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Jêzykowa komunikacja miêdzyludzka od wieków niero-
zerwalnie zwi¹zana jest z rozwojem zmieniaj¹cego siê �wiata.
Dotyczy to nie tylko sposobów i form komunikowania siê,
wynikaj¹cych z rozwoju techniki i cywilizacji, lecz tak¿e wyboru
danego jêzyka jako kodu komunikacyjnego, obs³uguj¹cego
okre�lone p³aszczyzny porozumiewania siê w poszczególnych
krajach.

Ró¿ne by³y przyczyny i drogi awansu jêzyków znanych w wielu
krajach ze swego powszechnego u¿ycia w przesz³o�ci i obecnie.
W europejskim krêgu kulturowym znana jest w historii rola ³aciny,
greki i jêzyka starocerkiewnos³owiañskiego, obs³uguj¹cych
komunikacjê religijn¹ i awansuj¹cych stopniowo do roli lingua
franca na rozleg³ych obszarach komunikacyjnych wielu krajów. W
poszczególnych okresach trwania imperium i kszta³towania siê tzw.
stref wp³ywów tak¹ rolê odgrywa³ np. jêzyk w³oski w czasie trwania
imperiów handlowych Wenecji i Genui (do XVIII w.), czy te¿ jêzyki
takie, jak: francuski, hiszpañski, portugalski, niemiecki, angielski
w okresie kolonialnym. Polakom dobrze znane s¹ okresy dominacji
jêzyka rosyjskiego i to nie tylko u nas. Z historii wiemy, ¿e potêga
militarna, gospodarcza, kulturalna lub religijna wp³ywa³a zawsze
na presti¿ danego jêzyka i jego rolê jako �rodka komunikacji w
�wiecie. Zmiany roli poszczególnych jêzyków w komunikacji
spo³ecznej widoczne by³y równie¿ w Polsce, pocz¹wszy od
dominacji ³aciny w funkcjonowaniu pañstwa, szko³y i poro-

Jêzyk polski
jako narzêdzie komunikacji
we wspó³czesnym �wiecie

Zagro¿enia i szanse

zumiewaniu siê wy¿szych krêgów spo³eczeñstwa oraz jêzyka
niemieckiego w kulturze materialnej i ¿yciu gospodarczym,
poprzez znacz¹c¹ rolê jêzyka w³oskiego, francuskiego w ¿yciu
salonów dworskich i arystokratycznych, a¿ do dominacji jêzyka
rosyjskiego w czasie zaborów. Jak pisze A. Dêbski (w: G. Szpila
(red.), Jêzyk trzeciego tysi¹clecia, Kraków 2000): «Przed drug¹
wojn¹ �wiatow¹ najwy¿sz¹ pozycjê w hierarchii presti¿u
spo³ecznego zajmowa³ w Polsce jêzyk francuski, jêzyk kraju od
dawna z nami zaprzyja�nionego, jêzyk wyrafinowanej kultury i
wyrafinowanego smaku. Na drugim miejscu w hierarchii sta³y jêzyki
«s¹siadów i wrogów», niemiecki i rosyjski. Jêzyk angielski by³
natomiast w Polsce ówczesnej ma³o znanym jêzykiem «in¿ynierów
i techników». Kto nale¿a³ do «towarzystwa», zna³ jêzyk francuski.
Kto zna³ francuski i niemiecki, a chcia³ czego� wiêcej, ten uczy³
siê np. w³oskiego lub hiszpañskiego».

W historii ró¿na by³a równie¿ rola jêzyka polskiego jako �rodka
porozumienia siê w Polsce i w Europie. Od jêzyka kontaktów
codziennych we w³asnym kraju polszczyzna awansowa³a do jêzyka
salonów na dworze carskim w koñcowych latach XVI w., by w
efekcie zawirowañ politycznych na d³ugo znikn¹æ z pe³nienia
funkcji oficjalnej w urzêdach i szko³ach w okresie zaborów i
okupacji.

Jaka jest dzisiaj rola jêzyka polskiego jako �rodka
porozumiewania siê w �wiecie?

Prof. dr. hab. Jan Mazur
- Dyrektor Centrum Jêzyka i Kultury Polskiej

Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie

• Miesi¹c Dziedzictwa Polskiego - uroczysto�ci w Chicago
• Wizyta Prezydenta RP z okazji  750. rocznicy Lwowa
• Polska i Ukraina opowiadaj¹ siê za ropoci¹giem
• Dobra ksi¹¿ka na Wschód
• Bêdzie rz¹dowy program pomocy Polakom

• Nowe w³adze Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
• Warunkiem wspó³pracy z Rosj¹ jest wspólnota warto�ci
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Jakie niebezpieczeñstwa, ale i szanse, staj¹ przed
polszczyzn¹ u progu nowego tysi¹clecia? Jakie zadania staj¹ przed
o�wiat¹ polonijn¹ i polskojêzyczn¹ w �wiecie w obliczu
gwa³towanych zmian gospodarczych, spo³ecznych i politycznych
na prze³omie tysi¹cleci?

Ostatnie zmiany w Europie, a zw³aszcza w Europie �rodkowej i
Wschodniej, wyra¿aj¹ce siê z jednej strony decentralizacj¹ i
powstawaniem szeregu niepodleg³ych pañstw (np. w by³ej Jugos³awii),
b¹d� odzyskaniem suwerenno�ci przez inne, ¿yj¹ce przez dziesi¹tki
lat pod obc¹ dominacj¹ (np. radzieck¹), z drugiej za� centralizacj¹,
spowodowan¹ rozszerzeniem NATO i Unii Europejskiej, procesami
globalizacji i uniwersalizacji gospodarczej, politycznej i kulturowej,
stwarzaj¹ przeciwstawne przes³anki do traktowania funkcji
poszczególnych jêzyków narodowych w nowej rzeczywisto�ci.
Uwarunkowania te mog¹ bowiem prowadziæ do rozkwitu znanych
ju¿, ale z jakich� powodów «u�pionych» jêzyków, co nastêpuje zwykle
po odzyskaniu przez dany naród pe³nej suwerenno�ci i niepodleg³o�ci,
zwi¹zanej zazwyczaj z przej�ciowym wybuchem nacjonalizmu oraz
podniesieniem presti¿u i roli danego jêzyka w ¿yciu spo³eczeñstwa.
Wszyscy pamiêtamy niedawne wydarzenia na £otwie i Litwie, gdzie
warunkiem przyznania obywatelstwa tych krajów ludziom innych
narodowo�ci by³a nie tylko znajomo�æ danego jêzyka, ale te¿ zdanie
bardzo trudnych egzaminów ze stopnia tej znajomo�ci, bêd¹cych
w³a�ciwie zapor¹ nie do przebycia, ze wzglêdu na zawieraj¹cy liczne
pu³apki system pytañ egzaminacyjnych. Zreszt¹ nie tak dawno
publicznie proponowano przeprowadzenie takich egzaminów, jako
jednego z warunków otrzymania obywatelstwa, tak¿e w FRN. Odradza
siê w pe³ni jako jêzyk urzêdowy jêzyk ukraiñski, chocia¿ na ulicach
Kijowa ci¹gle jeszcze przewa¿a jêzyk rosyjski.

W wielu krajach uzyskuj¹cych niepodleg³o�æ presti¿ danego
jêzyka jest w du¿ym stopniu sterowany politycznie i admi-
nistracyjnie i nie wynika z pozycji miêdzynarodowej danego kraju,
w którym jest u¿ywany, to znaczy z jego gospodarczego,
politycznego i/lub kulturowego znaczenia w �wiecie (regionie
�wiata, kontynencie) ani z presti¿u u¿ywaj¹cej go grupy spo³ecznej,
¿yj¹cej poza granicami rodzinnego kraju.

Dominacja polityczno-gospodarczo-militarna jakiego� kraju
mo¿e sprawiæ, ¿e jego jêzyk zaczyna pe³niæ funkcjê �rodka
komunikacji elit politycznych innych krajów, a nawet zaczyna byæ
u¿ywany w funkcji jêzyka narodowego. Otrzymuje on wtedy bardzo
wysoki presti¿ spo³eczny, co sprawia, i¿ dotychczasowy jêzyk
danego kraju zaczyna pe³niæ drugorzêdn¹ rolê komunikacyjn¹,
ograniczon¹ do sytuacji codziennych, nieoficjalnych. Z uwagi na
powszechno�æ nauczania m³odego pokolenia jest on przyswajany
ju¿ w szkole i zaczyna obejmowaæ coraz wiêkszy kr¹g u¿yt-
kowników. W nastêpnym okresie mo¿e byæ ju¿ znany tylko biernie
przez niektórych (zw³aszcza najstarszych) cz³onków danej
spo³eczno�ci, a¿ wreszcie przestaje pe³niæ swoje funkcje i zanika.
Tak dzieje siê dzisiaj w wiêkszo�ci mniejszych krajów europejskich
z jêzykiem angielskim, który urasta do roli lingua franca w Europie
i w �wiecie. Zalew polszczyzny ró¿nego typu zapo¿yczeniami z
jêzyka angielskiego prowadzi w niektorych dziedzinach, np. w
elektronice, do swojego rodzaju makaronizacji naszego jêzyka.
Za³amanie siê czytelnictwa, zanik kultury wys³awiania siê, szerz¹ce
siê chamstwo oraz wulgaryzacja i agresja jêzykowa w mediach i
w komunikacji publicznej, przy jednoczesnym upadku autorytetów
i wzorców piêknego wy³awiania siê, powoduj¹ uzasadnion¹ obawê
o to, czy jêzyk polski bêdzie móg³ dalej wype³niaæ swoje funkcje
na wszystkich podstawowych obszarach komunikacji ludzkiej, tj.
komunikacji potocznej, urzêdowej, publicystycznej, naukowej i
artystycznej, czy te¿ spadnie do roli dialektu i narzêdzia
komunikacji codziennej na niewielkim obszarze Europy. Czy w tej
sytuacji istnieje szansa na jego uratowanie w dotychczasowych
formach komunikacyjnych i nadzieja na dalszy rozwój? Pytania te
nie s¹ bezpodstawne. Sam przed kilkoma laty uczestniczy³em w
Bremie w Niemczech w konferencji nosz¹cej znamienny tytu³ «Czy
jêzyk polski jest jêzykiem europejskim?»

Jêzyk polski jest dzi� u¿ywany jako narzêdzie komunikacji
przez oko³o 50-55 milionów osób, ¿yj¹cych w 80 krajach �wiata.
Jednak¿e jedynie tylko w Polsce stanowi on powszechny �rodek

porozumiewania siê w sytuacjach zarówno oficjalnych jak i
nieoficjalnych, w urzêdach, szkolnictwie, Ko�ciele oraz w mediach.
Jest te¿ w naszym kraju prawie wy³¹cznym �rodkiem tworzywa
artystycznego.

Liczba 50-55 mln jest liczb¹ szacunkow¹, podlegaj¹c¹
niewielkim odchyleniom w ró¿nych opracowaniach i uto¿samiana
jest zazwyczaj z liczb¹ Polaków (ludzi polskiego pochodzenia) w
�wiecie. Tymczasem wielu z nich bêd¹c Polakami nie mówi wcale
po polsku. Przyk³adów tego typu mamy do�æ du¿o szczególnie na
Wschodzie, ale nie tylko. Tê statystyczn¹ nie�cis³o�æ uzupe³niaj¹
ci, którzy nie bêd¹c Polakami wykazuj¹ siê znajomo�ci¹ jêzyka
polskiego.

