symfonii Szymanowskiego zawdziêczam
Witoldowi Lutos³awskiemu. Opowiada³ mi, ¿e kiedy j¹ pierwszy
raz us³ysza³, przez kilka tygodni ¿y³ jak w transie. To ten utwór
spowodowa³ jego decyzjê, by zostaæ kompozytorem. III
Symfonia to cudowny, mistyczny utwór, w którym przejawia
siê fascynacja Wschodem. Utwór o atmosferze trafiaj¹cej w
potrzeby wspó³czesnych s³uchaczy. S¹dzê jednak, ¿e jeszcze
bardziej cenna dla naszej dzisiejszej kultury jest póniejsza
twórczoæ Szymanowskiego, kiedy to zwraca siê on ku polskiej
tradycji, siêga nawet do korzeni s³owiañskich, nawi¹zuje jakby
do Musorgskiego. Pod koniec XX wieku reszta wiata powinna
odkryæ to, o czym wy wiedzielicie zawsze: ¿e Szymanowski
jest jednym z najwiêkszych kompozytorów tego stulecia.»
(«Studio» 1994 nr 10)
Inny wiatowej s³awy dyrygent, Charles Dutoit, nagra³ ze
swoim zespo³em ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
MONTREAL oba koncerty skrzypcowe Karola Szymanowskiego. Solistk¹ by³a kanadyjska skrzypaczka Chantal
Juillet. P³ytê wyda³a równie¿ w 1994 roku firma Decca. Dutoit
powiedzia³ o muzyce Szymanowskiego:
«Bardzo nam odpowiada muzyka Szymanowskiego, która
jest przecie¿ niezwykle barwna, pe³na cudownych kolorów i w
tym sensie jakby ma³o rodkowoeuropejska. Mylê, ¿e gramy j¹
ca³kiem dobrze. Wykonywalimy ju¿ wiele utworów Szymanowskiego, nie tylko koncerty skrzypcowe z madame Juillet,
z którymi jedzimy po ca³ym wiecie. Bylimy z nimi nawet w
Buenos Aires i w Tokio. Gralimy te¿ III i IV Symfoniê,
Uwerturê koncertow¹, Stabat Mater. Ju¿ niewiele wiêcej
orkiestrowych utworów zosta³o. Ta muzyka nie jest mo¿e bardzo
popularna, ale jej czas nadchodzi. Ja jestem ni¹ zafascynowany
od dawna. Wykonywa³em dzie³a Szymanowskiego ze wszystkimi
wiêkszymi orkiestrami amerykañskimi - m.in. z New York
Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia
Orchestra. Jeszcze jako skrzypek gra³em ród³o Aretuzy z
Mitów. To jest jeden z utworów, które powinien graæ ka¿dy
skrzypek. Wspania³a jest Sonata skrzypcowa, lubiê oba
kwartety. Znam tak¿e trochê muzyki fortepianowej Szymanowskiego.» («Studio» 1994 nr 9)
Wydaje siê, ¿e muzyka Szymanowskiego odnalaz³a swój
czas i dzisiaj coraz czêciej trafia do sal koncertowych i na
sceny operowe. Jednym z najwa¿niejszych czynników
dzisiejszego renesansu Szymanowskiego na wiecie jest
opera, wysuwaj¹ca siê na czo³o najpopularniejszych oper
polskich wszystkich czasów. Dzie³o to powsta³o w latach 1918-
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1924 do libretta Jaros³awa Iwaszkiewicza. Szymanowski
prze¿y³ ju¿ fascynacjê neoromantyzmem niemieckim, szuka³
nowych inspiracji. W 1914 odby³ niezwykle wa¿n¹ dla swojego
rozwoju artystycznego podró¿ do W³och, na Sycyliê i do
pó³nocnej Afryki. W drodze powrotnej zatrzyma³ siê w Pary¿u,
gdzie zapozna³ siê z twórczoci¹ Debussyego i Ravela.

W willi «Atma» w Zakopanem powsta³o Muzeum
Karola Szymanowskiego
Utwory, które teraz powstan¹, pozostawaæ bêd¹ w znacznej
mierze pod znakiem impresjonizmu oraz egzotyki i staro¿ytnoci. Egzotyczne i staro¿ytne s¹ tematy, pojawiaj¹ siê te¿
elementy stylizacyjne; impresjonistyczny jest charakter
brzmienia. Szymanowski upraszcza fakturê swoich utworów,
rezygnuje z gêstej, polifonicznej pl¹taniny wielu w¹tków
melodycznych. Nie rezygnuje jednak z melodii, lecz prowadzi
j¹ na tle mieni¹cych siê kolorystycznie wspó³brzmieñ. Te
ostatnie s¹ charakterystyczne dla impresjonizmu, który
podkrelaj¹c walor wra¿eniowy dwiêku, na plan pierwszy
wysuwa harmoniê, a redukuje znaczenie melodii. Szymanowski ³¹czy oddzia³ywanie harmoni¹ z aktywn¹ rol¹ melodii, nadaj¹c swojemu «impresjonizmowi» rys indywidualny,
wyró¿niaj¹cy go sporód innych twórców europejskich
zwi¹zanych z tym kierunkiem. Te wszystkie cechy jêzyka
muzycznego Szymanowskiego przejawiaj¹ siê wyranie w
KROLU ROGERZE i wraz z tematyk¹ libretta decyduj¹ o jego
niezwyk³ej oryginalnoci. S¹ tu zarówno elementy dramatu
muzycznego w postaci motywów przewodnich, jak i opery w
formie zamkniêtych scen wstrzymuj¹cych rozwój akcji, jednak
zawsze w niej mocno tkwi¹cych, a tak¿e echa tragedii greckiej
z jej chórami usytuowanymi na zewn¹trz akcji dramatycznej.
Szymanowski stworzy³ w ten sposób rodzaj spektaklu
sceniczno-muzycznego niezwykle oryginalnego na tle
ówczesnej twórczoci europejskiej.
Wiele jest w twórczoci Szymanowskiego takich
oryginalnych utworów. Ca³a jego muzyka odznacza siê
niepowtarzalnym urokiem, który mo¿e byæ bardzo poci¹gaj¹cy
dla wspó³czesnych melomanów.
ród³o: www.polmic.pl
Zwi¹zek Kompozytorów Polskich
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
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Wiadomoci z Polski

Jestemy dobrze
przygotowani do Euro 2012
Wed³ug Jakubiak pó³roczne opónienie podjêcia przez
UEFA decyzji o wyborze gospodarzy Euro 2012 spowodowa³o,
¿e Polska i Ukraina maj¹ mniej czasu na przygotowania. «Ja
nie zamierzam tego czasu oddawaæ UEFA, mamy zamiar
odzyskaæ te pó³ roku, jeli chodzi o terminy przygotowañ do
Euro. Rozmawiamy ze sob¹ doæ twardo. Oni
wymagaj¹ ode mnie, ¿ebym przygotowa³a
piêkny teatr - za widowiska odpowiadaj¹ oni.
Bêdê chcia³a uzyskaæ czas na realizacje
przedsiêwziêæ» - zapowiedzia³a minister sportu
podczas konferencji prasowej w Opolu.
Zdaniem Jakubiak, która w rodê przebywa³a na Opolszczynie odwiedzaj¹c obiekty
sportowe przygotowywane z myl¹ o pi³karskich
mistrzostwach Europy, Polska nie ma powodu
obawiaæ siê zaplanowanej na listopad wizytacji koordynatorow
UEFA.
Zdaniem minister problemy mo¿e spowodowaæ sprawa
dworców kolejowych w miastach, gdzie przewidziano
rozgrywanie spotkañ Euro 2012. «Problem remontów
dworców bêdzie najtrudniejszy. Dworce w Warszawie,
Wroc³awiu i Poznaniu wymagaj¹ zasadniczej przebudowy.
Zastanawiamy siê nad przebudow¹ ca³oci, albo tylko

remontem torowisk i +kosmetyk¹+ - aby gocie czuli siê
komfortowo» - zaznaczy³a.
Jakubiak doda³a, ¿e po 1 listopada zostan¹ wybrane firmy,
które zrealizuj¹ projekty architektoniczne, a w 2008 rozpisany
zostanie przetarg na budowê stadionów. «To daje nam szanse
na zrealizowanie tych projektów do po³owy roku
2011. Moj¹ rol¹ jest teraz wynegocjowanie terminu.
W umowie jest 2010, a ja potrzebujê 2011. Mylê,
¿e pó³ roku mam ju¿ jak w banku - bo jeli kto siê
spóni³ z decyzj¹, to mam prawo wymagaæ, ¿eby
odda³ mi ten czas» - podkreli³a.
Minister oceni³a, ¿e Polska wypada gorzej
od Ukrainy pod wzglêdem przygotowania
stadionów do Euro. «Oni maj¹ je praktycznie
gotowe, w ci¹gu dwóch lat bêd¹ ju¿ mieli
wszystkie stadiony, ale my jestemy krajem, w którym
jednak jest infrastruktura sportowa, hotelowa i drogowa.
My jestemy z niej niezadowoleni, ale ona istnieje. Pod
wzglêdem infrastruktury drogowo - hotelowo - turystycznej, bazy sportowej i zabezpieczeñ zwi¹zanych ze
stadionami zostalimy ocenieni jako przygotowani» argumentowa³a.
(PAP)

