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Matka na stra˝y domowego ogniska

„Dziecko nie odbiera — dodaje”
Wioletta Leonowicz nigdy
nie ˝a∏owa∏a swoich decyzji.
W∏aÊciwie s∏owo „decyzja” tutaj
wcale nie pasuje, bo przecie˝
chodzi∏o o nowe ˝ycie. Ale
sk∏ama∏aby, gdyby powiedzia∏a,
˝e si´ nie denerwowa∏a. Znowu
musia∏a odk∏adaç wszystkie swoje plany na póêniej, rezygnowaç
z pracy. To by∏y dopiero poczàtki
jej czwartej cià˝y. Pami´ta, jak
le˝a∏a na ∏ó˝ku, a majàca nieco ponad rok Ewa przytuli∏a
si´ do niej przeciàgle mówiàc:
„Maamaa!...” To by∏y pierwsze
s∏owa, które wypowiedzia∏a jej
córeczka.
Dzisiaj Wioletta Leonowicz,
z domu Jasiƒska, zamieszka∏a w
Korwiu, w rejonie wileƒskim, jest
matkà wspania∏ej piàtki dzieci.
Podczas rozmowy z „Kurierem”
nie ukrywa∏a, ˝e najtrudniej by∏o
pogodziç si´ z myÊlà o trzecim
dziecku. Pojawienie si´ na Êwiat
czwartego, a potem piàtego ju˝
by∏o czymÊ naturalnym.

„... moje dzieci sà moje”
— Gdy mówi´, ˝e jestem
nauczycielkà, to najcz´Êciej u osoby w urz´dzie moja odpowiedê
wywo∏uje zmieszanie i zdziwienie.
Co zauwa˝y∏am, to to, ˝e najpierw
zaczynajà mnie, wielodzietnà
matk´, rozglàdaç. I zawsze zaczynajà
od butów... Najcz´Êciej si´ z tym stykam podczas za∏atwiania jakichkolwiek papierów w „Sodrze”. MyÊlà, ˝e
przychodz´ po zapomog´. Ka˝dego
roku musz´ przynosiç te same me-

W NUMERZE
„PublicznoÊç traktuj´
jak przyjació∏”
Wywiad z jednym z najpopularniejszych polskich aktorów
filmowych Cezarym Pazurà.
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˚ycie Wileƒszczyzny

„Po∏àczy∏a nas polska
piosenka”

Najm∏odszy — Micha∏ — nie opuszcza okazji, ˝eby si´ przytuliç do mamy

tryki, by udowodniç, ˝e moje dzieci
sà moje. I najcz´Êciej zadaje mi si´
to samo pytanie: „Ar tòvelis tas
pats?” (Czy ojciec ten sam?). Przykro to mówiç, ale, niestety, cz´sto w
˝yciu tak bywa, ˝e rodziny asocjalne ˝yjà z dzieci — wzdycha Wioletta
Leonowicz. Wioletta nie ukrywa, ˝e
w rodzinie nie przelewa si´. Nawet
dok∏adnie nie wie, ile musieliby
mieç pieni´dzy, ile powinien by

zarabiaç jej mà˝ Jerzy, ˝eby ˝yç w
dostatku. Zresztà dostatnie ˝ycie
nie jest celem tej rodziny. Leonowiczowie ˝yjà skromnie. Za to dobrze wiedzà, czego chcà. Najstarszy,
14-letni ¸ukasz i 13-letnia Joanna
dwa, a nieraz i trzy razy w tygodniu
doje˝d˝ajà do szko∏y muzycznej w
Wilnie. Wiadomo, ˝e te kilometry
dzielàce Wilno i Korwie czy Mejszago∏´ kosztujà.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Oddawaç
z rozsàdkiem
— Chc´ dzieciom coÊ daç. CoÊ
wi´cej ni˝ dobra materialne. Teraz
trzeba si´ zastanowiç nad tym,
jak ukierunkowaç Ew´ i Justyn´.
Ewa ma osiem lat i w tym roku ju˝
koƒczy trzecià klas´. Justyna na razie chodzi do zerówki.
(Dokoƒczenie na str. 10-11)

3-majowe spotkanie z prezydentami

„Wileƒszczyzna” ˝yciorysami ludzi pisana

UroczystoÊç z nagrodami

Taniec ubarwiajàcy Êwiat

Uroczysta chwila. Prezydent RP Lech Kaczyƒski dekoruje Krzy˝em Kawalerskim
Antoniego Jankowskiego
Fot. Marian Paluszkiewicz