Jaki jest wspó³czesny jêzyk polski?
U nas, w Polsce, jako�æ jêzyka obserwujemy na co dzieñ.

Komunikacja emocji prowadzi do wulgaryzacji i agresji jêzykowej
w mediach i w ¿yciu publicznym, spadku jego kultury, zaniku
wzorców poprawnej i piêknej wymowy, takich jak: szko³a, prasa,
radio, telewizja, interferencji jêzyka ogólnego z innymi odmianami,
zw³aszcza slangami i ¿argonami. O tych procesach wiadomo
powszechnie, napisano te¿ w zwi¹zku z tym szereg ksi¹¿ek i
artyku³ów. Stworzono Radê Jêzyka Polskiego, maj¹c¹ czuwaæ nad
jego kultur¹ i poprawno�ci¹, uchwalono ustawê o jêzyku polskim,
maj¹c¹ m.in. nie dopu�ciæ do jego degradacji i ulegania
niekontrolowanemu zalewowi zapo¿yczeñ obcych, zw³aszcza
anielskich.

Tymczasem w �wiecie niewielu jest u¿ytkowników jêzyka
polskiego, w³adaj¹cych nim poprawnie. Nawet emigranci nowszej
daty ulegaj¹ w procesie asymilacji do�æ szybko pokusie ró¿nego
rodzaju «modyfikacji» jêzyka polskiego, polegaj¹cej na
wprowadzaniu do niego s³ów i zwrotów obcojêzycznych oraz
polonizowaniu ich przez nadawanie im polskich koñcówek, b¹d�
wprowadzanie innych elementów polszczyzny. Przys³owiowe
«luknij czy kara stoi na kornerze stryty» jest tu dobrym, choæ
przejaskrawionym przyk³adem.

Sporo Polaków, zw³aszcza starszej generacji, mówi po prostu
gwar¹, wyniesion¹ z Polski przez dziadków, rodziców lub przez
nich samych. Gwar¹, lub z elementami gwarowymi, mówi¹ równie¿
niektórzy nauczyciele.

Znakomita wiêkszo�æ u¿ytkowników jêzyka polskiego poza
granicami Polski mówi po polsku, nie ma natomiast opanowanej
sprawno�ci w pisaniu. Musimy o tym pamiêtaæ, przygotowuj¹c
program nauczania jêzyka polskiego i doskonalenia nauczycieli.

Zwa¿ywszy na liczbê u¿ytkowników jêzyka polskiego w �wiecie
nie jest to ma³o, np. w porównaniu z jêzykiem litewskim, ³otewskim,
estoñskim, wêgierskim, czeskim, s³owackim, czy jêzykami krajów
b. Jugos³awii. W porównaniu z tzw. jêzykami �wiatowymi, a
zw³aszcza z jêzykami krajów wysoko rozwiniêtych i silnych
gospodarczo, jak np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Stany
Zjednoczone, liczby te wydaj¹ siê niewielkie.

Czy obecna sytuacja w �wiecie sprzyja rozwojowi jêzyka
polskiego?

Europa znajduje siê w okresie dynamicznych przemian,
zmierzaj¹cych do integracji politycznej i gospodarczej kontynentu.
Rozszerzenie Unii Europejskiej na kolejne kraje, w niedalekiej
przysz³o�ci zapewne i na Polskê, poci¹ga za sob¹ równie¿
przeobra¿enia kulturowe. Zmienia siê mentalno�æ ca³ych pokoleñ
i spo³eczeñstw. Zniesienie granic pañstwowych w w¹skim tego
s³owa znaczeniu i powstawanie tzw. euroregionów sprawia, ¿e
jeszcze niedawni wrogowie staj¹ siê dobrymi s¹siadami. Dynamika
wzajemnych kontaktów powoduje otwarcie siê na inne kultury i
kszta³towanie tolerancji wobec nich. W miarê krzepniêcia
zintegrowanej Unii Europejskiej zmieniaæ siê bêdzie status i zakres
komunikacyjnych funkcji ró¿nych jêzyków, w tym tak¿e jêzyka
polskiego.

Zmiany te prowadz¹ do ostrej konkurencji gospodarczej i
kulturowej miêdzy poszczególnymi krajami. Tylko jednostki dobrze
wykszta³cone, potrafi¹ce wiêcej ni¿ inni wygrywaj¹ wy�cig do coraz
mniejszej liczby atrakcyjnych miejsc pracy.

Wszystkie te elementy stanowi¹ ogromn¹ szansê dla rozwoju
jêzyka polskiego i poszerzenia zasiêgu jego u¿ycia jako kodu
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komunikacyjnego. Ju¿ dzi� istnieje konieczno�æ t³umaczenia
ró¿nego rodzaju umów gospodarczych, katalogów firm,
katalogów turystycznych, ofert handlowych, koncesji, �wiadectw
i innych dokumentów wymaganych przy przekraczaniu granic.
T³umaczy siê czêsto wypisy z ksi¹g hipotecznych, polisy
ubezpieczeniowe, �wiadectwa zdrowia, umowy kredytowe,
formularze dotacji. Firmy obce wymagaj¹ od swoich przed-
stawicieli zarówno u siebie, jak i w kraju docelowej inwestycji,
znajomo�ci jêzyka swoich partnerów. Podobnie jest w dyplomacji,
mediach i innych dziedzinach. Wysy³ani do Polski na placówki
ró¿nego typu przedstawiciele krajów o�ciennych obowi¹zani s¹
znaæ nasz jêzyk przynajmniej w stopniu umo¿liwiaj¹cym
komunikacjê podstawow¹. Decydenci zdaj¹ sobie bowiem
sprawê z psychologicznych aspektów znajomo�ci jêzyka kraju
docelowego. Jest to ogromnie wa¿ne w wytwarzaniu atmosfery
wzajemnego zbli¿enia i zrozumienia. Nawet perfekcyjna
znajomo�æ lingua franca nie zast¹pi niekiedy niezbyt doskona³ej
znajomo�ci jêzyka partnera w komunikacji bezpo�redniej, w której
ogromn¹ rolê spe³nia równie¿ kod pozawerbalny. Jest to
niezwykle wa¿ne zw³aszcza w wszelkiego rodzaju negocjacjach,
niezobowi¹zuj¹cych wymianach pogl¹dów, itp. Elementy te
stanowi¹ silny czynnik motywacyjny przy podejmowaniu nauki
jêzyka polskiego przez ludzi spoza naszego krêgu kulturowego.

Innym bardzo istotnym czynnikiem, motywuj¹cym do nauki
jêzyka polskiego, jest niedalekie wst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej i mo¿liwo�æ zatrudnienia tysiêcy osób ze
znajomo�ci¹ jêzyka polskiego. Ju¿ dzi� kraje cz³onkowskie
przygotowuj¹ swoich urzêdników na konieczno�æ opanowania
oprócz tzw. jêzyków �wiatowych, równie¿ dwóch-trzech tzw.
jêzyków regionalnych. Wszystko to sprawia, ¿e za granic¹
wzrasta zainteresowanie nauk¹ jêzyka polskiego w�ród
m³odzie¿y gimnazjalnej i studenckiej, a tak¿e w�ród doros³ych.
W ostatnich latach podwoi³a siê np. w Niemczech liczba ucz¹cych
siê jêzyka polskiego na kursach VHS. Podobnie na Ukrainie.
Wzrasta zainteresowanie m³odzie¿y, nie tylko ze Wschodu,
odbywaniem studiów w Polsce, a tak¿e mo¿liwo�ci¹ otrzymania
certyfikatu z jêzyka polskiego.

Ogromn¹ rolê spe³niaj¹ media. Programy telewizji
satelitarnej Polonia i Polsat ogl¹dane s¹ w coraz wiêkszej liczbie
krajów. Wszystko to wzbudza zainteresowanie kultur¹
s¹siedniego kraju, wzmaga chêæ poznawania jej w wersji
oryginalnej, szczególnie przez przedstawicieli m³odego
pokolenia. Du¿¹ szansê daje równie¿ turystyka. W ostatnim
czasie odwiedza³o Polskê po ok. 15 mln turystów rocznie.

Jak w tym kontek�cie rysuj¹ siê stoj¹ce przed nami zadania
w zakresie polityki o�wiatowej i jêzykowej?

S¹dzê, ¿e do priorytetów w tym wzglêdzie nale¿y prefe-
rowanie takich form, które zwiêksza³yby motywacjê wszystkich
zainteresowanych uczeniem siê jêzyka polskiego. W tym zakresie
widzê nastêpuj¹ce dzia³ania:

1. Wypracowanie nowoczesnych modeli kszta³cenia w
zakresie jêzyka polskiego, zintegrowanych ze szkolnictwem kraju
zamieszkania, uwzglêdniaj¹cych specyfikê i mo¿liwo�ci regionu.
Modele te powinny byæ przystosowane do standardów
europejskich.

2. Przygotowanie jednolitych, atrakcyjnych programow
nauczania, zawieraj¹cych wspólne minima jêzykowe, daj¹cych
równie¿ mo¿liwo�æ indywidualnego uzupe³niania w zale¿no�ci
od potrzeb i specyfiki szko³y.

3. Uatrakcyjnienie form i metod nauczania jêzyka polskiego
(np. Internet) oraz opracowanie pomocy dydaktycznych nowej
generacji.<\li>

4. Stworzenie warunków do powstawania w krajach
s¹siaduj¹cych z Polsk¹, zw³aszcza za� w pasach przygra-
nicznych sieci szkó³ (klas) z polskim jêzykiem nauczania, lub z
nauczaniem jêzyka polskiego jako obcego. Dobrze by by³o, aby
w programach u naszych s¹siadów znalaz³o siê miejsce na
nauczanie jêzyka polskiego jako obcego.

5. Zapewnienie dro¿no�ci systemu kszta³cenia w krajach
zamieszkania, polegaj¹ce na stworzeniu mo¿liwo�ci kszta³cenia

polskojêzycznego na wszystkich poziomach nauczania. Chodzi o
to, aby m³odzie¿ ucz¹ca siê w szko³ach polskojêzycznych nie mia³a
zamkniêtej drogi dalszego rozwoju. Z drugiej jednak strony
nale¿a³oby d¹¿yæ do tego aby ta m³odzie¿ obok opanowania jêzyka,
historii i literatury polskiej wykazywa³a siê bieg³¹ znajomo�ci¹ jêzyka
kraju zamieszkania w wersji fachowej, specjalistycznej tak, aby jêzyk
polski okaza³ siê atutem a nie handicapem w staraniu siê o pracê.
S¹dzê, i¿ takie dzia³ania mog¹ doprowadziæ w najbli¿szej przysz³o�ci
do wykszta³cenia pokoleñ, które zdobyt¹ wiedzê i umiejêtno�ci
spo¿ytkuj¹ nie tylko w komunikacji potocznej i zawodowej. By³oby
wspaniale, aby jêzyk polski sta³ siê tak¿e poza naszym krajem
narzêdziem komunikacji artystycznej, narzêdziem tworzenia kultury
w miejscu zamieszkania. Marzy mi siê sytuacja, kiedy na konkursach
literackich, og³aszanych w niektórych krajach dla mniejszo�ci
narodowych, tak jak np. w Niemczech, oprócz Jugos³owian, Greków,
W³ochów udzia³ wziêli tak¿e Polacy.