Nowy stadion do Euro 2012
Wed³ug obecnych planów nowy stadion ma powstaæ obok
Stadionu X- lecia. Decyzjê w sprawie ewentualnej zmiany
lokalizacji obiektu podejmie mowy rz¹d.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakwestionowa³a plany ministerstwa sportu przewiduj¹ce
wybudowanie Stadionu Narodowego obok Stadionu X-lecia
na Pradze. Wed³ug Gronkiewicz-Waltz nale¿y oceniæ, czy nie
lepiej wznieæ taki obiekt poza centrum.
Zaproponowane przez ratusz lokalizacje to: Bia³o³êka (28
ha) przy ul. widerskiej w okolicach planowanego mostu
Pó³nocnego, S³u¿ewiec (40 ha) na terenie torów wycigów
konnych, grunty na £uku Siekierkowskim (44 ha), tereny
Zielonej Bia³o³êki (78 ha) w okolicach trasy Toruñskiej i grunty
w Weso³ej (46 ha).
Przeciwko zmianie lokalizacji Stadionu Narodowego
protestuj¹ warszawscy politycy PiS. Opowiadaj¹ siê za
tym, by obiekt zosta³ wybudowany obok Stadionu X-lecia.
Pomys³y zg³aszane przez prezydent stolicy okrelaj¹ jako
«nieodpowiedzialne i zagra¿aj¹ce realizacji tej inwestycji».
«Nie zgadzamy siê z tym, ¿e mecz otwarcia odbêdzie
siê w innym miecie ni¿ Warszawa. Bêdziemy zmierzaæ ku
temu, by mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej Euro 2012 otwarte
zosta³y na stadionie w Warszawie» - podkreli³ szef kancelarii
premiera Mariusz B³aszczak. Jak doda³, próby przeniesienia
Stadionu Narodowego w inne miejsce s¹ nierealne.
Prezes Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Micha³ Listkiewicz
poinformowa³, ¿e jeli kraj chce zmieniæ wczeniej za-

proponowan¹ lokalizacjê stadionu, to musi uzyskaæ zgodê
UEFA. Jak powiedzia³, zmiana pierwotnej lokalizacji nie mo¿e
byæ powodem odebrania Polsce prawa do organizacji turnieju.
«UEFA nakazuje, aby stadion spe³nia³ odpowiednie
kryteria, z których najwa¿niejsza jest pojemnoæ. W przypadku
proponowanej zmiany lokalizacji obiektu UEFA bêdzie
oczekiwa³a odpowiednich, konkretnych planów» - podkreli³
prezes PZPN. Doda³, ¿e wa¿nym aspektem bêdzie po³¹czenie
komunikacyjne planowanego stadionu z miastem.
W dniach 5-9 listopada wizytê w Polsce maj¹ z³o¿yæ
koordynatorzy UEFA do spraw transportu l¹dowego, stanu
przygotowañ lotnisk, zakwaterowania oraz opieki i ratownictwa
medycznego. Oceni¹ oni przygotowania w Warszawie,
Poznaniu i Wroc³awiu. 19 i 20 koordynatorzy odwiedz¹
Gdañsk. Jeli UEFA wyrazi zgodê, PZPN ujawni szczegó³y
raportu oceniaj¹cego.
Jeszcze w 2007 roku wizytowaæ Polskê bêd¹ równie¿
pozostali koordynatorzy UEFA - ds. bezpieczeñstwa,
komunikacji spo³ecznej, promocji i marketingu oraz budowy i
inwestycji sportowych.
Listkiewicz zosta³ powo³any przez zarz¹d PZPN na
stanowisko pe³nomocnika UEFA do spraw ME 2012. Zgodnie
z umow¹ miêdzy PZPN, FFU (ukraiñska federacja) i UEFA
oraz za wiedz¹ w³adz bêdzie on najwa¿niejsz¹ osob¹ w
federacji w kontekcie organizacji turnieju. Bêdzie tak¿e
reprezentantem PZPN wobec w³adz rz¹dowych, samorz¹dowych oraz parlamentu.
(PAP)

Polonia Charkowa

Nr 10 (65)

Rok 2007

Str. 5

Chiñczycy zrobi¹ nam Euro 2012
Czujê wiê z polskim narodem, bo przecie¿ my,
Chiñczycy, przygotowujemy teraz igrzyska olimpijskie, które
odbêd¹ siê w przysz³ym roku w Pekinie. Chiñska Republika
Ludowa mo¿e s³u¿yæ swoj¹ pomoc¹ i dowiadczeniem
Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacji du¿ych imprez
sportowych - mówi «Gazecie» Rongmin.
Proponuje nam us³ugi logistyczne i budowlane
chiñskich firm. - Zapraszamy osoby organizuj¹ce Euro
2012 do odwiedzenia Pekinu i zapoznania siê z naszymi
rozwi¹zaniami. Nasze firmy budowlane s¹ bardzo
zainteresowane prowadzeniem inwestycji w Polsce informuje Rongmin.
Eksperci gospodarczy oceniaj¹, ¿e chiñska propozycja
mo¿e mieæ sens. - Przy tym, co teraz dzieje siê w Polsce w
sprawie organizacji mistrzostw Europy, a na razie dzieje siê

niewiele, skorzystanie z chiñskiej pomocy mog³oby byæ dla
Polski zbawienne. I to nie jest ¿adna fantastyka - uwa¿a Adrian
Furgalski, dyrektor Zespo³u Doradców Gospodarczych TOR.
- Chiñskie firmy, z tysi¹cami swoich pracowników, s¹ gotowe
przyjechaæ do Polski w ka¿dej chwili. I nale¿ycie zadbaj¹ o
logistykê.
Z analiz TOR wynika, ¿e polscy budowlañcy sami mog¹
nie podo³aæ organizacji Euro 2012, bo jest ich w kraju zbyt
ma³o. Furgalski t³umaczy: - Niemcom i firmom z innych
krajów Unii nie op³aca siê u nas pracowaæ, bo za ma³o
p³acimy. Ukraiñcy musz¹ zadbaæ o w³asne stadiony, pomoc
Bia³orusi z przyczyn politycznych jest wykluczona, a w Rosji
te¿ ju¿ dobrze p³aci siê w sektorze budowlanym. Dobrze
by³oby wiêc chiñsk¹ pomoc powa¿nie rozwa¿yæ, by potem
nie ¿a³owaæ.
(PAP)

Aresztowano And¿elikê Borys,
szefow¹ Zwi¹zku Polaków
Przed s¹dem stanie tak¿e aresztowany w rodê Igor
Bancer, redaktor naczelny miesiêcznika ZPB «Magazyn
Polski». Obojgu grozi kara do 15 dni wiêzienia.
Bia³oruska milicja aresztowa³a szefow¹ ZPB, gdy ta uda³a
siê oko³o godziny 21.00 czasu lokalnego (20.00 czasu
polskiego) na posterunek milicji, aby broniæ zatrzymanego
wczeniej Bancera - wynika z informacji jakie Borys przekaza³a
rozg³oni Radio Swoboda.
Oficjalnym powodem zatrzymania Borys jest przeklinanie

na komisariacie, natomiast Bancer odpowie przed s¹dem za
przeklinanie na ulicy - dowiedzia³a siê PAP.
«Oskar¿enie to czêsto wysuwane jest we wszystkich
takich sprawach» - oceni³ Poczobut.
Do zatrzymania Bancera dosz³o na przystanku autobusowym. Nieoficjalnie mówi siê, ¿e ma ono zwi¹zek z
planowanym na niedzielê Marszem Europejskim - organizowan¹ w Miñsku manifestacj¹ opozycji.
(PAP)

Cudzoziemcy chc¹ uczyæ siê polskiego
Obcokrajowcow szuka we Wroc³awiu mo¿liwoci nauki
jêzyka polskiego. Tylko na Uniwersytecie na kurs zapisa³o
siê oko³o 300 osób z ponad 50 krajów
Jelena Neumann z Budziszyna skoñczy³a kurs polskiego
na Uniwersytecie Wroc³awskim
W letnim kursie jêzyka wziê³o udzia³ ponad 200
obcokrajowców. Chêtnych jest o 70-80 proc. wiêcej ni¿ w ub.
roku. Zainteresowanie jêzykiem i polsk¹ kultur¹ mo¿na
zaobserwowaæ w ca³ym kraju - mówi prof. Anna D¹browska,
dyrektorka Szko³y Jêzyka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wroc³awskiego. - Du¿a grupa to
obcokrajowcy studiuj¹cy we Wroc³awiu i stypendyci
programów unijnych Socrates i Erasmus. Ale jest tak¿e wiele
osób, które przyjecha³y do Polski do pracy.
W pi¹tek pó³toraroczny kurs polskiego skoñczy³o
23nauczycieli z gimnazjów i szkó³ rednich z Saksonii w
Niemczech. 13 z nich otrzyma³o zawiadczenia o zaliczeniu
jêzykowych egzaminów pañstwowych.
Nauczycielka z Budziszyna Jelena Neumann: - Takich
kursów potrzeba wiêcej. W niemieckich szko³ach polskiego
chce siê uczyæ coraz wiêcej m³odzie¿y. Jest tak¿e wiele firm,

które chcia³yby nawi¹zywaæ kontakty z polskimi przedsiêbiorcami, ale problemem jest nieznajomoæ jêzyków.
Marta Zawadzka z wroc³awskiego Zrzeszenia Studentów
Polskich koordynuje program, który ma u³atwiæ Polakom i
cudzoziemcom tworzenie tzw. tandemów. - Niby prawie ca³y
akademik O³ówek jest zajêty przez obcokrajowców, jednak
trudno ludziom z³apaæ taki kontakt, który pozwoli umówiæ siê
na regularne spotkania i wzajemne uczenie jêzyków. W
ubieg³ym roku znalaz³am og³oszenie studenta z W³och, który
chcia³by stworzyæ tandem z jakim Polakiem. Ale na to
og³oszenie trafi³am przypadkiem - mówi Marta. - Tak¿e moi
znajomi z Francji wielokrotnie powtarzali, ¿e potrzebne jest
miejsce, osoba, strona internetowa, na której ludzi mogliby
siê wyszukiwaæ i kojarzyæ w pary.
ZSP chce jeszcze w listopadzie zorganizowaæ imprezê
dla Polaków i cudzoziemców chêtnych do nauki jêzyków w
tandemach. W tym tygodniu na stronie organizacji ruszy
dzia³, za porednictwem którego bêdzie mo¿na siê
kontaktowaæ.
Tomasz Wysocki
ród³o: Gazeta Wyborcza Wroc³aw
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Pokaz filmu Andrzeja Wajdy «Katyñ» w Moskwie
Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Moskwie pierwszy
polski film fabularny powiêcony zbrodni katyñskiej obejrzeli
aktywici rosyjskich organizacji pozarz¹dowych, przedstawiciele wiata nauki, twórcy kultury i zagraniczni dyplomaci
akredytowani w stolicy Rosji.

Oficjalny pokaz dramatu Wajdy w Rosji - jak dowiedzia³a
siê PAP ze róde³ zbli¿onych do Instytutu Polskiego w Moskwie
- planowany jest na 5 marca 2008 roku, w rocznicê wydania
przez Stalina rozkazu wymordowania polskich oficerow
(5 marca 1940 roku).
Pocz¹tkowo zak³adano - zapowiada³ to w wywiadzie dla
dziennika «Izwiestija» sam re¿yser - ¿e oficjalna prezentacja
filmu w Rosji odbêdzie siê w miesi¹c po polskiej premierze,
tj. w po³owie padziernika br. Planowano, ¿e zostanie on
pokazany na dwóch seansach w Moskwie - dla 1000 osób w
sali Zwi¹zku Filmowców Rosji i dla 500 osób - w s³ynnym
kinie «Udarnik».
Pokaz w kinie «Udarnik», w samym sercu stolicy Rosji,
naprzeciwko Kremla, przygotowywany by³ dla dzia³aczy rosyjskich
organizacji pozarz¹dowych, przede wszystkim Memoria³u,
stowarzyszenia dokumentuj¹cego zbrodnie stalinowskie.
Plany zosta³y zmienione w zwi¹zku z zamiarem pokazania
«Katynia» w lutym 2008 roku na miêdzynarodowym festiwalu
filmowym w Berlinie. Do tego czasu film mo¿e byæ wywietlany
wy³¹cznie na terytorium Polski.
W Instytucie Polskim w Moskwie przypomniano, ¿e
zgodnie z prawem miêdzynarodowym teren Ambasady RP w
Federacji Rosyjskiej jest czêci¹ terytorium pañstwa polskiego
i zorganizowano sobotni¹ prezentacjê.