Tradycyjnie z okazji Êwi´ta
narodowego — Konstytucji
3 Maja i tym razem w Domu
Kultury Polskiej odby∏a si´ uro-
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Wywiad

czystosta akademia na którà zaprosi∏ Ambasador RP na Litwie
Janusz Skolimowski.
(Dokoƒczenie na str. 2)

Takiego „upominku”, jaki
przed 25 laty, dok∏adnie na
Sylwestra, doczeka∏a si´ rodzina
Komarowskich z Niemenczyna
— tylko pozazdroÊciç. Na Êwiat
przysz∏y bliêniaki — German i
Robert, dziÊ tancerze reprezentacyjnego zespo∏u pieÊni i taƒca
„Wileƒszczyzna”, którzy temat
wspólnego urodzenia ˝artobliwie
negujà: „Nie, German jest starszy.
O ca∏à godzin´”.
Mimo ˝e do siebie zewn´trznie
ale podobni, to kiedy si´ s∏ucha ich
opowiadaƒ o prze˝ytych latach —
nauce, zainteresowaniach — podziw
wzbudzajà wspólne zainteresowania
braci, co bynajmniej nie oznacza, ˝e
w tej rodzinie nie by∏o dzieci´cych
k∏ótni.
Mediatorem pojednania bliêniaczych sporów by∏ starszy o ca∏e
dziesi´ç lat brat Artur.

29 kwietnia w Rudziskiej
Szkole Âredniej w rejonie trockim odby∏ si´ VII Festiwal Piosenki Polskiej „Rudziszki 2006”.
Corocznie organizowana przez
„Polskà Macierz Szkolnà” oraz
Rudziskà Szko∏´ Ârednià impreza
ma na celu promowanie polskiej
piosenki, wy∏onienie m∏odych
talentów wÊród uczniów polskich
szkó∏ oraz wychowanków polskich przedszkoli.

Smacznego!
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Cztery
„Niezapominajki”

Decydujàca
rola rodziców
Zresztà, tych k∏ótni nie by∏o zbyt
wiele, bo mama (Walentyna — pedagog z zawodu) i tato (Jan — prawnik)
doskonale wiedzieli, w jaki strumieƒ
t´ dzieci´cà energi´ skierowaç. By
— jak mówià — nurt ˝yciowy by∏
czysty, jasny, jak woda êródlana.
Stàd od najwczeÊniejszych lat w
˝yciu ch∏opców jednoczeÊnie by∏y
sport i taniec, które z jednakowym
oddaniem uprawiali, zu˝ytkowujàc
energi´ i doskonalàc swe szlify. Tak
si´ szcz´Êliwie z∏o˝y∏o — powie zarówno jeden brat jak i drugi — ˝e
w ich rodzinnym miasteczku, Niemenczynie, od lat ich dzieciƒstwa
dzia∏a∏y polskie zespo∏y ludowe
— „èróde∏ko”, „Jutrzenka”, no i
„Wileƒszczyzna”.
(Dokoƒczenie na str. 9)

Jak zauwa˝y∏a Pani Krystyna z
wiekiem dzieci sà coraz wybredniejsze, je˝eli chodzi o jedzenie.

Sentencja
Nie ma jak u mamy
– ciep∏y piec, cichy kàt.
Nie ma jak u mamy – kto
nie wierzy, robi b∏àd.

Wojciech M∏ynarski
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KRAJ
3-majowe spotkanie z prezydentami

Minà∏ tydzieƒ...