6. Dla osi¹gniêcia tego celu nale¿y popieraæ i inspirowaæ w
nauczaniu jêzyka polskiego jako polskiego w szko³ach wy¿szych
rozwój specjalizacji translacyjnej, kulturoznawczej oraz komunikacji,
spo³ecznej i interkulturowej zarówno w Polsce, jak i na uczelniach
zagranicznych, szczególnie za� na slawistykach w krajach
s¹siednich. Na lektoratach jêzyka polskiego nale¿a³oby wiêkszy
nacisk po³o¿yæ na nauczanie s³ownictwa specjalistycznego oraz
kszta³cenie sprawno�ci spo³ecznej, kulturowej i pragmatycznej. W
dzisiejszej komunikacji bez granic idea³em by³oby wykszta³cenie
spo³eczeñstw bi- lub multilingwalnych. S¹dzê, ¿e w wypadku jêzyka
polskiego droga do tego celu wiedzie poprzez sieæ szkó³ polskich i
polskojêzycznych (z polskim jêzykiem nauczania) w krajach
bezpo�rednio z nami s¹siaduj¹cych. Dziêki staraniom Stowa-
rzyszenia «Wspólnota Polska» sieæ taka jest mozolnie tworzona.
Przed kilkoma dniami otwarto dwie takie szko³y na Ukrainie, dalsze
s¹ w koñcowej fazie realizacji b¹d� w planach inwestycyjnych. Uczy
siê w nich nie tylko m³odzie¿ polskiego pochodzenia, co napawa
nadziej¹, ¿e jêzyk polski stanie siê, obok jêzyka kraju zamieszkania,
narzêdziem porozumiewania siê w ró¿nych sytuacjach komu-
nikacyjnych, tak¿e u naszych s¹siadów.

7. Zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych powinna s³u¿yæ
równie¿ planowa polityka wymiany miêdzyszkolnej i m³odzie¿owej,
która powinna stworzyæ dodatkow¹ motywacjê do nauki jêzyka
polskiego ju¿ w latach najm³odszych.

8. Jak najszybsze wprowadzenie w ¿ycie systemu certyfikacji
jêzyka polskiego, co przyczyni siê do podniesienia presti¿u
polszczyzny jako �rodka komunikacji poza krajem, zrównuj¹c j¹
formalnie z tzw. jêzykami �wiatowymi. Chodzi tu o sygna³ dla
potencjalnych s³uchaczy, pragn¹cych siê uczyæ jêzyka polskiego,
¿e nauka tego jêzyka odbywa siê wed³ug wymagañ i standardów
europejskich, ¿e istnieje mo¿liwo�æ udokumentowania stopnia
znajomo�ci jêzyka polskiego, ¿e ten dokument posiada odpowiedni¹
rangê i presti¿, a tak¿e o to, ¿e daje on poza satysfakcj¹ tak¿e
okre�lone uprawnienia.

Nie mo¿na zapomnieæ o roli mediów, o czym wspomnia³em
wcze�niej. Cieszy powstawanie coraz to nowych programów
radiowych w ró¿nych rozg³o�niach regionalnych na Wschodzie,
realizowanych bardzo czêsto przez m³odzie¿ wykszta³con¹ w Polsce.
Powstaj¹ coraz to nowe czasopisma, czêsto jeszcze bardzo
skromne i wydawane w niewielkim nak³adzie, propaguj¹ce jêzyk
polski i kulturê polsk¹ oraz dzia³alno�æ organizacji polonijnych. Coraz
wiêkszy zasiêg ma TV Polonia i Polsat. Dobrze by by³o, aby te media
sta³y siê nie tylko elementem promocji jêzyka i kultury polskiej lecz
tak¿e by³y no�nikiem wzorcowej polszczyzny. To w³a�nie szko³a,
media a tak¿e Ko�ció³ katolicki sprawiaj¹, ¿e we wspó³czesnym
�wiecie ogromnej konkurencji na wszystkich polach mo¿emy mieæ
nadziejê, i¿ jêzyk polski uchroni siê przed licznymi zagro¿eniami i
dziêki rozs¹dnym dzia³aniom, wykorzystuj¹cym istniej¹ce
mo¿liwo�ci , zachowa swój presti¿ jêzyka wielowiekowej kultury
europejskiej i pozostanie narzêdziem tworzenia i percepcji wytworów
tej kultury zarówno na polskim obszarze etnicznym, jak i poza nim.
Jednocze�nie nale¿y mieæ nadziejê, i¿ jêzyk ten da szansê i
mo¿liwo�ci wszystkim tym, którzy na tak¹ szansê czekaj¹, którzy
jej potrzebuj¹.
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Wiadomo�ci polonijne

30.09.br., z okazji uroczystych obchodów 750.
rocznicy Lwowa, na zaproszenie Prezydenta Ukrainy W.
Juszczenki, przyby³ do miasta Prezydent RP p. Lech
Kaczyñski z Ma³¿onk¹. Prezydentowi RP towarzyszyli
m.in. p. A Szczyg³o - Sekretarz Stanu Szef Kancelarii
Prezydenta RP; p. P. Kowal - Sekretarz Stanu w MSZ; p.
A. Krawczyk - Podsekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP; p. K. Olendzki - Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Gen.
Bryg. R. Polko � Zastêpca Szefa BBN oraz p. M. Handzlik,
Dyrektor BSZ w Kancelarii Prezydenta RP.

 Na lotnisku Prezydenta RP uroczy�cie witali m.in.:
Prezydent Ukrainy, W. Juszczenko; Gubernator Lwow-
skiej Obwodowej Pañstwowej Administracji, p. P. Olijnyk
oraz Mer Lwowa A. Sadowyj. Z lotniska polska delegacja
uda³a siê do gmachu Lwowskiego Narodowego Teatru
Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej, gdzie przywita³ j¹
uroczy�cie Dyrektor, p. T. Eder.

Nastêpnie w Sali Lustrzanej Lwowskiej Opery odby³o
siê spotkanie Prezydenta RP, p. Lecha Kaczyñskiego z
Prezydentem Ukrainy, p. W. Juszczenko oraz Prezy-
dentem Republiki Litewskiej, p. V. Adamkusem. Trzej
Prezydenci podpisali wspóln¹ Deklaracjê, w której
zadeklarowali m.in. cyt. �W celu zachowania dziedzictwa
historyczno-kulturalnego miasta Lwowa bêdziemy
inicjowaæ powstanie Fundacji Rozwoju Lwowa oraz
patronowaæ jej dzia³alno�ci�. Równolegle ¯ona Pre-

zydenta RP, p. M. Kaczyñska oraz ¯ona Prezydenta
Ukrainy, p. K. Juszczenko spotka³y siê z przed-
stawicielkami �rodowiska polskiego we Lwowie.
Mieszkanki Lwowa podziêkowa³y za wspólny patronat Pañ
Prezydentowych nad koncertem �Galicja� (odby³ siê
08.09.br.w Lwowskiej Operze w ramach IV edycji
Wielokulturowego Festiwalu Galicja), który sta³ siê du¿ym
wydarzeniem artystycznym.

Po zakoñczeniu oficjalnych rozmów w gmachu
Lwowskiej Opery rozpoczê³a siê uroczysta gala z
udzia³em trzech Prezydentów. W trakcie uroczysto�ci
przemówienia wyg³osili: p. W. Juszczenko, p. L. Kaczyñski
oraz p. V. Adamkus. Prezydent RP, p. L. Kaczyñski
podkre�li³ w swym wyst¹pieniu historyczne zwi¹zki Lwowa
z Polsk¹ oraz nawi¹za³ do czasów wspó³czesnych,
deklaruj¹c poparcie Polski dla europejskich d¹¿eñ
Ukrainy i jej obywateli. Przemówienie zosta³o bardzo
dobrze przyjête.

Po oficjalnym po¿egnaniu polska delegacja uda³a
siê pod lwowski pomnik Adama Mickiewicza. Prezydent
RP, p. Lech Kaczyñski, witany ciep³o przez tysi¹ce
Ukraiñców zgromadzonych wokó³ pomnika, z³o¿y³ ho³d
polskiemu wieszczowi uroczy�cie sk³adaj¹c kwiaty;
przeprowadzi³ tak¿e krótkie rozmowy z mieszkañcami
Lwowa. Nastêpnie delegacja uda³a siê na lotnisko, sk¹d
odlecia³a do Warszawy.

www.bcj-consulting.eu

Wizyta Prezydenta RP Lecha  Kaczyñskiego z Ma³¿onk¹
z okazji  750. rocznicy Lwowa

Prezentowane zbiory upamiêtniaj¹ 25-t¹ rocznicê
powstania NSZZ �Solidarno�æ� � ruchu, który zapo-
cz¹tkowa³ upadek systemu komunistycznego w Europie
Centralnej i by³ym Zwi¹zku Radzieckim.

�Illinois jest domem dla setek tysiêcy Polskich
imigrantów i Amerykanów polskiego pochodzenia,
pracuj¹cych bardzo ciê¿ko w celu zrealizowania swojego
�amerykañskiego snu� - powiedzia³ gubernator Blagojevich.
�Ogromnie siê cieszê, ¿e wystawa z Polski dotar³a do
Chicago, aby tysi¹ce Polaków mieszkaj¹cych w Illinois
mog³y zobaczyæ j¹ oraz uczciæ powstanie zwi¹zku
zawodowego �Solidarno�æ�. Nie wyobra¿am sobie lepszego
sposobu uhonorowania i �wiêtowania Miesi¹ca Dziedzictwa
Polskiego, ni¿ w³a�nie poprzez otwarcie i odwiedzenie tej
wystawy� - doda³ gubernator Blagojevich.

Ekspozycjê przyby³¹ do Chicago z Polski pfrzy-
gotowa³a Fundacjê Centrum Solidarno�ci w Gdañsku oraz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Wystawa sk³ada siê
z wielkoformatowych zdjêæ i eksponatów ukazuj¹cych
wydarzenia z lat 1945-2005 oraz przedstawiaj¹cych historiê
powstania NSZZ �Solidarno�æ�. Ka¿dy, prezentowany okres
historyczny wzbogacony jest projekcj¹ krótkiego filmu
edukacyjnego wkomponowanego w scenografiê z epoki.

Miesi¹c Dziedzictwa Polskiego - wa¿ne uroczysto�ci w Chicago

Gubernator Stanu Illinois Rod R. Blagojevich (z lewej) w
towarzystwie Pierwszej Damy, Patricii Blagojevich, córek

Annie i Amy oraz proboszcza parafii �w. Jacka, ks.Micha³a
Osucha podczas ceremonii otwarcia wystawy �Drogi do

Wolno�ci � Przez Solidarno�æ do Europy� ci¹g dalszy na str. 6
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Wiadomo�ci z Polski

Istniej¹ finansowe mo¿liwo�ci zbudowania
odcinka ruroci¹gu Brody-P³ock - po-
wiedzia³ premier Jaros³aw Kaczyñski po
�rodowym spotkaniu z premierem Ukrainy
Wiktorem Janukowyczem, podczas Forum
Ekonomicznego w Krynicy.