Obraz odtworzono z kopii na DVD wykonanej swego
czasu na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej.
Udostêpni³ j¹ producent filmu AKSON Studio.
Film przedstawia losy kobiet - matek, ¿on i córek polskich oficerów
zamordowanych w 1940 roku w lesie katyñskim przez NKWD.
Andrzej Wajda zadedykowa³ film swoim rodzicom. Ojciec
re¿ysera, Jakub Wajda, oficer Wojska Polskiego, zgin¹³ w
Katyniu w wieku 43 lat, a matka d³ugo oczekiwa³a wiadomoci
o nim, z nadziej¹, ¿e jej m¹¿ ¿yje. Re¿yserowi zale¿a³o na
tym, ¿eby przedstawiæ jak najwiêcej zdarzeñ zwi¹zanych z
tragedi¹ katyñsk¹, by film móg³ byæ lekcj¹ historii, szczególnie
dla m³odego pokolenia Polakow.
Polska premiera filmu odby³a siê 17 wrzenia w Teatrze
Wielkim w Warszawie. Na ekrany kin w ca³ej Polsce «Katyñ»
trafi³ 21 wrzenia.
Dramat Wajdy wywo³a³ zrozumia³e zainteresowanie w
Rosji. O jego premierze pisa³y m.in. rz¹dowa «Rossijskaja
Gazieta» i «Izwiestija».
Ten pierwszy dziennik podkreli³, ¿e «film jest mocny,
momentami wywo³uje szok, w tym artystyczny». Wed³ug
«Rossijskiej Gaziety», jego powstanie - «to niezwykle wa¿ne
wydarzenie nie tylko dla Polski».
Z kolei «Izwiestija» zauwa¿y³y, ¿e «tragedia polskich
oficerów i ¿o³nierzy - to zaledwie czêæ filmu». «Nie mniejsze
emocje odczuwa siê, gdy widzi siê, w jak ró¿ny sposób po
wojnie Polacy próbowali u³o¿yæ swoje ¿ycie» - podkreli³a
moskiewska gazeta.
«Konfrontacja miêdzy tymi, którzy wiadomie stali siê
czêci¹ represyjnego systemu, a tymi pamiêtaj¹cymi o
Katyniu, w tamtych latach nie przewidywa³a kompromisów» doda³y «Izwiestija».
Dziennik ten opublikowa³ tak¿e rozmowê z Wajd¹, w której
re¿yser podkreli³, ¿e «w filmie nie ma niczego, co mog³oby
zostaæ odebrane jako wypad przeciwko Rosji».
Autorem zdjêæ do «Katynia» jest Pawe³ Edelman. Muzykê
skomponowa³ Krzysztof Penderecki. Scenariusz - na
podstawie powieci Andrzeja Mularczyka «Katyñ. Post
mortem» - stworzyli wspólnie Andrzej Wajda, W³adys³aw
Pasikowski i Przemys³aw Nowakowski.
G³ówne role w «Katyniu» zagrali: Artur ¯mijewski, Maja
Ostaszewska, Jan Englert, Danuta Stenka, Andrzej Chyra,
Pawe³ Ma³aszyñski, Magdalena Cielecka, Maja Komorowska,
W³adys³aw Kowalski, Stanis³awa Celiñska, Krzysztof
Kolberger, Krzysztof Globisz i Siergiej Garmasz.
Jerzy Malczyk
(PAP)

Katyñ Wajdy kandydatem do Oscara
«Katyñ» Andrzeja Wajdy bêdzie polskim kandydatem
do Oscara - poinformowa³ PAP Grzegorz Wojtowicz z
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Decyzjê w tej sprawie jednog³onie podj¹³ w sobotê w
Gdyni Komitet Selekcyjny pod przewodnictwem Janusza
Majewskiego. Decyzja zapad³a po rozpatrzeniu 16 filmów.
Jak t³umaczyli cz³onkowie komitetu - Andrzej Wajda jest ju¿
laureatem Oscara (statuetkê otrzyma³ w 2000 roku za
ca³okszta³t twórczoci) i to czyni go rozpoznawalnym dla
cz³onków Amerykañskiej Akademii Filmowej.
Tylko czy to rzeczywicie atut? - Nazwisko re¿ysera jest
ju¿ atutem - wyjania³ Wójtowicz. - Drug¹ rzecz¹ jest temat,

który ten film podejmuje. Temat niezwykle wa¿ny, do tej pory
niezrealizowany przez ¿aden film fabularny. Waga tematu plus
nazwisko re¿ysera powoduj¹, ¿e film ten ma realne szanse,
by byæ zauwa¿ony - doda³.
Wed³ug regulaminu Amerykañskiej Akademii Filmowej
kandydatem danego kraju do Oscara w kategorii najlepszy
film nieanglojêzyczny mo¿e byæ film, który w ci¹gu minionego
roku (od 1 padziernika 2006 do 30 wrzenia 2007)
wywietlany by³ oficjalnie w kinach przez siedem dni na
p³atnych pokazach. To pozwala «Katyniowi» kandydowaæ
jeszcze w tym roku. Czy ma szansê na zwyciêstwo?
(PAP)
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Wajda do politykow
Andrzej Wajda zwróci³ siê do polityków o przesuniêcie
uroczystoci awansowania oficerów wojskowych po
wyborach. Bez skutku. Czy to kolejne wykorzystanie sztuki
na us³ugi politycznej batalii?
Wszystko zaczê³o siê w chwili, kiedy Kancelaria
Prezydenta poinformowa³a, ¿e 5-7 padziernika 2007
roku na Placu Pi³sudskiego odbêd¹ siê uroczystoci
«Katyñ - Pamiêtamy. Uczcijmy Pamiêæ Bohaterów».
¯o³nierze i funkcjonariusze - ofiary Zbrodni Katyñskiej zostan¹ awansowani na wy¿sze stopnie wojskowe i
s³u¿bowe.
Sprzeciwi³ siê temu re¿yser, który w licie publikowanym na ³amach «Gazety Wyborczej» wyrazi³ swoje
w¹tpliwoci co do terminu nominacji, odbywaj¹cej siê w
najbli¿szych dniach w okresie wyborczych rozgrywek
politycznych.
- Nie chcia³bym, aby mieræ mego ojca i tysiêcy
polskich oficerów zg³adzonych w ZSRR s³u¿y³a tym
celom. Jeli jest wola takiego uczczenia pamiêci ofiar
tej zbrodni, w³aciwym bêdzie uczyniæ to zgodnie z
tradycj¹ 11 listopada w wiêto Niepodleg³oci - napisa³
re¿yser w licie, który opublikowa³a «Gazeta Wyborcza».
- Mylê, ¿e bêdzie zgodne to nie tylko z moim odczuciem,
ale równie¿ wielkiej rzeszy tych, dla których ta zbrodnia

jest niezbywaln¹ czêci¹ rodzinnej pamiêci - podkreli³
re¿yser.
Sprawa jest delikatna, a stawka w koñcu wysoka. Do
dzisiaj «Katyñ» Andrzeja Wajdy obejrza³o przesz³o milion
widzów, a wród odczytuj¹cych listê nazwisk poleg³ych
znalaz³a siê m. in. Maja Komorowska, jedna z aktorek
graj¹cych w filmie Wajdy. Komorowska - wed³ug «Gazety
Wyborczej» - szybko wycofa³a siê z udzia³u w uroczystoci.
Mimo to minister obrony narodowej Aleksander Szczyg³o
zapewni³, ¿e zaplanowane od pi¹tku do niedzieli uroczystoci mianowania oficerów - ofiar zbrodni katyñskiej na wy¿sze stopnie nie maj¹ ¿adnego kontekstu politycznego.
Uzasadniaj¹c decyzjê o zorganizowaniu uroczystoci
w padzierniku, Szczyg³o powiedzia³: - Wrzesieñ, padziernik to s¹ te dwa symboliczne miesi¹ce, które
rozpoczê³y tragediê ¿o³nierzy, którzy zostali zamordowani
w Katyniu.
Na uwagê, ¿e obecny bêdzie tam prezydent, Szczyg³o
odpar³: - Prezydent jest, ale prezydent jest prezydentem RP
wybieranym co 5 lat i jest zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych, chyba
nikt nie ma co do tego w¹tpliwoci, nawet ci którzy prezydenta
nie lubi¹.
(PAP)

Konsul Lech Wa³êsa?
- To prawda, spotka³em siê z Tuskiem i dosta³em
propozycjê - potwierdza Lech Wa³êsa. - Odnoszê siê do
niej z entuzjazmem, zawsze marzy³em o tym, aby byæ kim
w rodzaju konsula honorowego. Chcê pomagaæ polskiemu
rz¹dowi, ale a¿ do dzi nikt nie chcia³ skorzystaæ z mojej
wiedzy i dowiadczenia.
Podczas rozmowy - jak dowiaduje siê «Metro» od
jednego z bliskich wspó³pracowników Tuska - mia³a paæ
tak¿e inna propozycja: Wa³êsa na ambasadora w Waszyngtonie od maja lub czerwca 2008.
Pomys³ zaanga¿owania w politykê zagraniczn¹ by³ego

prezydenta chwal¹ specjalici od stosunków polskoamerykañskich. - W USA od lat wykorzystuje siê by³ych
prezydentów jako emisariuszy ró¿nych spraw - mówi prof.
Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego. - Wa³êsa cieszy siê wietn¹ opini¹ i z pewnoci¹ mo¿e
pomóc w poprawie polskiego wizerunku za granic¹. Wystarczy,
¿e bêdzie tam jedzi³, spotyka³ siê z biznesami i politykami,
dowodzi³, ¿e Polska ma ju¿ nowy, normalny rz¹d otwarty na
inwestycje. Wa³êsa bêdzie ambasadorem dobrej woli i dobrej
nowiny - stwierdza.
(PAP)