Dobrze, ˝e ostatnio by∏o tyle wolnych dni z rz´du. O bud˝et
paƒstwa niech si´ troszczà ci, kórzy to odpowiadajà. ProÊci obywatele wykorzystali wychodne na swój sposób i maksymalnie:
przy oborniku i kartoflach, gdzie jeszcze jakie pólko zosta∏o.
Na dworze jasno i s∏oneczko poma∏u przygrzewa, a dla policji dni
czarne i pochmurne. Nie doÊç, ˝e im w Kownie Êwiadek koronny, pilnie strze˝ony, przeciwko mafii Êwiadczyç majàcy, spod nosa uciek∏, to
jeszcze nowy przepis wprowadzono, ˝e mandatów inkasowaç osobiÊcie
nie b´dà mogli. Tylko od kierowców zagranicznych. Dr˝yjcie zatem,
szoferzy polskich autokarów i innych dwuÊladów! Na was b´dà radarowcy sobie odbijali.
Dziejà si´ na Êwiecie rzeczy, które na zdrowy rozum pojàç si´ nie
dajà. W Nowym Jorku za obraz Picassa zap∏acono kilka dni temu prawie sto milionów dolarów. Picasso, jak wiadomo, to by∏ taki malarz,
na którego obrazach ludzie majà oczy na potylicy, a r´ce rosnà im z
poÊladków. Bez przeczytania tytu∏u nie sposób ustaliç, czy na obrazie
jest zmywarka do naczyƒ, popielniczka czy narzeczona malarza w rozebranym „widzie”. JeÊli jednak sà tacy, którzy bez wahania wyk∏adajà za
p∏ótno sto milionów, to chyba coÊ w tym jest.
Oczy na potylic´ wy∏a˝à równie˝ obserwujàc, co si´ wyprawia z
naszymi partiami. By∏y pierwszy sekretarz KC, a obecnie mi∏oÊciwie
nam panujàcy premier przes∏a∏ w tym tygodniu serdeczne pozdrowienia wszystkim obywatelom Litwy — z okazji 110 rocznicy istnienia
jego partii. Teraz pytanie, jakiej? Bo by∏a KPL, potem KPL bez platformy, potem DPPL, potem dzi´ki inkorporacji SDPL komuniÊci raptem
znikn´li, a narodzili si´, w tym samym sk∏adzie personalnym, socjaldemokraci. Tak to by∏o, zda si´, niedawno, a ju˝ 110 lat min´∏o?!
A jeÊli o SDKPiL chodzi, to pami´taç wszak˝e nale˝a∏oby, ˝e pewien
szlachcic z guberni wileƒskiej, niejaki Feliks Dzier˝yƒski, by∏ owej partii wspó∏za∏o˝ycielem i wielce aktywnym cz∏onkiem. Wi´c Êwi´tujàc
rocznic´, i jego te˝ nale˝ycie uczciç by trzeba. Uszy na brodzie...
Innej partii podpad∏a znana pani Apolonia Skakowska. Osoba, która
si´ zajmuje koncertami, zespo∏ami, przeglàdami, konkursami i wieloma jeszcze rzeczami z taƒcowaniem i Êpiewaniem zwiàzanymi. Jedni
ze sceny Êpiewajà, inni w sali s∏uchajà i bijà brawo, pani Skakowska
organizuje – wszystko, zdawa∏oby si´, w porzàdku i niech tak dalej. A
jednak nie. Bo pani Apolonia robi to na w∏asnà r´k´, nie pod szyldem
partyjnym. Partia wysy∏a wi´c harcowników ze ˝wawym piórem w
r´ku, wytacza przeciwko Apolonii Skakowskiej dzia∏a z partyjnego
arsena∏u. A sà to ci´˝kie kolubryny: pani Skakowska to prowokator,
szkodnik i manipulator. Zniszczyç jà trzeba, w b∏oto wdeptaç, ateistka
zakajanna, patriotka fa∏szywa, podst´pna i zdradziecka! Nie wie biedna
pani Apolonia, ˝e patriotyzm jest u nas ÊciÊle licencjonowany i daleko
nie ka˝dy zostaç patriotà mo˝e. Masz partyjnà licencj´ — toÊ Sarmata
pe∏nà g´bà, Polak szczery, rodak kochany. Jak nie — toÊ prowokator,
szkodnik, szpieg, zdrajca i wróg! Tak nam dopomó˝ Bóg...
Centrum Wiesenthala nadal wytrwale tropi ˝ydobójców. W internecie ukaza∏a si´ niedawno nowa tego oÊrodka strona, a z niej, po raz
kolejny, wynika, ˝e ˚ydów mordowali Polacy. Obozy zag∏ady by∏y na
polskiej ziemi, ergo... i tak dalej. Stara piosenka, z refrenem wielokrotnie powtarzanym.
Ostatnio zabrzmia∏a nowa, choç leitmotiv troch´ podobny.
Zamordowa∏ smarkacz z Polski w Belgii rówieÊnika Belga. W Polsce
marsze milczenia, demonstracje wspó∏czucia, ale do Polaków i tak
stosunek raptem ostro˝ny. I dopiero póêniej si´ okazuje, ˝e nie by∏
to Polak, tylko Cygan z Polski. Mówiàc modnie, Rom. Ponosiç muszà
wszyscy Polacy odpowiedzialnoÊç za Cygana? Oto pytanie.
Ekspose∏ Pop∏awski zamiataç ulice jednak b´dzie. Tak mu nakaza∏
sàd.
Nasz domowy dozorca oburzony: presti˝ jego zawodu i pracy sàd
nadszarpnà∏! Twierdzi, ˝e to przecie˝ zaj´cie, jak ka˝de inne, dlaczego
ma byç odbierane jako kara i dopust?
Po d∏u˝szej dyskusji dochodzimy do wniosku, ˝e jednak w ramach
retorsji dozorca swojej ˝ony biç nie b´dzie.
Obserwator
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Lietuvos Respublika, tel./fax 260 84 44