Zdaniem premiera Kaczyñskiego, mo¿liwe jest wy-
korzystanie w tym celu �rodków z UE, w kwocie ok.
400 mln euro. Podkre�li³, ¿e "je�li idzie o zbyt ropy, który
móg³by p³yn¹æ ruroci¹giem, to jest to przedsiêwziêcie o
charakterze strategicznym i przekracza ono wymiar
stosunków dwustronnych miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹".
Ropoci¹g Odessa-Brody, biegn¹cy z portu Odessa nad
Morzem Czarnym do miejscowo�ci Brody na zachodzie
Ukrainy, w pobli¿u granicy z Polsk¹, zosta³ ukoñczony
w 2002 roku. W przysz³o�ci nowa linia przesy³owa ma
byæ przed³u¿ona do P³ocka.

Polska i Ukraina opowiadaj¹ siê za ropoci¹giem Odessa-P³ock

Kaczyñski doda³, ¿e w sprawie rozbudowy ruroci¹gu
Odessa- Brody-P³ock, którego warunkiem powstania jest
znalezienie zarówno �róde³ dostaw, jak i zbytu, bêdzie
rozmawia³ podczas zbli¿aj¹cej siê jego wizyty w Stanach
Zjednoczonych.
Premier Janukowycz powiedzia³ dziennikarzom w
Krynicy, ¿e strona ukraiñska "zrobi³a ju¿ konkretne
rzeczy w sprawie ropoci¹gu". Ukraina zbudowa³a 600
km odcinka naftoci¹gu oraz terminal naftowy w Odessie.
Uruchomienie ruroci¹gu Brody-P³ock do transportu ropy
naftowej mia³oby zdywersyfikowaæ dostawy tego
surowca do Polski i czê�ciowo uniezale¿niæ Polskê i
Ukrainê od dostaw z Rosji. Przesy³any t¹ drog¹ surowiec
móg³by byæ transportowany tranzytem do pañstw Europy
Zachodniej.

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

Zapewnieniu naszym Rodakom na
Wschodzie wiêkszego dostêpu do literatury
polskiej i ksi¹¿kowych pomocy dydak-
tycznych bêdzie s³u¿y³ uroczy�cie zainau-
gurowany w sobotê w Pa³acu Kultury i
Nauki podczas 21. Targów Ksi¹¿ki Edu-
kacyjnej, program "Dobra ksi¹¿ka na
Wschód". Dziêki temu do szkó³ na
Wschodzie trafi¹ nie przypadkowe ksi¹¿ki,
ale te, które bêd¹ faktycznie odpowiada³y
zapotrzebowaniu.

Autorami programu s¹ Sekcja Wydaw-
ców Edukacyjnych Polskiej Izby Ksi¹¿ki i
Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie".
Honorowy patronat obj¹³ marsza³ek Senatu,
Bogdan Borusewicz. Podczas sobotniej
konferencji uczestnicy programu podpisali
list intencyjny dotycz¹cy jego realizacji.

"Jako marsza³ek Senatu - opiekun Polonii i Polaków
rozsianych po ca³ym �wiecie - z przyjemno�ci¹ przyjmujê
honorowy patronat nad akcj¹ zamierzaj¹c¹ do krzewienia
polskiej kultury oraz jêzyka polskiego w�ród naszych
rodaków za granic¹" - powiedzia³ Bogdan Borusewicz.

Prezes Polskiej Izby Ksi¹¿ki, Piotr Marciszuk
podkre�li³, choæ od lat pomagamy dzieciom zarówno w
kraju, jak i za granic¹, jednak w przesz³o�ci ksi¹¿ki nie
zawsze trafia³y tam, gdzie powinny. "Postanowili�my
wiêc po³¹czyæ si³y i nasze dzia³ania odpowiednio
skoordynowaæ" - zaznaczy³.

Monitorowaniem potrzeb zza wschodniej granicy
zajmie siê Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie",
która - jak powiedzia³ jej prezes Wies³aw Turzañski -
ma sta³y kontakt z Polakami na Wschodzie i zna ich
potrzeby edukacyjne. "Cieszymy siê, ¿e bêdziemy mogli
pomóc wielu dzieciom i m³odzie¿y w dostêpie do kultury
polskiej" - doda³.

Obecna na spotkaniu prezes Zwi¹zku Polaków na
Bia³orusi, And¿elika Borys, serdecznie podziêkowa³a za
pomoc. "Jest ona dla nas szczególnie cenna, z uwagi na
trudn¹ sytuacjê na Bia³orusi i brak pomocy ze strony
naszych w³adz, a wrêcz utrudnianie dostêpu do kultury
polskiej" � podkre�li³a prezes ZPB.

W konferencji uczestniczy³ tak¿e prezes Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie - Adam Ch³opek,
prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Bia³orusi -
Stanis³aw Sienkiewicz oraz prezes Polskiej Macierzy
Szkolnej na Litwie - Józef Kwiatkowski.

Podczas 21. Targów Ksi¹¿ki odby³a siê tak¿e Wielka
Zbiórka Ksi¹¿ek, w której wziê³y udzia³ zarówno
wydawnictwa, jak i osoby prywatne. W sobotê, tu¿ przed
podpisaniem listu intencyjnego w sprawie programu,
zebranych zosta³o 1620 ksi¹¿ek. "Dobra ksi¹¿ka na
Wschód" jest akcj¹ d³ugofalow¹, wspó³finansowan¹
przez bud¿et pañstwa i wydawnictwa w niej uczest-
nicz¹ce. Na stoisku mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ
publikacje w jêzyku polskim wydawane w krajach by³ych
republik radzieckich.

¯ród³o: Portal TVP3 (Polska)

Dobra ksi¹¿ka na Wschód
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Jak wyja�ni³ w rozmowie z PAP Kowal, program
zak³ada m.in. zatrudnienie dodatkowych konsulów,
modernizacjê istniej¹cych placówek konsularnych oraz
tworzenie nowych, a tak¿e wprowadzenie systemu
informacji o warunkach pracy i ¿ycia za granic¹. Doda³,
¿e nie bêdzie problemu z zagwarantowaniem �rodków
finansowych na realizacjê programu.

Natomiast Marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz
poinformowa³, ¿e w senackiej komisji spraw emigracji i
³¹czno�ci z Polakami za granic¹ trwaj¹ prace nad
opracowaniem za³o¿eñ do ustawy o pomocy Polakom
za granic¹. Nowe uregulowania s¹ potrzebne, poniewa¿
brakuje jednolitych przepisów reguluj¹cych te kwestie.
Doda³, ¿e Senat wyst¹pi³ tak¿e z propozycj¹ zwiêkszenia
w przysz³ym roku o 50 proc. - czyli o 25 mln z³ - �rodków
z bud¿etu na sprawy Polonii.

Podczas konferencji specjali�ci ds. demografii i
migracji podkre�lali, ¿e nie mo¿na oszacowaæ faktycznej
liczby Polaków, którzy wyjechali do pracy za granic¹ po
wej�ciu Polski do Unii Europejskiej, a podawane przez
media dane wahaj¹ siê od kilkuset tysiêcy do nawet 4
mln osób.

Jak stwierdzi³ prof. Marek Okólski z O�rodka Badañ
nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, po-
dawane przez media dane o skali emigracji oraz jej
skutków s¹ wyolbrzymiane. Doda³, ¿e gdyby faktycznie
dosz³o do takiej skali emigracji, polska gospodarka
za³ama³aby siê, a tymczasem odnotowuje siê wzrost
gospodarczy. W jego opinii, g³ównym krajem emigracji
- obok Wielkiej Brytanii - staje siê coraz czê�ciej Irlandia.

Z prognozy na lata 2002-2052, przedstawionej przez
Jakuba Bijaka ze �rodkowoeuropejskiego Forum Badañ
Migracyjnych Miêdzynarodowej Organizacji ds.
Migracji, wynika, ¿e za 50 lat liczba mieszkañców Polski
zmniejszy siê o ok. 25 proc., jednak oprócz emigracji,
g³ówny wp³yw bêdzie na to mia³a ma³a liczba urodzeñ.

Uczestnicy konferencji byli tak¿e zgodni, ¿e nale¿y
stworzyæ politykê zachêcaj¹c¹ Polaków, którzy
wyemigrowali, do powrotu do kraju. Wed³ug dra Marka
Kupiszewskiego ze �rodkowoeuropejskiego Forum
Badañ Migracyjnych Miêdzynarodowej Organizacji ds.
Migracji, polityka emigracyjna powinna obejmowaæ
m.in. zmniejszanie stopy bezrobocia i wysokich kosztów
pracy oraz tworzenie pañstwa przyjaznego obywatelom
i przedsiêbiorcom.

Tak¿e wiceminister pracy i polityki spo³ecznej
Kazimierz Kuberski uwa¿a, ¿e np. u³atwianie prze-
noszenia dzia³alno�ci gospodarczej do Polski mo¿e
wp³ywaæ na decyzje powrotu emigrantów do kraju.

Podczas konferencji zwrócono równie¿ uwagê na
fakt, ¿e obecnie emigranci utrzymuj¹ sta³y kontakt z
ojczyzn¹ i nie pozbywaj¹ siê swojej to¿samo�ci
narodowej. Senator Urszula Gacek (PO) zaznaczy³a
jednak, ¿e gdy Polska pozostanie obojêtna wobec
emigrantów, wówczas oni tak¿e strac¹ zainteresowanie
krajem ojczystym.

Helena Miziniak z Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych krytycznie oceni³a dotychczasowe dzia³ania
rz¹du w stosunku do nowej fali emigracji do Wielkiej
Brytanii. Wed³ug niej, "do Londynu od po³owy 2004 r.
wyemigrowa³o ok. 120 tys. Polaków, a przez blisko 2,5
roku rz¹d nie podj¹³ ¿adnych zwi¹zanych z tym faktem
dzia³añ".

Jak poinformowa³a, obecnie pomoc¹ Polakom,
którzy maj¹ problemy w Londynie pomagaj¹ organizacje
polonijne, za� powinna byæ to rola rz¹du i wzmocnionych
s³u¿b konsularnych. W jej ocenie najwa¿niejsze jest
informowanie w Polsce o warunkach ¿ycia i pracy w
innych krajach np. w programach telewizyjnych, aby
obaliæ mit ³atwego ¿ycia i zarobku, np. w Wielkiej
Brytanii.