Koniec plastikowych torebek w sklepach
Nawi¹¿emy kontakt z w³adzami £odzi, by mieæ
dobry wzór do naladowania. W Warszawie te¿
powinnimy wprowadziæ taki zakaz - mówi Maciej
Maciejowski, warszawski radny PiS. I dodaje, ¿e
poruszy sprawê na posiedzeniu komisji ochrony
rodowiska Rady Warszawy.
Radny PiS mo¿e liczyæ na poparcie Platformy Obywatelskiej, która w radzie ma najwiêcej mandatów. Podpisujemy siê pod tym obiema rêkami - mówi Maciej
Wyszyñski, wiceszef komisji ochrony rodowiska (PO).
Z zakazu nie uciesz¹ siê kupcy, dla których wi¹za³oby
siê to z du¿ymi kosztami. Za piêæ tys. tzw. torebek zrywek
trzeba zap³aciæ ok. trzech z³. Jedna papierowa torba

porównywalnej wielkoci to koszt 0,50-0,80 z³. - Jeli
wprowadz¹ taki zakaz, to jako sobie poradzê. Trzeba bêdzie
namawiaæ klientów na torby materia³owe, których u¿ywa siê
przez lata - mówi Anna Przybyszewska, wspó³w³acicielka
sklepu spo¿ywczego na Bemowie. Problem toreb mo¿e na
pierwszy rzut oka nie wygl¹da powa¿nie, ale statystyki s¹
pora¿aj¹ce - w Warszawie codziennie wydaje siê ok. miliona
plastikowych reklamówek.
Radni Warszawy maj¹ tylko jedn¹ w¹tpliwoæ. - Nie wiem,
czy mo¿emy taki zakaz narzuciæ handlowcom - zastanawia siê
Wyszyñski. Uchwa³y mo¿e bowiem nie zatwierdziæ wojewoda.
Decyzjê podejmie ju¿ urzêdnik z rz¹du PO.
(PAP)
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Polska w UE

Polska traci przewagê
Na razie nie mamy powodów do narzekania na brak
inwestycji zagranicznych. Jednak wkrótce mog¹
siê pojawiæ. Micha³ Chyczewski, ekonomista
Banku BPH, zwraca uwagê na zjawisko, które
pojawi³o siê u nas niedawno, a w ci¹gu ostatniego
roku nabra³o rozpêdu: to szybko rosn¹ce koszty
zatrudnienia.
 Do niedawna koszty te ros³y u nas wolniej
ni¿ w UE, g³ównie ze wzglêdu na niskie tempo
wzrostu p³ac. Sytuacja zmieni³a siê radykalnie w tym roku,
gdy p³ace zaczê³y bardzo szybko rosn¹æ. To powoduje, i¿

tracimy konkurencyjnoæ  w stosunku do innych krajów
naszego regionu  jako potencjalne miejsce
lokowania bezporednich inwestycji zagranicznych. A do niedawna w³anie niskie koszty
pracy i ³atwy dostêp do rynku pracy by³y naszymi
atutami, uwa¿a Chyczewski.
Ale sytuacja siê zmienia. Jeszcze przed
wejciem do UE koszty zatrudnienia w Polsce
realnie spada³y. Dzi rosn¹, i to du¿o szybciej ni¿
w Czechach, czy S³owacji, z którymi rywalizujemy o inwestycje,
podkrela «Puls Biznesu».
(PAP)

72 proc. Polaków zadowolonych z cz³onkostwa w UE
Dla 17 proc. ankietowanych cz³onkostwo Polski w UE nie
jest ani czym dobrym, ani z³ym, a 5 proc. nie ma w tej kwestii
wyrobionej opinii.
Im wy¿sze wykszta³cenie, tym wiêkszy odsetek badanych
oceniaj¹cych pozytywnie obecnoæ Polski w UE. Pozytywn¹
opiniê o cz³onkostwie we Wspólnocie wyra¿a 83 proc. Polaków
z wykszta³ceniem wy¿szym, 76 proc. z wykszta³ceniem
rednim; wród respondentów z wykszta³ceniem zasadniczym
zawodowym pozytywnie o obecnoci w UE wypowiada siê
71 proc., a w grupie osób z wykszta³ceniem podstawowym
lub gimnazjalnym - 61 proc.
Odsetek zwolenników cz³onkostwa w Unii zale¿y równie¿
od sytuacji materialnej badanych. 75 proc. respondentów
okrelaj¹cych swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako «dobr¹» i tyle
samo (75 proc.) okrelaj¹cych swoj¹ sytuacjê jako «redni¹»
pozytywnie ocenia przyst¹pienie Polski do UE. W grupie osób
okrelaj¹cych swój materialny status jako «z³y», odsetek ten
wynosi 57 proc.
Udzia³ badanych, którzy zadowoleni s¹ z przynale¿noci
Polski do UE wzrasta wraz z zainteresowaniem polityk¹.
Aprobatê wyra¿a 55 proc. Polaków, których sprawy polityczne
wcale nie interesuj¹, 69 proc. których raczej nie interesuj¹,
79 proc., których raczej interesuj¹ i 88 proc. bardzo nimi
zainteresowanych.
Jako co dobrego cz³onkostwo w UE postrzegaj¹ czêciej
od pozosta³ych kierownicy i specjalici (80 proc.), prywatni
przedsiêbiorcy (80 proc.), robotnicy (78 proc.) oraz uczniowie
i studenci (76 proc.).

Z sonda¿u TNS OBOP wynika równie¿, ¿e pozytywnie
cz³onkostwo Polski w UE oceniaj¹ najczêciej badani
deklaruj¹cy pogl¹dy centrolewicowe i centroprawicowe - po
87 proc.
Ponad dwie trzecie respondentów (68 proc.) uzna³o, ¿e
przyst¹pienie do UE mia³o wp³yw na sytuacjê naszego kraju wed³ug 61 proc. by³ to wp³yw pozytywny; wed³ug pozosta³ych
7 proc. - negatywny. Natomiast 23 proc. ankietowanych
ocenia, ¿e przynale¿noæ do struktur unijnych nie mia³a
wp³ywu na sytuacjê kraju. Brak zdania na ten temat deklaruje
9 proc. badanych.
Jak pokazuje sonda¿, 65 proc. ankietowanych jest
przekonanych, ¿e wejcie do Unii Europejskiej poprawi³o
pozycjê Polski na arenie miêdzynarodowej. Wed³ug 7 proc.,
cz³onkostwo w UE pogorszy³o status naszego kraju na arenie
miêdzynarodowej. Niemal jedna pi¹ta (18 proc.) uwa¿a, ¿e
przyst¹pienie do Wspólnoty nie wp³ynê³o na pozycjê Polski w
wiecie; 10 proc. nie zajmuje w tej sprawie stanowiska.
Wed³ug dwóch trzecich respondentów (66 proc.), wejcie
do UE nie mia³o wp³ywu na ich ¿ycie. Przeciwnego zdania
jest 31 proc. - w tym 25 proc. badanych ocenia, ¿e ich ¿ycie
zmieni³o siê na lepsze w wyniku przyst¹pienia do Unii, a
6 proc. badanych uwa¿a, ¿e dowiadczyli zmian na gorsze.
Trzech na stu ankietowanych (3 proc.) nie umia³o jednoznacznie odpowiedzieæ na to pytanie.
Badanie przeprowadzono w dniach 4-8 padziernika na
reprezentatywnej losowej próbie mieszkañców Polski powy¿ej
15 roku. Zrealizowano 1005 wywiadów.
(PAP)

Baby boom po polsku
Takiego roku jak ten nie by³o od dawna: tylko do lipca
urodzi³o siê 227 tysiêcy dzieci. Rok temu, przez dwanacie
miesiêcy, przysz³o ich na wiat 374 tysi¹ce, a i tak
demografowie cieszyli siê z odwrócenia negatywnych
trendów: Polaków zaczê³o przybywaæ, o 8-10 tys. rocznie.
Jeli nadal bêdzie siê rodziæ tyle noworodków co w
pierwszej po³owie tego roku, to pod koniec osi¹gniemy liczbê
urodzeñ niespotykan¹ od lat 90. Z danych GUS wynika, ¿e

spadek liczby urodzeñ nieprzerwany do pocz¹tku lat 90.
skoñczy³ siê dwa lata temu. Liczba urodzeñ zaczê³a powoli, a
ostatnio szybko, wzrastaæ. Polska zaczyna odczuwaæ skutki
tego, ¿e w doros³oæ wkracza wy¿ demograficzny lat 80.
Wraz z dobrymi informacjami id¹ te niepokoj¹ce: t³ok na
porodówkach, brak miejsc w przedszkolach i ¿³obkach,
niedostatek lekarzy neonatologów - pisze «Rz».
(PAP)
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Trzy lata w Unii
Mija ju¿ trzeci rok od chwili, gdy Polska sta³a siê
pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Jest to dobra
okazja, aby dokonaæ pewnych podsumowañ, powiedzieæ, czy
mamy siê z czego cieszyæ i czas otwieraæ szampana, czy mo¿e
raczej spe³ni³y siê oczekiwania pesymistów i w najbli¿szym
czasie nie mo¿emy spodziewaæ siê zmian na lepsze. Zdaniem
Konfederacji Pracodawców Polskich po trzech latach w
zjednoczonej Europie mamy powody do zadowolenia.
1 maja 2004 roku Polska wesz³a do Unii Europejskiej.
Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Polskich,
podobnie jak wiêkszoæ Polaków, czekali na ten moment
bardzo d³ugo. Bylimy pe³ni oczekiwañ, nadziei, ale tak¿e
niepewnoci, co tak naprawdê zmieni siê po przekroczeniu
tej historycznej daty.
Ju¿ dzisiaj, z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e nie
sprawdzi³y siê wczeniejsze obawy i pesymistyczne prognozy.
Integracja zaczyna przynosiæ konkretne i odczuwalne dla wielu
grup spo³ecznych korzyci. Konfederacja Pracodawców
Polskich wyra¿a zadowolenie, ¿e równie¿ polscy przedsiêbiorcy, od lat promuj¹cy interesy polskiego biznesu na
forum miêdzynarodowym, maj¹ swój wymierny wk³ad w ten
sukces.
Te trzy lata w Unii Europejskiej to przede wszystkim czas
polskich przedsiêbiorców, którzy bardzo dobrze wykorzystali
cz³onkostwo, a jednoczenie poradzili sobie z biurokracj¹,
skomplikowanym i czêsto zmieniaj¹cym siê prawem, brakiem
partnerskich relacji z administracj¹ pañstwow¹ oraz
potrzebnych rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Z sukcesem zmierzyli siê tak¿e z
zagraniczn¹ konkurencj¹ - uwa¿a Andrzej Malinowski
Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.
Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich zwracaj¹
uwagê, ¿e korzyci p³yn¹ce z wejcia Polski do Unii
Europejskiej nie s¹ jednak automatyczne. Aby utrzymaæ dobr¹
koniunkturê Polska nie mo¿e osi¹æ na laurach, zadowalaj¹c
siê tym, co do tej pory uda³o nam siê osi¹gn¹æ.
KPP przedstawia korzyci, jakie da³o polskim przedsiêbiorcom 3 lata obecnoci na wspólnym europejskim rynku,
a tak¿e wymieniamy niekorzystne zjawiska zwi¹zane z nasz¹
obecnoci¹ w UE.
Korzyci z obecnoci Polski w UE:
• uczestnictwo w systemie gospodarczym najbardziej
rozwiniêtych krajów wiata, pozbawionym ograniczeñ w
handlu zagranicznym i w imporcie. Dziêki temu Polska ma
szanse szybkiego rozwoju - 1-2 pkt naszego rocznego wzrostu
to efekt tego faktu;
• podwojenie obrotów Polski w handlu zagranicznym z g³êbokiego deficytu wymiany z krajami UE, wyszlimy na
znacz¹cy wynik dodatni;
• dostêp do skierowanych do ró¿nych obszarów naszego
¿ycia spo³eczno-gospodarczego funduszy unijnych. Fundusze
sta³y siê wa¿nym impulsem prorozwojowym, umo¿liwi³y
podjêcie wielu inwestycji infrastrukturalnych;
• otwarcie unijnych rynkow pracy - bezporednim
skutkiem jest spadek bezrobocia w Polsce;
• zwiêkszenie nap³ywu do Polski inwestycji zagranicznych, czego naturaln¹ konsekwencj¹ jest tworzenie
nowych miejsc pracy i wzrost PKB;
• przyspieszony wzrost wydajnoci, wiêksza kapitalizacja, modernizacja produkcji, poprawa konkurencyjnoci spowodowane nap³ywem nowych inwestycji i technologii;
• pozytywny wp³yw prawodawstwa UE na polskie
regulacje prawne,