Sobota, 6 — poniedzia∏ek, 8 maja 2006 r.

ISSN 1392-0405

Redaktor naczelny — Aleksander Borowik (tel. 260 84 44, e-mail: redaktor@kurierwilenski.lt).
Dziennikarze: Kr ystyna Adamowicz — zast. red. nacz. (tel. 260 84 46, e-mail: news@kurierwilenski.lt), Anna Cebula, Helena G∏adkowska, Sabina Juchniewicz
(spol@kurierwilenski.lt), Irena Mikulewicz (biznes@kurierwilenski.lt), Witalis Masenas, Robert Mickiewicz (prawo@kurierwilenski.lt), Marian Paluszkiewicz — fotoreporter
Wspó∏pracownicy: Danuta Kamilewicz, Ma∏gorzata Kozicz, Jadwiga Podmostko, Jan
Sienkiewicz, Alina Sobolewska, Julitta Tryk
Sekretariat: Wanda Zajàczkowska (internet@kurierwilenski.lt, tel. 212 30 40), Zygmunt
˚danowicz (sekret@kurierwilenski.lt, tel. 260 84 47) — sekretarze odpowiedzialni, Daniel Mackiewicz — zast. sekr., Roman Ostrouch, Alina Baniukiewicz, Edgar
Jarmo∏owski — ∏amanie komputerowe, Lucja Stankevičiūtė — projektant graficzny,
Walentyna Ma˝ul, Halina Taukin — sk∏ad komputerowy, Barbara Mintautienė — t∏umacz,
Bronis∏awa Michaj∏owska, Iwona Aleksandrowicz — styl-korekta
Zbigniew Markowicz — promocja (tel. 260 84 44), Dariusz Guszcza — reklama (tel. 212 30 40,
e-mail: reklama@kurierwilenski.lt), Andrzej Podworski — kolporta˝-prenumerata (tel. 260 84 44,
e-mail: kolport@kurierwilenski.lt). Nak∏ad — 3 800 egz.
Materia∏ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Za treÊç og∏oszeƒ redakcja nie odpowiada. Opinie Czytelników zawarte w ich listach nie zawsze
sà zbie˝ne z opinià redakcji.
Sekretarz odpowiedzialny wydania Zygmunt ˚danowicz
Wydawca Vš Į “Kurier Wilenski”. Dyrektor spółki Roman Baranowski (tel. 260 84 44). Druk UAB “KLION”
Dział promocji, reklamy, kolporta˝u i prenumeraty — Vš Į „Vilnijos žodis”
Wsparcie finansowe — Senat RP i Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”

UroczystoÊç z nagrodami
(Dokoƒczenie ze str. 1)
Tym razem mia∏a szczególny wymiar — przybyli na nià dwaj prezydenci Polski i Litwy Lech Kaczyƒski
oraz Valdas Adamkus z ma∏˝onkami.
W obecnoÊci najwy˝szych w∏adz
Litwy, ministrów oraz dyplomatów wielu krajów rezydujàcych na
Litwie, prezydent Polski w swym
przemówieniu, podkreÊli∏ znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Polski i
Litwy oraz dla Europy. Ze szczególnymi s∏owami uznania za trwanie
w polskoÊci zwróci∏ si´ do swoich
rodaków — Polaków mieszkajàcych
na Litwie. Donios∏oÊci tej oceny
nadano wr´czeniem najbardziej
zas∏u˝onym Polakom ziemi naszej
wysokich odznaczeƒ Paƒstwa Polskiego.