PAP

Bêdzie rz¹dowy program pomocy Polakom pracuj¹cym za granic¹

Otwarcie wystawy wi¹za³o siê równie¿ z trzema
wa¿nymi rocznicami w historii Polski i Polonii ame-
rykañskiej: 28 rocznic¹ pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a
II, 22 rocznic¹ mêczeñskiej �mierci charyzmatycznego
kapelana Solidarno�ci, ksiêdza Jerzego Popie³uszki oraz
25. rocznic¹ wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Podczas uroczysto�ci otwarcia wystawy, gubernatorowi
Blagojevichowi zosta³ przekazany list i album od prezydenta
Lecha Wa³êsy. W li�cie by³y przewodnicz¹cy Solidarno�ci
napisa³: �Pragnê podziêkowaæ za Pañsk¹ wybitn¹ i
niestrudzon¹ pracê na rzecz Polski i Polonii amerykañskiej.
Pañskie nadzwyczajne wysi³ki i starania, najpierw jako

kogresmena w Kongresie Stanów Zjednoczonych, a obecnie
jako Gubernatora Stanu Illinois, maj¹ ogromne znaczenie
w zapewnieniu, ¿e Polska pozostaje krajem wolnym i
demokratycznym. Powsta³y dwadzie�cia sze�æ lat temu ruch
solidarno�ciowy móg³ zaistnieæ i przetrwaæ dziêki
moralnemu wsparciu ludzi takich jak Pan. Dziêkujê za
Pañskie po�wiêcenie i zaanga¿owanie oraz ¿yczê sukcesów
w dalszej pracy�.

Wystawê �Drogi do Wolno�ci � Przez Solidarno�æ do
Europy� bêdzie mo¿na jeszcze odwiedzaæ w Bazylice
�w.Jacka przez najbli¿szych kilka tygodni.

Beata Dêbek, USA, www.Polonia_dla_Polonii.org

Miesi¹c Dziedzictwa Polskiego - wa¿ne uroczysto�ci w Chicago
Zakoñczenie, pocz¹tek w numerze 4.



Polonia Charkowa     Nr 10  (53)       Rok  2006                                                                                                                Str. 7

Uczmy siê jêzyka polskiego

Óðîê 8
Lekcja 8

Ìåñòî ðàáîòû. Ïðåäëîæíûé ïàäåæ ïðèëàãàòåëüíûõ.
Miejsce pracy. Miejscownik przymiotników.

Ãäå ðàáîòàåøü?   Gdzie pracujesz?
²
- Czy ma pani pracê?
- Tak, mam.
- Gdzie pani pracuje?
- Pracujê w szkole. Jestem nauczycielk¹.
- A pan? Gdzie pan pracuje?
- Pracujê w prywatnej firmie.
- Kim pan jest z zawodu?
- Jestem elektronikiem.
- Czy ma pan pracê?
- Tak, na szczê�cie mam.
- A ja niestety nie mam pracy. Jestem bezrobotna.
- A pani m¹¿?
- Te¿ nie ma pracy, te¿ jest bezrobotny.

(firma prywatna - ÷àñòíàÿ ôèðìà, na szczê�cie
- ê ñ÷àñòüþ, niestety - óâû, ê ñîæàëåíèþ)
mam pracê  ale  nie mam pracy

Æwiczenie 1
Âñòàâüòå îêîí÷àíèÿ.
Proszê wstawiæ koñcówki.
a) - Czy pana ¿ona ma prac....?

- Nie, moja ¿ona nie ma prac....,
ona nigdzie nie pracuj....

- A czy pan ma prac.....?
- Na szczê�cie mam. Pracuj...... w ma³ej
firmie.

b) - Czy pañstwo pracuj.....?
- Tak, pracuj.... Ja pracuj.... w fabryce,
a ¿ona pracuj..... w szkole.
- A czy pañstwa dzieci pracuj....?
- Nasze córki nie pracuj..., one ucz¹ siê.
Tylko nasz syn pracuj......

Æwiczenie 2
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ i napisaæ to po polsku:
- Ó òåáÿ åñòü ðàáîòà? Äà, åñòü.
- Ãäå ðàáîòàåøü?

- Ðàáîòàþ íà ÷àñòíîì ïðåäïðèÿòèè. À âû ðàáîòàåòå?
- Ó ìåíÿ íåò ðàáîòû. ß áåçðàáîòíàÿ.

Miejsce pracy    Ìåñòî ðàáîòû
apteka biuro - áþðî, îôèñ

fabryka budowa - ñòðîéêà

firma hotel - ãîñòèíèöà
instytut piekarnia
poczta pole
s¹d � ñóä sklep - ìàãàçèí
spó³ka - c.n. szpital - áîëüíèöà
uczelnia � âóç zak³ad - ïðåäïðèÿòèå
warsztat - ìàñòåðñêàÿ
instytucja - ó÷ðåæäåíèå - îðãàíèçàöèÿ
przedsiêbiorstwo - ïðåäïðèÿòèå
restauracja - ðåñòîðàí

ôàáðèêà íà ôàáðèêå
fabryka w fabryce
âóç â âóçå
uczelnia na uczelni
áþðî â áþðî
biuro w biurze
ïðåäïðèÿòèå íà   ïðåäïðèÿòèè
przedsiêbiorstwo     w przedsiêbiorstwie

W Polsce jest du¿o ró¿nych firm, zak³adów oraz
przedsiêbiorstw. S¹ przedsiêbiorstwa, firmy i zak³ady
pañstwowe i prywatne, przemys³owe, produkcyjne,
handlowe, budowlane, rolnicze oraz us³ugowe,
polskie, a tak¿e zagraniczne, du¿e i ma³e, stare i

nowoczesne. Niektóre przedsiêbiorstwa pañstwowe
prywatyzuj¹ siê.

(pañstwowy � ãîñóäàðñòâåííûé, prywatny �
÷àñòíûé, przemys³owy � ïðîìûøëåííûé,
produkcyjny � ïðîèçâîäñòâåííûé, handlowy -
òîðãîâûé, êîììåð÷åñêèé, budowlany � ñòðî-
èòåëüíûé, rolniczy � ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé,
us³ugowy - îòíîñÿùèéñÿ ê óñëóãàì, nowo-
czesny � ñîâðåìåííûé)

²

- Gdzie pani pracuje?

- Pracujê w sklepie. A pani?
- Pracujê na poczcie.
- A gdzie pracuje pani m¹¿?
- Mój m¹¿ pracuje w du¿ym przedsiêbiorstwie
zagranicznym.
- Pañstwowym?
- Nie, prywatnym. A pani m¹¿?
- W ma³ej spó³ce handlowej.
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Ïðåäëîæíûé ïàäåæ ïðèëàãàòåëüíûõ
Miejscownik   przymiotnikow

Ïðèëàãàòåëüíûå â ïðåäëîæíîì ïàäåæå èìåþò
îêîí÷àíèÿ:
ì.ð. -ym    w prywatnym (zak³adzie)

-im     w wysokim     (budynku)
æ.ð. -ej      w prywatnej     (firmie)
ñð.ð. -ym    w handlowym (biurze)

-im     w szerokim  (polu)
Æwiczenie 3
wzor:
firma pañstwowa - (gdzie?) � w firmie pañstwowej
firma prywatna
firma handlowa
firma budowlana

zak³ad pañstwowy
zak³ad prywatny
zak³ad produkcyjny
prywatny zak³ad produkcyjny
prywatny zak³ad us³ugowy
przedsiêbiorstwo pañstwowe
przedsiêbiorstwo prywatne
du¿e nowoczesne przedsiêbiorstwo pañstwowe
polskie przedsiêbiorstwo produkcyjne
zagraniczne przedsiêbiorstwo handlowe
polsko-zagraniczne przedsiêbiorstwo budowlane
(îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïîëîæåíèå ïðèëàãàòåëüíûõ
ïî îòíîøåíèþ ê ñóùåñòâèòåëüíûì)
Æwiczenie 4
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ èç äàííûõ ñëîâ.
Proszê u³o¿yæ zdania ze s³ów.
przyk³ad:
mój, siostra, pracowaæ, du¿y, nowoczesny, firma
Moja siostra pracuje w du¿ej nowoczesnej firmie
1. ja, pracowaæ, prywatny, zak³ad, produkcyjny

2. ona, pracowaæ, szko³a, �redni
3. m¹¿, pani Maliszewska, pracowaæ, instytucja, pañst-
wowy
4. one, pracowaæ, stary, fabryka

²

- Dzieñ dobry, Anno.
- Witam! Co s³ychaæ?
- Wszystko w porz¹dku.

- Pracujesz?

- Pracuje.

- Ci¹gle w tej samej instytucji?
- Tak, w ministerstwie.
- W jakiej instytucji pani pracuje?
- W bibliotece naukowej.
- Czy nale¿y pani do jakiej� organizacji?

- Tak, jestem cz³onkiem Polskiego Klubu Ekologicznego.
(witaæ � ïðèâåòñòâîâàòü, Co s³ychaæ? - Êàê
äåëà? wszystko w porz¹dku - âñ¸ â ïîðÿäêå,
ci¹gle - âñ¸ âðåìÿ, ïîñòîÿííî, w tej samej - â
òîé æå, naukowy � íàó÷íûé, nale¿eæ do -
ïðèíàäëåæàòü ê, byæ cz³onkiem - áûòü ÷ëåíîì,
jaka� - êàêàÿ-òî)

instytucja - ó÷ðåæäåíèå (îðãàíèçàöèÿ), ãäå çà ðàáî-
òó ïîëó÷àåøü çàðïëàòó
organizacja - îðãàíèçàöèÿ (îáùåñòâåííàÿ), ãäå ðà-
áîòàåøü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ
Åñëè ñïðàøèâàåì îá îðãàíèçàöèè, (ò.å. ó÷ðåæäå-
íèè), ãäå ðàáîòàåøü, óïîòðåáëÿåì ñëîâî instytucja,
à íå organizacja.
Â êàêîé îðãàíèçàöèè ðàáîòàåøü?
W jakiej instytucji pracujesz?

²
Czy pan pracuje?
Nie jestem emerytem.
A pana ¿ona?
Te¿ jest na emeryturze.

- Czy pani pracuje zawodowo?
- Nie, jestem emerytk¹, ale pracujê w domu,
jak ka¿da kobieta, jak ka¿da gospodyni

(emeryt � ïåíñèîíåð, emerytka � ïåíñèîíåðêà,
na emeryturze - íà ïåíñèè)

²

- Czy lubi pani swoj¹ pracê?
- Nie, nie lubiê swojej pracy.
- Dlaczego?
- Poniewa¿ mam nisk¹ pensjê.

- Jak¹ pan ma pensjê?
- Bardzo dobr¹.
- Ile pan zarabia?
- Du¿o zarabiam.
- Jestem przedsiêbiorc¹.

- Ile pani zarabia?
- Dwa tysi¹ce z³otych.
- To jest bardzo dobra pensja.
- Ma pan racjê.

(dlaczego � ïî÷åìó, poniewa¿ � ïîòîìó,pensja �

çàðïëàòà, emerytura - ïåíñèÿ, zarabiaæ �

çàðàáàòûâàòü, ma pan/pani racjê - âû ïðàâû)

ñ÷èòàåì   liczymy
100   sto      600   sze�æset
200   dwie�cie     700   siedemset
300   trzysta      800   osiemset
400   czterysta     900   dziewiêæset
500   piêæset
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1000  tysi¹c
2000-4000 tysi¹ce
5000-.....    tysiêcy
²

- Czy du¿o pan zarabia miesiêcznie?
- Bardzo ma³o. Jestem emerytem.
- Jaka jest pana emerytura?
- Otrzymujê trzysta czterdzie�ci z³otych
miesiêcznie. Mam bardzo ma³o pieniêdzy.