• wzrost uelastycznienia rynku pracy i zró¿nicowanych
form zatrudnienia, poprawa organizacji pracy, a tak¿e rosn¹ce
znaczenie aktywnej polityki na rynku pracy, np. w sferze
subsydiowania zatrudnienia. Globalizuj¹ca siê gospodarka
oraz rosn¹ca konkurencja zmuszaj¹ przedsiêbiorstwa do
elastycznoci i dostosowania stanu zatrudnienia do potrzeb
pracodawcy w danej chwili.
Niekorzystne zjawiska zwi¹zane z naszym cz³onkostwem
w UE:
• zakaz stosowania protekcjonistycznej polityki
ochronnej wobec w³asnych podmiotów, zakaz subsydiowania
przedsiêbiorstw z pañstwowej kasy (w tym przemys³u
ciê¿kiego), obowi¹zek przestrzegania limitów produkcyjnych
narzuconych Polsce w niektórych obszarach, m.in. w produkcji
mleka i cukru, stali. Te wymogi wp³ywaj¹ niekorzystnie na
niektóre podmioty, w wyniku nie zakoñczenia przez nie
procesów restrukturyzacyjnych przed przyst¹pieniem do Unii;
• lobbing starych krajów UE, które maj¹ silniejsz¹
pozycjê na forum UE wyrz¹dza polskiej gospodarce liczne
straty. Z jednej strony podejmuje siê dzia³ania, które szkodz¹
nam w tych segmentach produkcji, gdzie mamy monopolistyczn¹ pozycjê (sadownictwo, przemys³ cukrowy), z
drugiej zbyt ma³¹ uwagê UE przywi¹zuje do ochrony interesów
Polski, czego przyk³adem jest ma³o wyrane wsparcie w
konflikcie z Rosj¹ o eksport miêsa czy w walce z dumpingiem
cenowym importu ¿ywnoci z Chin;
• obawa, ¿e w wyniku wypychania do Polski brudnej
pracoch³onnej lub niechcianej produkcji we w³asnych krajach
mo¿emy staæ siê krajem peryferyjnej i nisko rentownej produkcji;
• brak dostatecznego wsparcia UE dla obrony interesów
Polski, np. w relacjach z Rosj¹, w wyniku czego ma miejsce
psucie image samej Unii, jako jednolitej i skutecznej
organizacji;
• wci¹¿ niewystarczaj¹ca poprawa jakoci polskiego
ustawodawstwa i zwiêkszenia jego sta³oci;
• brak poprawy systemu kszta³cenia, co spowodowa³oby
uzyskanie przez firmy efektywniejszych pracowników, a w
rezultacie ca³a gospodarka sta³aby siê bardziej konkurencyjna;
• niewystarczaj¹ce i nie wszêdzie równomiernie dostêpne
wsparcie dla przedsiêbiorstw chc¹cych szkoliæ swoje kadry;
• brak zmian w funkcjonowaniu instytucji. W Polsce
wci¹¿ brak jest systemu one-stop point w obs³udze
przedsiêbiorstw; przez te trzy lata nie zwiêkszy³ siê udzia³
instytucji rynku pracy w porednictwie zatrudnienia. Dzia³aj¹ce
rynkowo instytucje porednictwa pracy wykazuj¹ wiêksz¹
efektywnoæ ni¿ obecne skostnia³e struktury publicznych s³u¿b
zatrudnienia, których profesjonalizm i efektywnoæ nie
poprawiaj¹ siê. rodki przeznaczane dla urzêdów pracy
powinny byæ uzale¿nione od ich efektywnoci w porednictwie
pracy, a nie jak to jest obecnie, od liczby zarejestrowanych
bezrobotnych.
Podsumowuj¹c, to, w jakim stopniu wykorzystamy dane
nam mo¿liwoci i jak bêdziemy postrzegani w zjednoczonej
Europie zale¿y od nas samych. Prawdziwym sprawdzianem
determinacji i zdecydowania obywateli oraz pañstwa w
zmianach polskiej rzeczywistoci na lepsz¹ bêd¹ nadchodz¹ce lata. Mamy nadziejê, ¿e damy wiadectwo naszej
obywatelskiej dojrza³oci i za kilka lat z jeszcze wiêkszym,
ni¿ teraz, optymizmem bêdziemy wiêtowaæ kolejne rocznice
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Marta WOJTACH
Konfederacja Pracodawcow Polskich
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Wywiad

Wywiad z prof. dr hab. Andrzejem Kola
z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
Panie profesorze. Polskie ród³a podaj¹, ¿e
w Bykowni  w miejscach pochówku ofiar
stalinowskich represji jest ogó³em 195 grobów,
z tego 21 zbiorowych grobów polskich, na ile te
dane odpowiadaj¹ rzeczywistoci i sk¹d one w
ogóle s¹ wziête?
S¹ to dane, które przekazalimy mediom po
przeprowadzeniu prac archeologiczno-ekshumacyjnych
w roku ubieg³ym. Podjêlimy te prace
w Bykowni stosuj¹c metodê badawcz¹
sonda¿y wiertniczych, przy pomocy
których lokalizowalimy groby. Metoda
ta pozwala zlokalizowaæ grób, natomiast na tym etapie nie daje uszczegó³owionych zasiêgów grobu. Tak, ¿e
w ubieg³ym roku zlokalizowalimy 195.
grobów, ale ju¿ wówczas bylimy
przekonani i wiadomi, ¿e niektóre z
tych organizacji mog¹ obejmowaæ
podwójne, a nawet potrójne groby.
Przepraszam, ale mo¿e
Pan bardziej szczegó³owo
zapoznaæ z t¹ metod¹?
Jest to metoda inwazyjna, czyli
wykonujemy wiercenia i analizujemy
próbki gruntu, które wydobywa pióro
wiert³a. Wiercenia dokonujemy (w
ka¿dym z sektorów) i analizujemy
ka¿d¹ z próbek. Okrelamy, czy jest to grunt macierzysty
(mamy w zespole geomorfologa i geodetê), czy te¿
znajduje siê tam cia³o obce.
Dla wykrycia 195 grobów ile, mniej wiêcej,
przysz³o siê zrobiæ takich odwiertów?
No, ponad 2 tysi¹ce. W Piatichatkach (pod
Charkowem) po to, by zlokalizowaæ wszystkie groby i
szczegó³owo za³o¿yæ wykopy nad tymi grobami wykonalimy ponad 4600 takich odwiertów. Odwierty te
wykonujemy tak¿e nie w sposób bez³adny, lecz w sposób
uporz¹dkowany. Polega to na tym, ¿e najpierw jest
niezbêdna mapa, od której ka¿dorazowo zaczynamy tego
rodzaju badania. W naszym przypadku tutaj na terenie
Ukrainy te mapy wykonywali kartografowie wojskowi z
Polski, którzy przyje¿d¿ali do nas na zlecenie Rady
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Dalej, na bazie takiej mapy
tworzymy siatkê lokalizacji przestrzennej  siatkê
hektarow¹, pó³hektarow¹, a w jej ramach - siatkê arow¹
(czyli co dziesiêæ metrów). I dopiero w ramach tej siatki
arowej, czyli 10 metrów na 10, wykonujemy siatkê o boku
2 metrów. I wszystkie odwierty (sonda¿e) wykonujemy na
wêz³ach siatki dwumetrowej, tzn. tam gdzie siê przecinaj¹
linie siatki wykonujemy odwiert i szukamy. Za³o¿enie jest
takie, je¿eli jest to grób masowy to te odwierty, co dwa
metry powinny nam wykryæ ka¿dy z grobów. Grób