Nagrody dla
„Wileƒszczyzny”
Jana Gabriela Mincewicza prezydent RP Lech Kaczyƒski odznaczy∏
dziewi´ciu Polaków mieszkajàcych
na Litwie orderami i odznaczeniami paƒstwowymi za zas∏ugi w
dzia∏alnoÊci polonijnej.
Najwy˝szà nagrodà przyznawanà
dla obcokrajowców — Krzy˝em Oficerskim Orderu Zas∏ugi RP otrzyma∏
Jan Mincewicz, dzia∏acz spo∏eczny,
za∏o˝yciel i kierownik Polskiego
Zespo∏u „Wileƒszczyzna”.
Gdy si´ mówi o Janie Mincewiczu, trudno wyró˝niç, której
dzia∏alnoÊci na rzecz polskoÊci
najwi´cej si´ poÊwi´ca. Jego
niespo˝yta energia stworzy∏a zespó∏
polski, o którym zna ca∏y Êwiat polonijny na niemal wszystkich kontynentach.
Jego praca jako pos∏a trzech
poprzednich kadencji, odpowiedzialnego równie˝ za szkolnictwo
polskie, by∏a nieoceniona dla tego
szkolnictwa.
Jego wyk∏ady jako katechety w
szko∏ach sà nie tylko wyk∏adami,
ale przede wszystkim wielkà lekcjà
Wiary i Nadziei. Obroni∏ doktorat
z teologii a jego wyk∏ady dla magistrów na studiach teologicznych sà
odkrywcze.
Jego festiwale pieÊni polskiej oraz
religijnej, w tym najwi´kszy „Kwia-

Zwiedzanie Domu Kultury Polskiej przez prezydenta i ekipy towarzyszàcej
Fot. Marian Paluszkiewicz

ty Polskie” nie majà sobie równych
pod wzgl´dem skali i kunsztu artystycznego.

Jubileusz 25-lecia —
pretekstem
åwierçwiecze reprezentacyjnego zespo∏u PieÊni i Taƒca „Wileƒszczyzna” — to tylko pretekst
do tak wysokiego odznaczenia
za∏o˝yciela i kierownika zespo∏u
oraz jego cz∏onków, którzy poprzez
polski taniec i pieÊƒ polskà trwajà w
polskoÊci.
Z∏otymi
Krzy˝ami
Zas∏ugi
zosta∏y odznaczone chórmistrz i
czo∏owa solistka Natalia Sosnowska
oraz kierownik choreografii Leonarda Klukowska.
Srebrne Krzy˝e Zas∏ugi prezydent Lech Kaczyƒski wr´czy∏ wieloletnim tancerzom Reginie Klukowskiej i Germanowi Komarowskiemu
oraz chórzystce i solistce Czes∏awie
Szabliƒskiej.
Jan Mincewicz powiedzia∏ „Kurierowi”: „Cieszymy si´, ˝e zespó∏
zosta∏ dostrze˝ony przez tak wysokie w∏adze Polski i ˝e z ràk samego
Prezydenta otrzymaliÊmy te nagrody. To nas obowiàzuje.”
Podczas uroczystoÊci z okazji
Êwi´ta Konstytucji 3 Maja Krzy˝e
Kawalerskie Orderu Zas∏ugi RP
otrzymali: Micha∏ Mackiewicz,
prezes ZPL, Stanis∏aw Pieszko, wiceprezes ZPL oraz Antoni Edward
Jankowski, dyrektor Solecznickiego

Domu Dziecka, pedagog o ponad
50 — letnim sta˝u pracy w szkolnictwie polskim.
„To zaszczytne odznaczenie jest
odznaczeniem nie tylko dla mnie,
ale przede wszystkim dla ca∏ej naszej spo∏ecznoÊci polskiej. Zdaj´
sobie spraw´, ˝e lata lecà, ale nie
ukrywam, ˝e nie czuj´ tych lat, tak
wiele chc´ jeszcze zrobiç dla naszego polskiego spo∏eczeƒstwa. Jestem
pewny, ˝e przyjdzie kolej na nagrody Paƒstwa Polskiego dla innych naszych rodaków. Dzi´kuj´ Macierzy
za te wysokie wyró˝nienia, które w
pewnym stopniu niwelujà krzywdy
nasze” — powiedzia∏ „Kurierowi”
Antoni Jankowski.