- Jaka jest obecnie �rednia pensja w Polsce?
- Teraz �rednia p³aca wynosi osiemset z³otych.
- A jaka jest obecnie �rednia emerytura?
- Czterysta z³otych.

- Jaki jest teraz �redni kurs dolara w Polsce?

- Dwa z³ote siedemdziesi¹t groszy.
(miesiêcznie - åæåìåñÿ÷íî, â ìåñÿö, otrzy-
mywaæ � ïîëó÷àòü, obecnie - â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, teraz - ñåé÷àñ, òåïåðü, p³aca = pensja,
wynosiæ � ñîñòàâëÿòü)

²

U�miechnij siê
- Ile osob pracuje na tej budowie?

- Z majstrem osiem.

- To znaczy, ¿e bez majstra siedem.
- Nie, bez majstra to tu nikt nie pracuje

- Gdzie pracujesz? - Nigdzie.
- A co robisz?
- Nic.

- To masz fajne zajêcie.
- Tak, fajne to ono jest,

tylko ¿e konkurencja jest ogromna.
(ile osób - ñêîëüêî ÷åëîâåê, majster � ìàñòåð,

to znaczy, ¿e - ýòî çíà÷èò, ÷òî,  tu � çäåñü, nic �
íè÷åãî)

²

Jaki on jest naprawdê?
1. Michel jest Francuzem. Przedtem mieszka³ w Lilie,

a teraz mieszka w Krakowie. Studiuje jêzyk i kulturê
polsk¹ w UJ. Michel jest pilnym studentem.

On mówi biegle po francusku (jest Francuzem!),
dobrze po angielsku i do�æ dobrze po polsku.

Michel zawsze interesowa³ siê kultur¹, polityk¹ i
ekonomi¹. Teraz interesuje siê specjalnie kultur¹ polsk¹
i polskimi problemami. On chce byæ dziennikarzem.

Michel ma kolegê, Roberta. Robert jest polskim
studentem.

On studiuje ekonomiê. Jest dobrym studentem. Chce
byæ biznesmenem. To jego marzenie.

Robert ma dziewczynê. Ona ma na imiê Agnieszka.
Jest Polk¹. Studiuje jêzyk i literaturê hiszpañsk¹.

Interesuje siê literatur¹, filmem i muzyk¹. Teraz zaczê³a
interesowaæ siê Michelem.

2. Krakow. Mieszkanie Agnieszki. Agnieszka rozmawia
z Robertem.

Agnieszka: S³uchaj, Robert, jak d³ugo znasz Michela?
Robert: W³a�ciwie ju¿ trzy lata, ale widzia³em go tylko

kilka razy.
Agnieszka: Pozna³e� go w Krakowie?
Robert:      Tak, by³ tu z grup¹ trzy lata temu. Byli w

"Jaszczurach" - to by³ koncert jazzowy - i tam siê
poznali�my.

Agnieszka: Jest bardzo sympatyczny.
Robert: Tak, poza tym bardzo inteligentny i w ogóle �

interesuj¹cy.
Agnieszka: Tak my�lê. A czym on siê interesuje?
Robert: Nie wiem dok³adnie. Ale na pewno interesuje

siê kultur¹, polityk¹, teraz jêzykiem i kultur¹ polsk¹. No i
dziewczynami!
Agnieszka: Naprawdê?
Robert: Oczywi�cie. Jest bardzo przystojny, nie?
Agnieszka: No, nie jest brzydki. Nie wiesz, czy ma
dziewczynê?

3. Michel mieszka z Peterem. Peter jest Niemcem.
Interesuje siê kultur¹ s³owiañsk¹. Bardzo lubi poezjê
rosyjsk¹, nawet sam pisze wiersze po niemiecku. Peter
te¿ studiuje w UJ. Teraz rozmawia z Michelem.
Michel: Dobrze mówisz po polsku. Jak d³ugo studiowa-
³e� jêzyk polski?
Peter:    Nie studiowa³em wcale.
Michel: Niemo¿liwe! Przecie¿ znasz jêzyk polski!
Peter: Tak, trochê. Ale studiowa³em jêzyk rosyjski.
Mia³em kontakty z Polsk¹, Polakami... Kiedy by³em w
Polsce, chcia³em rozumieæ po polsku, potem mówiæ...
Tak nauczy³em siê trochê.
Michel: znasz francuski?
Peter: Tak, uczy³em siê, ale znam s³abo. Lepiej znam
angielski.
Michel: Dlaczego studiujesz jêzyk polski?
Peter: A dlaczego nie!? Interesujê siê kulturami s³o-
wiañskimi, wiêc...

(biegle - áåãëî, brzydki - íåêðàñèâûé, dlaczego
- ïî÷åìó, d³ugo - äîëãî, dok³adnie - òî÷íî,
dziennikarz - æóðíàëèñò, interesowaæ siê -
èíòåðåñîâàòüñÿ, interesuj¹cy - èíòåðåñíûé,
kiedy � êîãäà, lepiej - ëó÷øå, lubiæ - ëþáèòü,
marzenie � ìå÷òà, æåëàíèå, my�leæ - äóìàòü,
naprawdê � â ñàìîì äåëå, nawet � äàæå,
niemo¿liwy � íåâîçìîæíûé, pilny - ñòàðà-
òåëüíûé, poza tym � êðîìå òîãî, przecie¿ - âåäü,
przedtem - ðàíüøå, ïðåæäå, s³uchaæ - ñëóøàòü,
w ogóle - âîîáùå, widzieæ - âèäåòü, wiedzieæ -
çíàòü, w³a�ciwie � ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, zacz¹æ -
íà÷àòü, zawsze � âñåãäà.)

Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêîâ:
Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
W³adys³aw Miodunka   �Cze�æ, jak siê masz?�;
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"Z punktu widzenia warto�ci powszechnie
przyjmowanych w Europie, jest to sytuacja, w której
nale¿y interweniowaæ. Tak samo kilkakrotnie stawiana
by³a sprawa zabójstwa redaktor Anny Politkowskiej" -
powiedzia³ prezydent na konferencji prasowej na
zakoñczenie nieformalnego szczytu UE.

"Zdecydowana wiêkszo�æ mówców, nie tylko ja,
stwierdzi³a dzisiaj, ¿e owa wspólnota (warto�ci) jest
warunkiem rzeczywi�cie bliskiej wspó³pracy, owego
partnerstwa strategicznego z Rosj¹" - doda³.

"O tyle jestem ze spotkania zadowolony, ¿e ze strony
przywódców pañstw Unii Europejskiej, w tym pani
kanclerz Angeli Merkel, by³a pewna stanowczo�æ" -
powiedzia³ prezydent.

Pytany, dlaczego mówi³ o sytuacji w Gruzji zamiast
o polskich niepokojach wokó³ budowy rosyjsko-
niemieckiego gazoci¹gu na dnie Ba³tyku, prezydent
t³umaczy³, ¿e chcia³ zachowaæ jedno�æ UE przed
prezydentem Putinem.

"Gazoci¹g Pó³nocny to jest sprawa relacji miêdzy
nami a Niemcami i w jakim� sensie miêdzy nami a Rosj¹.
Tutaj nie sz³o o to ¿eby pokazywaæ, ¿e w Unii
Europejskiej s¹ ró¿nice. My�lê, ¿e powinni�my bardzo
twardo broniæ swoich interesów w UE, bêdziemy dalej
o tym mówiæ, ale akurat to nie by³a okazja" - przekonywa³
Kaczyñski, przyznaj¹c, ¿e gazoci¹g jest "jednym z
podstawowych problemów politycznych miêdzy Polsk¹
a Niemcami".

W rozmowie z przywódcami pañstw UE prezydent
Putin broni³ rosyjskiej polityki wobec Gruzji, a tak¿e
odpiera³ zarzuty o naruszaniu praw cz³owieka w Rosji.

"Prezydent Putin odpowiada³ w ten sposób, ¿e
sytuacja w Rosji nie jest gorsza ni¿ w Europie
Zachodniej. Je¿eli chodzi o postawê Unii Europejskiej,
to z nielicznymi wyj¹tkami (...) jednolity front zosta³ w
bardzo istotnym stopniu zachowany" - powiedzia³
Kaczyñski.

Odnosz¹c siê do g³ównego tematu szczytu, czyli
stosunków energetycznych z Rosj¹, prezydent Kaczyñski
zaapelowa³, by wszystkie kraje UE by³y tak samo
traktowane przez Rosjê, je¿eli chodzi o stabilno�æ dostaw
surowców. "Mówi³em to tak¿e w imieniu krajów
ba³tyckich, a w szczególno�ci Litwy - powiedzia³. - Nam
zale¿y na jednym: na pewno�ci dostaw".

"Prezydent Putin zapewnia³, ¿e Rosja postêpuje
zawsze jak solidny partner; my mamy - wprawdzie
pojedyncze, ale jednak - przyk³ady odmienne" - zauwa¿y³
Kaczyñski.

Spotkanie w Lahti by³o pierwszym szczytem UE
na którym Polski nie reprezentowa³ premier. Prezydent
zapewni³, ¿e "oczywi�cie nie oznacza to", ¿e na wszystkie
kolejne szczyty przyjedzie on, a nie szef rz¹du. Podkre�li³,
¿e polska konstytucja pozwala mu na odgrywanie
aktywnej roli w polityce zagranicznej.

Swoj¹ obecno�æ w Lahti t³umaczy³ zaproszeniem
tam tak¿e prezydenta Rosji. "S¹dzê, ¿e z punktu
widzenia pana prezydenta Putina (...), to bardziej
przekonywaj¹ce jest to, ¿e jest prezydent. To by³a
podstawowa sprawa".

Doda³, ¿e przywita³ siê z rosyjskim prezydentem,
ale nie by³a to "prawdziwa rozmowa".

Micha³ Kot i Agata Jab³oñska (PAP)

 L.Kaczyñski: warunkiem wspó³pracy z Rosj¹ jest wspólnota warto�ci

Delegaci podsumowali okres mijaj¹cej kadencji
w³adz EUWP i zaakceptowali sprawozdanie z dzia-

Nowe w³adze Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Tadeusz Pi³at. Fot. Roman �migielski

³alno�ci Sekretariatu za ostatnie trzy lata. W trakcie
dyskusji mówiono m.in. na temat rz¹dowego projekt
ustaw polonijnych, �wiatowego Zjazdu Polonii i
Polaków z zagranicy oraz o nowej emigracji.

Go�ciem Zjazdu by³ prezes Stowarzyszenia
�Wspólnota Polska� prof. A. Stelmachowski.

Prezydentem EUWP wybrany zosta³ Tadeusz Pi³at
ze Szwecji, Aleksander Zaj¹c z Niemiec - wice-
prezydentem, a Roman �migielski z Danii zosta³
ponownie wybrany na stanowisko sekretarza generalnego
EUWP.

W nowowybranym Sekretariacie EUWP zasiadaj¹
poza tym: And¿elika Borys, Bia³oru�, Krzysztof Bystram,
Belgia, Emilia Chmielowa, Ukraina, Urszula Mi-
lczewska, Bu³garia, Edward Trusewicz, Litwa.