pojedynczy, mo¿e siê gdzie ukryæ pomiêdzy tymi
odwiertami, gdy¿ zazwyczaj ma 80 cm szerokoci 2 m
d³ugoci. Natomiast je¿eli jest to grób masowy, to jak nam
dowiadczenie podpowiada jest on nie mniejszy, ni¿
kwadrat o boku dwóch metrów. I przy takim zagêszczeniu
odwiertów zawsze trafiamy na grób. Lecz aby dowiedzieæ
siê jakiej jest on wielkoci, musimy wykonaæ dodatkowe
wiercenia.
A jaki obszar w Bykowni mo¿na uwa¿aæ za zbadany?
W roku ubieg³ym przewiercilimy,
¿e tak powiem, ca³e centrum zlokalizowanego wczeniej cmentarza.
Aczkolwiek lokalizacjê cmentarza, jego
zasiêg, oparto, przede wszystkim, na
przekazach archiwalnych. Wiemy, ¿e
wiosn¹ 1937 roku kijowskie NKWD
uzyska³o od Zarz¹du Lasów Pañstwowych cztery i pó³ hektara (zezwolenie
na pimie) na za³o¿enie cmentarza. Po
czym obszar ten ogrodzono. Dzisiaj ju¿
wiemy, ¿e ogrodzono nie 4,5 ha, lecz 5,3
ha. Wokó³ tego obszaru, jak ustalilimy
ostatnio, wybudowano specjaln¹
utwardzon¹ drogê o szerokoci od 3 do
4 metrów, która pozwala³a z ka¿dej
strony wjechaæ na teren cmentarza. W
miejscach jej zwê¿eñ do dzi na drzewach pozosta³y lady pozostawione przez samochody zaczepiaj¹ce o wystaj¹ce konary.
A wracaj¹c do mapy wykonanej przez
polskich kartografów wojskowych. Na jakich
podstawach zosta³a ona oparta. Czy mieli oni
jakie pierwowzory, udostêpnione np. przez
ukraiñskie s³u¿by specjalne?
Nie ta mapa zosta³a bezporednio w terenie ju¿ w
momencie, kiedy ten cmentarz by³ znany. Kiedy by³
rozkopany - jeszcze w 1971 roku, o czym wiadcz¹
odpowiednie upamiêtnienia, a nastêpnie w latach 198789, kiedy ustawiono ju¿ wielki krzy¿.
Ale przecie¿ mo¿na przypuciæ, ¿e wówczas
nie wyznaczono ca³ego obszaru ewentualnych
miejsc pochówku, mog³a przecie¿ istnieæ np.
jaka odnoga?
Tak. To upamiêtnienie, te wszystkie tabliczki na
drzewach obejmuj¹ powierzchniê oko³o jednego hektara.
Natomiast wojskowi wymierzyli nam  z tolerancj¹ - oko³o
szeciu hektarów.
I wszêdzie co by³o?
Nie. Dopiero na bazie tej mapy zaczêlimy wiercenia
i okaza³o siê, ¿e na obszarze tego dawnego cmentarza,
ogrodzonego zielonym trzymetrowym p³otem, groby
mieszcz¹ siê tylko w centralnej czêci, zajmuj¹c obszar
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siêgaj¹cy blisko pó³tora hektara. Natomiast pozosta³a
czêæ nie by³a jeszcze wype³niona grobami. Byæ mo¿e,
gdyby nie wybuch³a wojna, gdyby nie nast¹pi³y zmiany to
mo¿e ten cmentarz jeszcze d³ugo by funkcjonowa³.
Tak Pan przypuszcza, Panie profesorze, czy
mogli na tym cmentarzu zostaæ pochowani
ludzie, ¿e tak powiem, przypadkowi  nie bêd¹cy
ofiarami represji, polegli w czasie dzia³añ
wojennych, czy np. zmarli w szpitalach?
W czasie wojny ju¿ ten cmentarz nie funkcjonowa³.
I dzisiaj wiemy, ¿e Niemcy wiedzieli o tym cmentarzu.
Nawet kilka grobów rozkopali. Zobaczyli, ¿e tam s¹ ofiary,
ale w przeciwieñstwie do tego, co uczynili w Winnicy, czy
Katyniu, dalej nie ingerowali.
Za w czasie wojny, tzn. od 1941 roku, nie by³o tu
¿adnych pochówków. Po wojnie miejscowa ludnoæ
rozebra³a p³ot otaczaj¹cy cmentarz na opa³. Rozebrano
te¿ drewniany domek - stra¿nicê NKWD o której wiemy
dzi jak wygl¹da³a i w którym miejscu sta³a.
I na tym zaniedbanym terenie okoliczna ludnoæ
zaczê³a stopniowo rozkopywaæ te groby i szukaæ
skarbów. St¹d te¿ wynik³a ta pierwsza akcja KGB 
wielkie tajne ekshumacje wojskowe przeprowadzone w
1971 roku - maj¹ca na celu zatarcie ladów wiadcz¹cych o prawdziwych wykonawcach zbrodni i utrwalenie
wersji, i¿ jest to sprawa r¹k hitlerowskich oprawców.
A w jakim stopniu te hieny cmentarne i
specjalici od legend politycznych spl¹drowali
pochówki cmentarza?
Trudno powiedzieæ, gdy¿ mamy obraz zbiorczy, który
powsta³ w wyniku tego, co zrobi³o KGB w 1971 roku i
póniejszego rozkopywania grobów w latach siedemdziesi¹tych, osiemdziesi¹tych. Po ekshumacji w roku
1987, przeprowadzonej nb. z inicjatywy w³adz miejskich
Kijowa nadal utrzymywano, ¿e zbrodni tych dokonali
Niemcy i dopiero protesty spo³eczne - przede wszystkim
rodzin wymordowanych, wymagaj¹cych wyjanienia
prawdy - doprowadzi³y do kolejnej (pokazowej nieco)
ekshumacji w roku 1989, kiedy to ostatecznie zatarto
napis na kamieniu pami¹tkowym, mówi¹cy o tym, ¿e
wszystkiego tego dokonali Niemcy.
A zatem my wchodzimy w obraz bardzo zagmatwany, w którym to staramy siê zidentyfikowaæ groby
polskie  ofiary tzw. ukraiñskiej listy Katynia.
I tu, Panie profesorze, s¹ g³osy ze strony
ukraiñskiej, ¿e nale¿a³oby tê listê nazwaæ jako
inaczej, gdy¿ ludzie nieobeznani w historii nieraz
kojarz¹ te rzeczy z konfliktami polsko-ukraiñskimi, wrêcz nawet powi¹zanymi z banderowcami.
Tak, ale ta nazwa wynika z nazewnictwa archiwalnego. Ju¿ w dokumentach mówi¹cych o tym, ¿eby
umierciæ Polaków przetrzymywanych w wiêzieniach
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia³orusi u¿ywa siê tego
terminu.
Panie profesorze, jak Pan przypuszcza, ile
osób z listy ofiar zbrodni katyñskiej spoczywa
na terytorium Ukrainy?
Sytuacja wygl¹da³a w ten sposób. Dokument z dnia
5 marca 194O roku o likwidacji 15700 Polaków z trzech
wiêzieñ specjalnych: Ostaszkowa, Kozielska i Staro-
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bielska mówi, ¿e nale¿y równie¿ rozstrzelaæ 11 tysiêcy
Polaków przetrzymywanych w wiêzieniach Zach. Ukrainy
i Zach. Bia³orusi. Natomiast, je¿eli chodzi o realizacjê tego
rozporz¹dzenia, to wygl¹da na to, ¿e zlikwidowano nie
11 tysiêcy, lecz oko³o siedmiu tysiêcy. W ka¿dym b¹d
razie prokuratura wojskowa Ukrainy w 1994 roku
przekaza³a polskiemu prokuratorowi Stefanowi nie¿ce
listy na których figuruje 3435 nazwisk. Polska szybko
opublikowa³a te listy.

Przedstawiciele Polonii kijowskiej w skupieniu
ogl¹daj¹ przedmioty nale¿¹ce do polskich ofiar znalezione
w grobach Bykowni
Z innych róde³ z kolei wiemy, ¿e wed³ug ówczesnych danych Ministerstwa Transportu Ukrainy zapotrzebowanie na przewiezienie specjalnych partii osób z du¿ych
miast Zachodniej Ukrainy  W³odzimierza Wo³yñskiego,
£ucka, Stanis³awowa, Lwowa, Równego do Kijowa,
Chersonia i Charkowa wystawiono na prawie 3,5 tys. osób.
Aczkolwiek w 15. grobach polskich zlokalizowanych
w Charkowie (gdzie ogó³em znajduje siê 75 grobów)
spoczywa nie 3800 Polaków (tylu w³anie wys³ano do
Charkowa ze Starobielska), a 4300 osób. Przypuszczamy
zatem, i¿ w³anie te 500 ofiar to s¹ ci, których przywieziono
do Charkowa w ramach tego zamówienia na przewóz z
du¿ych miast dawnej Polski. Aczkolwiek wiêkszoæ
przewieziono zapewne do Kijowa i tutaj zostali oni
rozstrzelani. A w tych czasach g³ównym tajnym cmentarzem by³a Bykownia. St¹d te¿ przypuszczamy, ¿e w
Bykowni mo¿e spoczywaæ nawet do dwóch tysiêcy
Polaków. W tej chwili ju¿ upewniamy siê w tym.
Tak jak w ubieg³ym roku zlokalizowalimy 21 grobów
polskich, to w tym roku ju¿ mamy o 9 wiêcej, czyli razem 30.
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To s¹ groby zbiorowe?
Tak tylko zbiorowe?
Tam s¹ pochowani tylko Polacy?
Tego do koñca pewni nie jestemy, ale jestemy
przekonani, ¿e Polacy, gdy¿ przedmioty, jakie wydobywamy s¹ nieomal tylko polskie, jak na przyk³ad guziki
z polskich mundurów wojskowych, medale czy monety
polskie, przy czym z emisji 1939, co potwierdza
chronologiê wydarzeñ. Obecnie pracujemy w strefie
gdzie te groby wystêpuj¹ st¹d s¹dzê, i¿ nastêpne, co
najmniej 10 grobów tam powinno byæ. Je¿eli za³o¿yæ,
¿e w ka¿dym z grobów znajduje siê oko³o 50 pochówków
to zbli¿amy siê do tych dwóch tysiêcy obywateli polskich
zamordowanych i tu pochowanych.
Jak ocenia Pan tarcia, które wyst¹pi³y
ostatnio miêdzy Instytutem Pamiêci Narodowej
Ukrainy a Komisj¹ Rady Miejskiej Kijowa ds.
Rehabilitacji Ofiar Represji Politycznych.
Dlaczego przedstawiciele IPNU uwa¿aj¹, ¿e
prace prowadzone obecnie w Bykowni s¹
nielegalne i niefachowe?
Cieszy mnie, ¿e znaleziono porozumienie i prace
s¹ kontynuowane. My stoimy z boku tego konfliktu, ale
obserwuj¹c co siê dzieje jestemy przekonani, ¿e konflikt
ten, nie ma wyranego pod³o¿a politycznego i nie ma
on formatu polsko-ukraiñskiego. Jest to raczej spór
kompetencyjny o to, kto ma prowadziæ te prace i komu
ma podlegaæ Bykownia, jako miejsce wa¿ne dla Ukrainy,
jako miejsce, gdzie planowane jest jakie nowe, bardziej
powa¿ne jego upamiêtnienie.
A propos upamiêtnienia. Jak daleko s¹
posuniête prace w tym zakresie i jak¹ postaæ
ono przyjmie?
Na temat globalnego klucza upamiêtnienia
cmentarza na razie nic nie wiem, natomiast wiem, ¿e
wybrano ju¿ wstêpnie miejsce, gdzie pochowane
zostan¹ wszystkie ekshumowane w ubieg³ym i bie¿¹cym
roku szcz¹tki. Miejsce to powinno byæ zaakceptowane
przez odpowiednie w³adze Ukrainy. S¹dzê, ¿e do tego
dojdzie i wówczas w³anie to miejsce bêdzie w jaki
sposób upamiêtnione.
Panie profesorze, mo¿e na zakoñczenie
parê s³ów o zespole, który podj¹³ siê tych
szlachetnych prac w Bykowni. Iloma osobami
Pan kieruje?
Zespó³ mia³ liczyæ 10 osób, i zamierzalimy
pracowaæ 3 miesi¹ce. Terminy jednak siê zmienia³y i w
wyniku porozumienia ustalono, ¿e pracowaæ bêdziemy
2 miesi¹ce, st¹d zwiêkszy³em liczbê do 13 osób (w tym
dwóch kierowców)po to, by uintensywniæ pracê. S¹ to
wysokiej klasy profesjonalici, dowiadczeni archeolodzy, antropolodzy. Ekipa ta pracowa³a ju¿ w Charkowie,
we Lwowie, na kilku cmentarzach Wo³ynia, ale
pracowa³a te¿ na wielu takich stanowiskach w Polsce i
za jej granicami.
Dziêkujê za rozmowê i do zobaczenia na
ods³oniêciu Pomnika Ofiar totalitaryzmu.
Stanis³aw PANTELUK
www.dk.com.ua/
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Czterdzieci siedem lat
k³amstwa
Prawie ka¿da zbrodnia przed
swoim wykryciem przechodzi
stadium podstêpu, kiedy to winowajcy próbuj¹ ukryæ swoje uczestnictwo w zbrodni i obarczyæ win¹
niewinnych. Taki okres dla ludobójczej zbrodni katyñskiej - tak
okrelaj¹ eksterminacjê przez
NKWD 22 tysiêcy Polaków w roku
1940. (przewa¿nie jeñców wojennych - w wiêkszoci oficerów
Wojska Polskiego)  trwa³ a¿
47 lat.
O tej smutnej dacie zawsze
wspominaj¹ Polacy (i nie tylko) w kwietniu - maju ka¿dego
roku. W³anie w te miesi¹ce 1940 roku rozstrzeliwano
polskich oficerów w Rosji - w Lesie Katyñskim pod
Smoleñskiem, w nadwo³¿añskich lasach pod Kalininem
(Twier), jak równie¿ na Ukrainie w Piatichatkach, na tak
zwanej 6. parceli strefy lenej pod Charkowem. O tym, jak
ludobójcy próbowali zagmatwaæ tê sprawê, opowiada wie¿y
materia³ z prasy polskiej.
Pisarz Aleksy To³stoj, cz³onek komisji Burdenki, martwi³
siê, ¿e ludzie, opowiadaj¹cy w propagandowej kronice
filmowej sowieck¹ wersjê zbrodni katyñskiej, zachowuj¹ siê
tak, jakby recytowali wyuczon¹ lekcjê.
Katyñskie k³amstwo narodzi³o siê 15 kwietnia 1943 roku
wraz z komunikatem Sowinformbiura w sprawie oszczerstw
goebbelsowskich», pe³nym zwrotów typowych dla jêzyka
komunistycznego: potworna brednia», ³ajdackie i podle