Premiera Walca
Wiedeƒskiego
Wyst´p zespo∏u „Wileƒszczyzna”
jak najbardziej odpowiada∏ tak
donios∏ej uroczystoÊci. Wymownie
dobrany repertuar — „Witaj, Maj,
Trzeci Maj! ”, „Lietuva brangi” do
s∏ów Maironisa oraz „Wileƒszczyzny
drogi kraj” mo˝na nazwaç polsko
— litewskim akcentem. Z okazji
jednak rocznicy wstàpienia Litwy
i Polski do rodziny wspólnoty europejskiej zabrzmia∏a te˝ premiera
Walca Wiedeƒskiego, znakomitego
i pi´knego utworu J. Straussa.
Po tych pieÊniach, mazur by∏
fina∏owym akcentem krótkiego
wyst´pu jubilata.
Krystyna Adamowicz

Nie ma sojuszu „Orlenu” z „Kazmunaigaz”

Kazachowie startujà samodzielnie
Warszawski „Dziennik” napisa∏, ˝e Polski Koncern Naftowy
„Orlen”
rozwa˝a
mo˝liwoÊç
nabycia rafinerii „MaÏeiki˜ nafta” wspólnie z kazachstaƒskim
paƒstwowym
koncernem
„Kazmunaigaz”. Jednak wczoraj
przedstawiciel „Kazmunaigaz” na
Litwie Arijus Katauskas zaprzeczy∏
doniesieniom polskiej gazety.
— Jak ju˝ nieraz wspominaliÊmy,
„Kazmunaigaz” w procesie nabycia
akcji spó∏ki „MaÏeiki˜ nafta” bierze
udzia∏ osobno od innego pretendenta wymienianego przez media
— oÊwiadczy∏ wczoraj przedstawiciel
„Kazmunaigaz” na Litwie Arijus Katauskas.
W minionym miesiàcu PKN „Orlen” z∏o˝y∏ litewskiemu rzàdowi ofert´
odkupienia od niego 40,66 proc. akcji
„MaÏeiki˜ nafta” oraz zadeklaro-

wa∏ ch´ç nabycia 53,7 proc. akcji
rafinerii, których w∏aÊcicielem jest
obecnie upadajàcy rosyjski koncern
„Jukos”. Jednak ten kontrolny pakiet
akcji od „Jukosu” powinien najpierw
odkupiç litewski rzàd majàcy prawo
pierwokupu. Nast´pnie rzàd zamierza
odsprzedaç akcje potencjalnemu zagranicznemu inwestorowi. O litewskà
rafineri´ obecnie oficjalnie ubiegajà
si´: PKN „Orlen” i „Kazmunaigaz”.
W sumie za 94 proc. akcji rafinerii
„Orlen” jest gotów zap∏aciç 2,5 mld
USD. Z kolei Kazachowie deklarujà
ch´ç nabycia 53,7 proc. akcji za 1,3
mld USD.
Procedur´ sprzeda˝y akcji „Jukosu” komplikujà dzia∏ania rosyjskich
w∏adz. W czwartek po raz kolejny
na wniosek wyznaczonego przez
moskiewski sàd komisarycznego
nadzorcy „Jukosu” Eduarda Rebgu-

na, Sàd Federalny w Nowym Jorku
zabroni∏ w∏aÊcicielom oraz dyrekcji
„Jukosu” rozporzàdzaç si´ majàtkiem
koncernu. Zakaz b´dzie wa˝ny do
19 maja. We wniosku Rebguna do
amerykaƒskiego sàdu mówi si´,
˝e kierownictwo „Jukos” ∏amie
wczeÊniejszy zakaz rosyjskiego sàdu
sprzedawania akcji „MaÏeiki˜ nafta”.
Jego zdaniem te dzia∏ania zagra˝ajà
toczàcej si´ w Rosji procedurze bankructwa i mogà godziç w interesy
wierzycieli „Jukosu”. Najwi´kszym
wierzycielem „Jukos” jest rosyjski
paƒstwowy koncern „Rosneft”.
Nieoficjalnie twierdzi si´, ˝e sàd
w Nowym Jorku próbuje nak∏oniç
w∏aÊcicieli i kierownictwo „Jukos” do
porozumienia si´ z komisarycznym
nadzorcà w kwestii sprzeda˝y kontrolnego pakietu akcji „MaÏeiki˜ nafta”.
Robert Mickiewicz