Dotychczasowa prezydent p. Helena Miziniak z
W.Brytanii zosta³a honorowym prezydentem EUWP.

Roman �migielski, Dania
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16 pa�dziernika minê³a 28. rocznica wyboru
kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a. Jan Pawe³ II zasiada³
na Stolicy Piotrowej ponad 26 lat. Specjalne przes³anie
papie¿a Benedykta XVI do Polaków wyemitowa³y TVP1 i
TV Polonia.

Karol Wojty³a by³ pierwszym od ponad 450 lat
biskupem Rzymu nie pochodz¹cym z W³och. Zast¹pi³ w

Watykanie Jana Paw³a I, który zmar³ po zaledwie 33 dniach
pontyfikatu.

Konklawe wybra³o papie¿a Polaka 16 pa�dziernika
1978 r. Tego dnia o godzinie 18.17 zgromadzeni na placu
�w. Piotra w Rzymie ujrzeli smugê bia³ego dymu z Kaplicy
Sykstyñskiej, a pó³ godziny pó�niej us³yszeli historyczne
s³owa �Habemus papam

Jan Pawe³ II jest uwa¿any za papie¿a, który w wielkim
stopniu wp³yn¹³ na historiê wspó³czesnego �wiata i
Ko�cio³a katolickiego. Nazywany �Najwy¿szym Budow-
niczym Mostów�, jako pierwszy papie¿ w historii Ko�cio³a
z³o¿y³ wizytê w synagodze i w meczecie. Pierwszy

odwiedzi³ ko�ció³ protestancki i rozpocz¹³ publiczny dialog
g³owy Ko�cio³a katolickiego z muzu³manami. Po 1500
latach sporu doprowadzi³ do pogodzenia z ko�cio³em
ormiañskim. Jest te¿ autorem pierwszej encykliki
ekumenicznej �Ut unum sint

Jan Pawe³ II by³ pierwszym papie¿em, który zwo³a³ i
przewodniczy³ 19 spotkaniom m³odzie¿y z ca³ego �wiata,
widz¹c w ludziach m³odych tych, którzy mog¹ zbudowaæ
�wiatowy pokoj.

Przez ponad æwieræ wieku Jan Pawe³ II, nazwany
te¿ papie¿em pielgrzymem, odby³ 104 podró¿e za-
graniczne, odwiedzaj¹c 129 krajów. Ponadto odby³ 144
podró¿e po W³oszech. Dziewiêciokrotnie odwiedzi³ Polskê.

Jan Pawe³ II zmar³ 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat.
Zosta³ pochowany w Watykanie.

Kilka tygodni po Jego �mierci papie¿ Benedykt XVI
og³osi³, ¿e korzystaj¹c z przys³uguj¹cego mu prawa,
przyspieszy rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego swego
poprzednika. By³a to odpowied� g³owy Ko�cio³a
katolickiego na wo³anie tysiêcy wiernych podczas
pogrzebu Jana Paw³a II, skanduj¹cych �Santo subito!�,
czyli ��wiêty natychmiast

28 czerwca 2005 r. w rzymskiej bazylice �wiêtego
Jana na Lateranie zosta³ uroczy�cie zainaugurowany
proces beatyfikacyjny Jana Paw³a II.

W rocznicê wyboru Jana Paw³a II odbêdzie siê
uroczysta polska premiera drugiej czê�ci w³oskiego filmu
o papie¿u Polaku. W uroczystym pokazie w warszawskim
Teatrze Wielkim � Operze Narodowej maj¹ uczestniczyæ
prezydent Lech Kaczyñski, kardyna³ Stanis³aw Dziwisz
oraz twórcy filmu, m.in. re¿yser Giacomo Battiato i
odtwórca roli g³ównej Piotr Adamczyk

Film �Karol � Papie¿, który pozosta³ cz³owiekiem� jest
kontynuacj¹ filmu �Karol � cz³owiek, który zosta³
Papie¿em�.

(IAR)

Rocznica powo³ania Jana Paw³a II

Za pontyfikat Jana Paw³a II podziêkowa³ w spe-
cjalnym orêdziu do Polaków papie¿ Benedykt XVI. W 28.
rocznicê wyboru Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹
podkre�li³, ¿e ¿ycie papie¿a-Polaka wzbogaci³o dzieje
ludzko�ci ³ask¹ Ducha �wiêtego. Orêdzie wyemitowa³
Program 1 Telewizji Polskiej.

Benedykt XVI powiedzia³, ¿e w tym szczególnym dniu
³¹czy siê duchowo z rodakami swojego wielkiego
poprzednika. Podkre�li³, ¿e doskonale pamiêta wydarzenia
sprzed 28 lat, kiedy Karol Wojty³a, w pos³uszeñstwie
Chrystusowi i zawierzaj¹c siê Jego Matce, przyj¹³ wybór
dokonany przez kardyna³ów. Wspomnia³ te¿ s³owa
wypowiedziane przez Jana Paw³a II zaraz po wyborze �
�Nie lêkajcie siê. Otwórzcie drzwi Chrystusowi�.

Benedykt XVI doda³, ¿e dziêkuje Bogu za to, i¿ móg³
spêdziæ u boku Jana Paw³a II ponad 20 lat oraz ¿e mo¿e

nadal prowadziæ jego dzie³o.
Wspominaj¹c papie¿a-Polaka, Benedykt XVI

podkre�li³, ¿e dziêkuje Bogu za �wiadectwo dane �wiatu
przez Jana Paw³a II jego ¿yciem, nauczaniem, mi³o�ci¹
do Boga, Ko�cio³a, bli�niego i Ojczyzny, a tak¿e
cierpieniem. Zwróci³ te¿ uwagê na mi³o�æ, jak¹ Jan Pawe³
II darzy³ swoich rodaków oraz Ko�ció³ w Polsce. Papie¿
wspomnia³ tak¿e swoj¹ pielgrzymkê do Polski. Podkre�li³,
¿e �wiadectwo wiary dane wówczas przez Polaków bardzo
ucieszy³a jego serce. Przypominaj¹c motto pielgrzymki
�Trwajcie mocni w wierze� papie¿ powiedzia³, ¿e modli siê
do Boga, by zachowa³ wiarê przysz³ych pokoleñ tej
szlachetnej ziemi. Benedykt XVI b³ogos³awi¹c wszystkim
Polakom zachêci³, by czerpaæ z nauczania jego
poprzednika.

(PAP)

Papieskie orêdzie do Polaków
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Õàðüêîâñêîìó îáùåñòâó ïîëüñêîé êóëüòóðû íà äíÿõ
èñïîëíèòñÿ 15 ëåò. Ýòî îäíî èç ñàìûõ ïåðâûõ è
áîëüøèõ îáúåäèíåíèé óêðàèíñêèõ ïîëÿêîâ. ×ëåíû
îðãàíèçàöèè - è òå, êòî èìååò ïîëüñêèå êîðíè, è òå,
êòî ïðîñòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé è êóëüòóðîé
çàïàäíîé ñîñåäêè íàøåé "äåðæàâû", - î÷åíü àêòèâíû
è äðóæíû. Îíè íå òîëüêî èçó÷àþò ïîëüñêèé ÿçûê è
òðàäèöèè, íî è ïîñòîÿííî îòìå÷àþò â Õàðüêîâå
íàðîäíûå è ãîñóäàðñòâåííûå ïðàçäíèêè Ïîëüøè,
îäíîâðåìåííî çàíèìàÿñü ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòîé.

Áûëè ïåðâûìè, ñòàëè ëó÷øèìè

Èñòîðèÿ Ïîëüñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà, êàê åùå
÷àñòî íàçûâàþò îáùåñòâî,íà÷àëàñü â 1991 ãîäó, êîãäà
30 õàðüêîâ÷àí ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ðåøèëè
îáúåäèíèòüñÿ äëÿ âîçðîæäåíèÿ ñàìîñîçíàíèÿ
ïðîæèâàþùèõ íà Ñëîáîæàíùèíå ïîëÿêîâ, èõ
äóõîâíîñòè, îáû÷àåâ è êóëüòóðû. Òîãäà ïðàêòè÷åñêè
âñå ÷ëåíû íîâî-îáðàçîâàííîãî îáùåñòâà áûëè
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Íî èì óäàëîñü ïðèâëå÷ü â
îðãàíèçàöèþ âíóêîâ, à òå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâåëè
ñþäà ðîäèòåëåé. Òàê âñåãî çà ïàðó-òðîéêó ëåò
êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ âûðîñëî â íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ðàç. Íûíå æå Ïîëüñêèé êóëüòóðíûé öåíòð
ïîñòîÿííî ïîñåùàþò îêîëî ïîëóòûñÿ÷è õàðüêîâ÷àí,
à çà 15 ëåò äåÿòåëüíîñòè ÷åðåç îáùåñòâî ïðîøëè
íåñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ìíîãèå èç íèõ, âûó÷èâ
ïîëüñêèé ÿçûê, óåõàëè â Ïîëüøó ïîëó÷àòü âûñøåå
îáðàçîâàíèå, äðóãèå - ðàáîòàòü. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå
ñåé÷àñ óæå íå òàê àêòèâíî, êàê ðàíüøå, íî îñíîâíûå
ïðàçäíèêè - Ðîæäåñòâî, Ïàñõó, Äåíü Ïîëîíèè è
ïîëÿêîâ çà ãðàíèöåé, Äåíü Íåçàâèñèìîñòè è Äåíü
Êîíñòèòóöèè Ïîëüøè - îòìå÷àþò âìåñòå.

Åæåãîäíî îáùåñòâî ïðîâîäèò Äíè ïîëüñêîé
êóëüòóðû, îðãàíèçóÿ äëÿ õàðüêîâ÷àí áîëüøîé êîíöåðò.
Â íåì òðàäèöèîííî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå íå òîëüêî
ñàìîäåÿòåëüíûå êîëëåêòèâû è àðòèñòû îáúåäèíåíèÿ,
íî è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
îðãàíèçàöèé ãîðîäà, èñïîëíÿþùèå ñâîè íîìåðà íà
ïîëüñêîì ÿçûêå. Â ðàìêàõ Äíåé ïîëüñêîé êóëüòóðû
ïðîâîäÿòñÿ òàêæå äåòñêèå ôåñòèâàëè ïîëüñêî-
óêðàèíñêîé ìóçûêè èìåíè Êàðîëÿ Øèìàíîâñêîãî,
ôåñòèâàëè äåòñêîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, âûñòàâêè
ðåäêèõ ïîëüñêèõ êíèã èç õàðüêîâñêèõ íàó÷íûõ
áèáëèîòåê.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò îáùåñòâîì áûëè ïðîâå-
äåíû ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 200-ëåòíåé
ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àäàìà Ìèöêåâè÷à,
þáèëåÿì Ñòàíèñëàâà Ìîíþøêî, Þëèóøà Ñëîâàö-
êîãî, Ôðèäåðèêà Øîïåíà, Àëåêñàíäðà Ôðåäðî, Êàðîëÿ
Øèìàíîâñêîãî, Ãåíðèõà Ñåìèðàäñêîãî, ïàïû ðèìñ-
êîãî Èîàííà Ïàâëà ²².