k³amstwo», niedo³ê¿nie spitraszona bzdura». Autorami
komunikatu byli Andriej Wyszynski, os³awiony prokurator w
procesach moskiewskich (rozstrzelaæ ich jak wciek³e
psy»), pomagaj¹cy mu Mo³otow i adiustuj¹cy ca³¹ rzecz
Stalin.
Komunikat Sowinformbiura jest jednym z pierwszych
sporód 146 dokumentów zamieszczonych w czwartym,
ostatnim tomie fundamentalnej pracy Katyñ. Dokumenty
zbrodni», autorstwa polskich i rosyjskich historyków i
archiwistów. Ich praca rozpoczê³a siê w 1992 roku, dwa lata
po tym, jak Moskwa przyzna³a, ¿e zbrodni dokona³o NKWD
(Ludowy Komisariat Spraw Wewnêtrznych), które przeprowadzi³o nie tylko egzekucje, lecz tak¿e przygotowa³o
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starannie grunt pod operacjê maskuj¹c¹ zbrodniê. Obszerny
dokument z 10 - 11 stycznia 1944 zatytu³owany Informacja o
rezultatach wstêpnego ledztwa w tzw. sprawie katyñskiej»,
autorstwa szefa NKWD Mierku³owa i jego zastêpcy Krug³owa,
jest w istocie pomoc¹ i przewodnikiem dla cz³onków powo³anej
12 stycznia komisji specjalnej, na czele której stan¹³ akademik
Burdenko.
NKWD przes³ucha³o, a raczej przygotowa³o 95 wiadków,
z których czêæ odegra³a sw¹ rolê
przed komisj¹ Burdenki. Iwanów,
by³y naczelnik stacji Gniezdowo,
przyzna³ siê, ¿e opowiada³ Niemcom
o polskich oficerach, którzy przyjechali wiosn¹ 1940, ale oczywicie
widzia³ ich przy robotach budowlanych a¿ do czerwca 1941 roku.
wiadek» Danilenkow rzecz jasna
widzia³ grupy Polaków pêdzone
przez hitlerowców od Smoleñska do
Katynia. Polacy nie wychodzili ju¿ z
lasu. Znaleli siê wiadkowie, którzy
oczywicie s³yszeli dochodz¹ce
stamt¹d strza³y w sierpniu i wrzeniu
1941 r. tacy, którzy widzieli krew na
mundurach Niemców.
Do rangi wa¿nego dowodu urós³
sznurek, jakim krêpowano rêce
oficerów. Kilka osób, które by³y przy
ekshumacji prowadzonej przez
Niemców w 1943 roku, zezna³o, ¿e
jest pochodzenia niemieckiego.
Sznurek jednak nie móg³ przekazaæ
informacji o dacie zbrodni. Od tego
by³y dokumenty.
Burdenko w licie do Mierku³owa
relacjonuje rozmowê z cz³onkiem komisji Kolesnikowem, który
powiedzia³, ¿e odnalezione ju¿ dokumenty z koñca 1940 r.
obalaj¹ wersjê Niemców. Obawia³ siê, by nie przedstawili
nowej o dokonaniu egzekucji np. na pocz¹tku 1941 r., wiêc
bardzo wa¿ne jest, ¿eby siê odnalaz³y dokumenty z
póniejszego okresu. Burdenko uspokaja adresata: Na
szczêcie znalelimy je». Tak wiêc obok listów z Warszawy
(data stempla: wrzesieñ 1940) i Tarnopola (listopad 1940) przy
zw³okach odkryto» m.in. niewys³an¹ kartkê pocztow¹
datowan¹ na 20 czerwca 1941 i wiêty obrazek z dat¹ 4
kwietnia 1941 r.
Burdenko zapewni³ przy okazji szefa NKWD, ¿e Ani jeden
z cz³onków komisji nie odniós³ niezgodnego z prawd¹
wra¿enia».
Nie wszystko jednak sz³o g³adko. Gdy przyjecha³a ekipa
filmowa, maj¹ca nakrêciæ propagandowy film, pisarz Aleksy
To³stoj, cz³onek komisji Burdenki, radzi³, by dobrze
przygotowaæ wiadków, przeprowadziæ próby, inaczej nic z
tego nie wyjdzie». Wysz³o le. To³stoj wys³a³ wiêc list do
Niko³aja Szwernika, przewodnicz¹cego komisji pañstwowej
badaj¹cej ca³oæ zbrodni niemieckich. Pisa³ o scenie
przes³uchania, ¿e wygl¹da tak, jakby wiadkowie powtarzali
jak¹ wyuczon¹ lekcjê. Ich wypowiedzi wydaj¹ siê obojêtne i
wskutek tego nieprawdopodobne». Proponowa³ wiêc:
W scenie przes³uchania trzeba, aby tekst czyta³ lektor, a nie
uczestnicy przes³uchania.
Katyñskie k³amstwo umar³o po 47 latach po doæ krótkiej
agonii. W 1988 r. polscy historycy z polsko-radzieckiej Komisji
Historyków Partyjnych, zajmuj¹cej siê bia³ymi plamami,
dokonali ekspertyzy komunikatu komisji Burdenki, podwa¿aj¹c
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jego wiarygodnoæ. 22 marca 1989 roku minister spraw
zagranicznych Szewardnadze, szef KGB Kriuczkow i Falin,
odpowiedzialny w KC za sprawy miêdzynarodowe, sporz¹dzaj¹ notatkê, w której zauwa¿aj¹, ¿e w polskich
publikacjach (zarówno autorów opozycyjnych, jak i bliskich
polskiemu kierownictwu) otwarcie mówi siê o winie ZSRR za
rozstrzelanie polskich oficerów i ten punkt widzenia zyska³
aprobatê w owiadczeniu rzecznika polskiego rz¹du.
Szewardnadze, Kriuczkow i Falin
stwierdzali: Prawdopodobnie nie uda
siê nam unikn¹æ wyjanienia kierownictwu PRL i spo³eczeñstwu polskiemu tragicznych spraw przesz³oci.
Czas w tym wypadku nie jest naszym
sojusznikiem. Byæ mo¿e celowe by³oby
powiedzieæ, jak by³o w rzeczywistoci
i kto konkretnie jest winien temu, co
siê sta³o, i na tym zamkn¹æ sprawê».
W kwietniu 1989 r. zapad³a decyzja KC
KPZR zlecaj¹ca prokuraturze ZSRR i
KGB przeprowadzenie skrupulatnych
poszukiwañ w zwi¹zku z faktem
masowego rozstrzelania polskich
oficerów». Gorbaczow jednak nie
zamierza³ wtedy ujawniæ bêd¹cego w
jego dyspozycji tzw. pakietu nr 1,
zawieraj¹cego m.in. odpis decyzji o
wymordowaniu ponad 22 tysiêcy
polskich jeñców i wiêniów, i byæ mo¿e
k³amstwo katyñskie trwa³oby jeszcze
d³u¿ej, gdyby nie to, ¿e historycy Jurij
¯oria, Walentina Parsadanowa i
Natalia Lebiediewa dotarli do materia³ów Zarz¹du G³ównego NKWD do
spraw jeñców i Zarz¹du Wojsk Eskortowych NKWD. Falin poinformowa³ o tym Gorbaczowa 22
lutego 1990 roku, dodaj¹c na bazie nowych, wynikaj¹cych z
dokumentów faktów sowieccy historycy przygotowali materia³y
do publikacji. Niektóre z nich zosta³y ju¿ zatwierdzone przez
kolegia redakcyjne i przyjête do produkcji. (...) Pojawienie siê
takich publikacji stwarza³oby w wiadomym sensie now¹
sytuacjê».
Imperium upada³o. Nie by³o ju¿ mowy o cenzurze, o
naciskach na historyków. Falin konkluduje Ujawnione przez
naukowców materia³y (...) nie pozwalaj¹ nam nadal trzymaæ
siê poprzednich wersji i unikaæ postawienia kropki nad i».
Proponowa³ zakomunikowaæ Jaruzelskiemu, ¿e nie uda³o siê
znaleæ bezporednich dowodów pozwalaj¹cych okreliæ czas
i winowajców tragedii (Gorbaczow oczywicie dobrze je zna³),
ale s¹ archiwalia, które podwa¿aj¹ raport Burdenki i wskazuj¹
na winê NKWD, personalnie Berii i Mierku³owa. 7 kwietnia
1990 r. Biuro Polityczne zatwierdzi³o tekst komunikatu TASS
dotycz¹cego Katynia. Opublikowano go szeæ dni póniej,
w 47. rocznicê ujawnienia grobów katyñskich.
21 maja 1991 r. prokurator generalny ZSRR Trubin pisze
do Gorbaczowa, ¿e z zeznañ wiadków wynika, i¿ istnia³a
decyzja KC podpisana przez Stalina w sprawie likwidacji
polskich jeñców i prosi go, by m.in. pod tym k¹tem spowodowa³
przejrzenie przez Wydzia³ Ogólny KC materia³ów archiwalnych. Ale Gorbaczow do koñca nie zdecydowa³ siê ujawniæ
pakiet nr 1. Dopiero prezydent Jelcyn zdecydowa³ o
przekazaniu Polsce kopii znajduj¹cych siê w nim dokumentów,
co siê sta³o 14 padziernika 1992 roku.
Tomasz Stañczyk, Rzeczpospolita
Zdjêcie Oleg Czernijenko
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy
Z okazji Dnia Nauczyciela
najszczersze gratulacje
i wszystkiego najlepszego dla
naszej nauczycielki z Polski

Pani Halinie Kochañskiej

Gratulacje dla ukochanej nauczycielki, dziêki
której jest nadzieja, ¿e wiat ludzi oddanych
szczerze swojej pracy jeszcze nie zagin¹³. Takimi
ludmi nale¿y siê szczyciæ, bo od nich w³anie zale¿y
w ogromnej mierze, jaka bêdzie nasza m³odzie¿.
Z³otow³osa Pani Halina, to CO najlepszego, co w
ostatnim czasie przytrafi³o siê Charkowi.
Jeszcze raz  GRATULACJE.
Zespó³ redakcyjny gazety Polonia Charkowa

Szymanowski
i muzyka polska
26 wrzenia 2007 roku w Filharmonii Charkowskiej,
w ramach obchodów Roku Karola Szymanowskiego
odby³ siê koncert pt. Szymanowski i muzyka polska».
W koncercie w wykonaniu charkowskich artystów: Ihora
Czerniawskiego (skrzypce), Stanis³awa Kalinina
(fortepian), Olgi Czasowej (sopran), Marii Stecjun
(sopran) i Eugenii Prisja¿nej (fortepian), uczestniczy³
Konsul Generalny RP w Charkowie, przedstawiciele
rodowiska polskiego oraz charkowska publicznoæ.
W programie koncertu znalaz³y siê m.in. utwory
Karola Szymanowskiego, Fryderyka Chopina, Stanis³awa Moniuszki i Witolda Lutos³awskiego. Na uwagê
zas³uguje wysoki poziom wykonawców i ciep³e przyjêcie
przez widowniê.
www.charkowkg.polemb.net
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Informacja o wyborach
do Sejmu RP i Senatu RP
w 2007 roku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, ¿e wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich
przebywaj¹cych za granic¹ odbêd¹ siê w 204 obwodowych
komisjach wyborczych w niedzielê dnia 21 padziernika
2007 roku w oparciu o ustawê z dnia 12 kwietnia 2001 r. 
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze. Je¿eli g³osowanie
mia³oby byæ zakoñczone w dniu nastêpnym po dniu
g³osowania w kraju, g³osowanie przeprowadza siê w dniu
poprzedzaj¹cym. Informacjê o terminie glosowania w
danym obwodzie podaj¹ w³aciwi konsulowie.
Prawo wybierania pos³ów i senatorów ma ka¿dy
obywatel polski, który najpóniej w dniu g³osowania koñczy
18 lat.
Obywatele polscy, przebywaj¹cy w dniu wyborów za
granic¹, bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu, je¿eli
posiadaj¹ wa¿ny polski paszport lub wa¿ny polski dowód
osobisty w przypadku przebywania w pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej oraz zostan¹ wpisani, na
podstawie osobistego zg³oszenia, do spisu wyborców
sporz¹dzonego przez konsula w³aciwego terytorialnie dla
miejsca pobytu wyborcy. Powy¿szy wymóg wczeniejszego
wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców
posiadaj¹cych zawiadczenie o prawie do g³osowania.
Zg³oszenie do spisu wyborców mo¿na wnieæ do
konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie,
telefaksem lub poczt¹ elektroniczn¹.
Zg³oszenie powinno zawieraæ nazwisko i imiona, imiê
ojca, datê urodzenia, miejsce zamieszkania (pobytu)
wyborcy, numer wa¿nego polskiego paszportu lub dowodu
osobistego w przypadku przebywania w pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej, a tak¿e miejsce i datê jego
wydania oraz numer PESEL, jeli wyborca go posiada.
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ najpóniej w 5 dniu przed dniem
wyborów. Po tym terminie, ale nie póniej ni¿ do momentu
przekazania spisu komisji obwodowej, dopisanie do spisu
wyborców bêdzie mo¿liwe jedynie w drodze reklamacji
uwzglêdnionej przez konsula.
Na ¿¹danie osoby uprawnionej zmieniaj¹cej miejsce
pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zawiadczenie
o prawie do g³osowania w miejscu pobytu w dniu
g³osowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
G³osowanie w obwodach g³osowania utworzonych za
granic¹, odbywa siê w lokalu obwodowej komisji wyborczej
w ci¹gu jednego dnia, bez przerwy, miêdzy godzin¹ 6.00 a
20.00 czasu miejscowego.
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i
komunikaty Pañstwowej Komisji Wyborczej dostêpne s¹
na stronie: www.pkw.gov.pl
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw
wyborow do Sejmu RP i Senatu RP
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piewamy razem

Pielgrzymie nasz,
Ach, co siê z tob¹ sta³o!
Znaszli ten kraj? Ach, tam, o moja mi³a!
Tam by³ mi raj
Póki ty ze mn¹ by³a!

Znaszli ten kraj,
Gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarañcz blask.
Majowe z³oci drzewa?
Gdzie wieñcem bluszcz
Ruiny dawne stroi,
Gdzie buja laur
I cyprys cicho stoi?
Znaszli ten kraj?
Ach, tam, o moja mi³a!
Tam by³ mi raj,
Póki ty ze mn¹ by³a!
Znaszli ten gmach,
Gdzie wielkich sto podwoi,
Gdzie kolumn rz¹d
I t³um pos¹gów stoi?
A wszystkie mnie
Witaj¹ twarz¹ bia³¹:

Stanis³aw Ostoja-Chrostowski
Skrzypce i ró¿a"

Do wiersza Adama Mickiewicza pt. Do H...
Wezwanie do Neapolu (Naladowanie z Goethego)»,
powsta³ego w roku 1829 w Neapolu - muzykê skomponowa³ (w 1853) Stanis³aw Moniuszko. Pieñ ta po
raz pierwszy ukaza³a siê w IV zeszycie piewników
domowych», wydanym w Wilnie w 1855 roku. Do dnia
dzisiejszego nale¿y do najpopularniejszych utworów
tego kompozytora.

Znaszli ten brzeg,
Gdzie po skalistych górach
Strudzony mu³
Swej drogi szuka w chmurach?
Gdzie w g³êbi jam
P³omieniem wr¹ opoki,
A z wierzchu ska³
W kaskadach grzmi¹ potoki?
Znaszli ten kraj?
Ach, tu, o moja mi³a!
Tu by³by raj,
Gdyby ty ze mn¹ by³a!

Poezja Mickiewicza odegra³a szczególnie wa¿n¹
rolê w twórczoci Moniuszki. I to nie tylko pieniarskiej, gdzie siêga³ on po wiersze liryczne oraz
ballady poety, ale tak¿e w oratoryjno-kantatowej. Na
tekcie Dziadów» opar³ Moniuszko swoj¹ kantatê
Widma», a pod koniec ¿ycia przedstawi³ w formie
kantaty Sonety krymskie".

Na podstawie Wac³aw Panek Polski piewnik Narodowy,1996
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Kuchnia polska

Rolada z nadzieniem szpinakowym
(1 kg schabu bez koci
(30 dag mro¿onego szpinaku
(20 dag wêdzonej chudej szynki
(2 cienkie i d³ugie marchewki
(jajo
(2-3 zmia¿dzone z¹bki czosnku
(³y¿ka sosu sojowego lub maggi
(³y¿ka oliwy
( pieprz
(sól
Schab g³êboko naci¹æ no¿em wzd³u¿ d³u¿szego boku, tak by da³
siê roz³o¿yæ jak ksi¹¿ka. U³o¿yæ miêso na po³ówce du¿ego kawa³ka
grubej folii, przykryæ drug¹ po³ówk¹ (taka ko³derka z folii powinna
mieæ spore marginesy z ka¿dej strony). Rozbiæ miêso m³otkiem na
cienki p³at, uwa¿aj¹c, by go nie przedziurawiæ) wyj¹æ z folii, natrzeæ
sol¹, pieprzem i po³ow¹ czosnku, zrolowaæ, zawin¹æ w foliê i na 40 min
wstawiæ do lodówki. Obrane marchewki pokroiæ w grube s³upki, krótko
obgotowaæ i odsa¹czyæ. Rozmro¿ony szpinak osd¹czyæ, wymieszaæ
z rozbitym jajem, sosem sojowym lub maggi i reszt¹ czosnku, ewentualnie przyprawiæ sol¹. Szynkê pokroiæ w paski. Na
roz³o¿onym schabie równ¹ warstw¹ rozsmarowaæ szpinak, na nim roz³o¿yæ szynkê, a potem marchewkê.
Zrolowaæ miêso, spi¹æ wyka³aczkami lub owi¹zaæ nici¹, obsma¿yæ na oliwie, po czym wsun¹æ do rêkawa foliowego, wlaæ
2 ³y¿ki lekko posolonej wody lub bulionu. Piec 80 min w temperaturze 170°C. Przeci¹æ foliê i, co kilka minut obracaj¹c, piec
roladê, a¿ siê ³adnie zrumieni ze wszystkich stron. Podawaæ na gor¹co z pieczonymi ziemniakami i wyrazist¹ w smaku
surówk¹.

Aby schab by³ soczysty i smaczny
@ Miêso pieczemy powoli i w niezbyt wysokiej temperaturze, tj. 150-180°C, podobnie jak inne gatunki wieprzowiny.
@ Czas pieczenia zale¿y od gruboci i wagi miêsa. Na przyk³ad doæ gruby kawa³ek wa¿¹cy 1,5 kg trzeba piec ok.
@
@
@

2 godzin. Tylko polêdwiczki i bardzo m³od¹ wieprzowinê pieczemy krócej.

Na pieczeñ najlepiej wybieraæ miêso z warstewk¹ t³uszczu, która bêdzie je chroniæ przed wysychaniem. Mo¿na te¿
owin¹æ je cienkim p³atem s³oniny lub upiec w specjalnej folii.
Jeli chcemy, by pieczeñ mia³a chrupi¹c¹ skórkê, na 10-15 min przed zakoñczeniem pieczenia posmarujmy miêso
piwem, miodem lub s³on¹ wod¹ i ustawmy piekarnik na wy¿sz¹ temperaturê - 180°C.
Po wy³¹czeniu piekarnika zostawmy w nim miêso na 15-20 min, ¿eby odpoczê³o», a soki równomiernie siê roz³o¿y³y.
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