Îáùåñòâî òàêæå èçäàåò åæåìåñÿ÷íóþ ãàçåòó. Ýòî
ïåðâîå ïîñëåâîåííîå èçäàíèå Âîñòî÷íîé Óêðàèíû íà

ïîëüñêîì ÿçûêå. Êñòàòè, "Ïîëîíèÿ Õàðüêîâà"
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ìåæäó-
íàðîäíûõ âûñòàâêàõ - ïîáûâàëà è âî Ôðàíöèè, è â
Áåëüãèè, è â Ðîññèè. Ãàçåòó â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
èíòåðåñîì ÷èòàþò âî âñåì ìèðå. Ïåðèîäè÷åñêè â
ðåäàêöèþ "Ïîëîíèè Õàðüêîâà" ïðèõîäÿò ïîëî-
æèòåëüíûå îòçûâû. À èç Êðàêîâà êàê-òî áûëà
ïîëó÷åíà äàæå áëàãîäàðíîñòü -  îêàçàëîñü, ÷òî ñàìóþ
èíòåðåñíóþ ñòàòüþ î êîðîëåâå ßäâèãå ïîëÿêè íàøëè
èìåííî â "Ïîëîíèè Õàðüêîâà". Ê òîìó æå íîìåðà,
âûïóùåííûå è ïÿòü, è äåñÿòü ëåò íàçàä, íå òåðÿþò
ñâîåé àêòóàëüíîñòè - èñòîðè÷åñêèå äàííûå, îïèñàíèÿ
ïîëüñêèõ òðàäèöèé äåëàþò èõ öåííûìè, íåçà-
ìåíèìûìè è ñåãîäíÿ.

Ïîòîìêè èçâåñòíîãî ðîäà Ãíåâîøåé æèâóò è â
Óêðàèíå

Íûíåøíèé ïðåçèäåíò Õàðüêîâñêîãî îáùåñòâà
ïîëüñêîé êóëüòóðû Þçåôà ×åðíèåíêî ñòîÿëà ó
èñòîêîâ ñîçäàíèÿ îðãàíèçàöèè. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò
àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â æèçíè îáúåäèíåíèÿ åé äîâåðèëè
áðàçäû ïðàâëåíèÿ. È îíà íå ïîäâåëà. Ïîääåðæèâàëà
ñâÿçè ñ ïîëÿêàìè íà ðîäèíå, ïðèâëåêàëà ñòóäåíòîâ
è øêîëüíèêîâ ê èçó÷åíèþ ïîëüñêèõ òðàäèöèé è ÿçûêà,
ñîäåéñòâîâàëà ïîåçäêàì õàðüêîâñêèõ äåòåé â
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ Ïîëüøè. Ïðîïàãàíäó
ïîëüñêîé êóëüòóðû ïàíè Þçåôà ñ÷èòàåò ñâîèì
äîëãîì, ïîñêîëüêó â åå æèëàõ òå÷åò êðîâü èçâåñòíîãî
ïîëüñêîãî ðîäà Ãíåâîøåé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî
çàíèìàëèñü äèïëîìàòèåé,ïðîñâåòèòåëüñòâîì è äàæå
âîäèëè äðóæáó ñ êîðîëÿìè.

- ß çíàþ âåñü ñâîé ðîä è ïî ïàïèíîé, è ïî ìàìèíîé
ëèíèè íà÷èíàÿ ñ XIV âåêà,- ãîâîðèò Þçåôà ×åðíè-
åíêî. - Ìîè ïðåäêè áûëè ðûöàðÿìè. À, êàê èçâåñòíî,
ðûöàðè âñåãäà æåíèëèñü íà çíàòíûõ îñîáàõ, äàæå
ïðèíöåññàõ, è ýòî áûëè ñàìûå îáðàçîâàííûå ñåìüè.
Èõ äåòè ÷àñòî äîáèâàëèñü ïîòðÿñàþùèõ óñïåõîâ â
íàóêå, ëèòåðàòóðå, èñêóññòâå. Íî â ìîåì ðîäó áûëî
áîëüøå âñåãî äèïëîìàòîâ. È â êàæäîì ñòîëåòèè äâîå-
òðîå èç íèõ îáÿçàòåëüíî îêàçûâàëè ñèëüíîå âëèÿíèå
íà õîä èñòîðèè, ïî-ýòîìó èõ èìåíà ìîæíî îòûñêàòü è
â ýíöèêëîïåäèÿõ, è â ó÷åáíèêàõ ïî èñòîðèè. Âîò,
íàïðèìåð, ìîé ïðåäîê Ãíåâîø æèë â Êðàêîâå íà
Âàâåëå è áûë ïåðâûì ïîìîùíèêîì êîðîëÿ Ëþäâèãà.
Íî ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî òàéíûå âñòðå÷è ßäâèãè,
âïîñëåäñòâèè óíàñëåäîâàâøåé òðîí îòöà, è åå
âîçëþáëåííîãî - íåìåöêîãî ïðèíöà Âèëüãåëüìà,
ïðîõîäèëè èìåííî â åãî äîìå.

Ïîíÿòíî, ÷òî èì íå ñóæäåíî áûëî ïîæåíèòüñÿ, òàê
êàê ïîëÿêè æåëàëè ñëèÿíèÿ ñ Ëèòâîé è, ïðåñëåäóÿ
ýòó öåëü, èñïîëüçîâàëè ßäâèãó â êà÷åñòâå íåâåñòû-
îáúåäèíèòåëüíèöû. Êîãäà ýòîò âîïðîñ áûë ðåøåí,
Âèëüãåëüìà ÷óòü íå óáèëè. Ãíåâîø ñïàñ åãî îò âåðíîé
ñìåðòè, çà ÷òî áûë ùåäðî âîçíàãðàæäåí. Êàê

Äçåíü äîáðû, Õàðüêîâ!

Prasa o nas
«Âå÷åðíèé Õàðüêîâ» 2006.04.10
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ñâèäåòåëüñòâóþò äîêóìåíòû, ïîäàðåííîãî çîëîòà
õâàòèëî íà áåçáåäíîå ñóùåñòâîâàíèå ÷åòûðåì
ïîêîëåíèÿì. À â XVIII âåêå ñðàçó òðîå ìîèõ ïðåäêîâ
áûëè èçâåñòíûìè ïîëèòèêàìè. È õîòÿ Ïîëüøè êàê
ãîñóäàðñòâà òîãäà óæå íå ñóùåñòâîâàëî, îíè îòâå÷àëè
çà ìàëîïîëüñêèå çåìëè è çàíèìàëèñü ïðîñâå-
òèòåëüñêîé ðàáîòîé, ñîõðàíÿÿ ÿçûê, òðàäèöèè,
èñòîðèþ, êóëüòóðó. È òàêèõ ïðèìåðîâ ìíîãî. Ìîè
áðàòüÿ è ñåñòðû ñîñòàâèëè ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî
ðîäà Ãíåâîøåé, à ÿ ðàçûñêàëà â àðõèâàõ è áèáëèî-
òåêàõ âñå äàííûå î ñâîèõ ïðàïðàäåäàõ. Ïî ìîåìó
ðîäó ìîæíî äàæå èñòîðèþ èçó÷àòü.

Ñåìüå ïàíè Þçåôû ïîâåçëî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå,
÷åì åå çíàìåíèòûì ïðåäêàì.

Ðîäèòåëåé åå åùå äåòüìè ñîñëàëè
â ßêóòèþ, îíè è íå âåðíóëèñü â
Ïîëüøó, à ïåðååõàëè â Óêðàèíó. Èõ
äåòè ïðàêòè÷åñêè íå çíàëè ïîëüñêîãî
ÿçûêà. Õîòÿ îòåö Áîëåñëàâ Ãíåâîø
î÷åíü õîòåë, ÷òîáû îíè áûëè áëèæå
ê Ïîëüøå, ê åå òðàäèöèÿì, êóëüòóðå.

- ß ïîçäíî íà÷àëà èçó÷àòü ïîëüñêèé
- â 20 ëåò, - ðàññêàçûâàåò Þçåôà
×åðíèåíêî. - Ïðèåõàëà èç Õàðüêîâà
äîìîé â Äîíáàññ è ñåëà ñ îòöîì çà
èçó÷åíèå ÿçûêà. Íî ÷åðåç ìåñÿö ïàïà
ïîãèá, è âñå íà÷èíàíèÿ áûëè çà-
áðîøåíû. Âåðíóëàñü ê çàíÿòèÿì
òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò. À â
Ïîëüøå âïåðâûå ïîáûâàëà åùå
ïîçæå - â 1992 ãîäó. Íî ýòî áûëà
ïîòðÿñàþùàÿ, íåçàáûâàåìàÿ ïî-
åçäêà! ß, íàêîíåö-òî, ñìîãëà âäîõíóòü
ýòîò ïüÿíÿùèé, ðîäíîé âîçäóõ, íà-
ñëàäèòüñÿ îáùåíèåì ñ ñîîòå÷åñò-
âåííèêàìè, ðîäñòâåííèêàìè, åäèíî-
ìûøëåííèêàìè. À ïàïà, ê ñîæàëåíèþ, òàê è íå óñïåë
ïîáûâàòü â Ïîëüøå. Õîòÿ íàì, ñâîèì äåòÿì, îí äàë
î÷åíü ìíîãîå, ÷òîáû ìû ìîãëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ïîëÿêàìè. È õîòåë, ÷òîáû âñå èìåëè âûñøåå
îáðàçîâàíèå. ß äî ñèõ ïîð ñ áëàãîäàðíîñòüþ
âñïîìèíàþ åãî ñëîâà î òîì, ÷òî "òîëüêî îáðàçîâàíèå
äàåò ÷åëîâåêó ñèëó è ñâîáîäó".

Åùå îäèí èíòåðåñíûé ìîìåíò èç æèçíè ïàíè
Þçåôû - ýòî ïðîøëîãîäíÿÿ âñòðå÷à ñ êðåñòíîé
ìàòåðüþ, äâîþðîäíîé ñåñòðîé îòöà. Îíè íå âèäåëèñü
áîëåå 40 ëåò, è Þçåôà, ïîåõàâ â Õìåëüíèöêóþ
îáëàñòü, äàæå íå çíàëà, æèâà ëè åùå åå ðîäñòâåííèöà.
Ê ñ÷àñòüþ, èì óäàëîñü ïîâèäàòüñÿ. 80-ëåòíÿÿ êðåñòíàÿ
ðàññêàçàëà ïëåìÿííèöå, êàê åé óäàëîñü äîáèòüñÿ
âîçâåäåíèÿ êàòîëè÷åñêîãî õðàìà â ðîäíîì ñåëå, à
òàêæå ïîñîäåéñòâîâàòü îòêðûòèþ ïðè íåì øêîëû ïî
èçó÷åíèþ ïîëüñêîãî ÿçûêà. "Ïðîñâåòèòåëüñòâî ó íàñ â
êðîâè", - ãîâîðÿò Ãíåâîøè. Ýòèì æå ñåé÷àñ çàíèìàþòñÿ
è äåòè Þçåôû ×åðíèåíêî.

Âñå ïðàçäíèêè - ïî ïîëüñêèì òðàäèöèÿì

Íà ýòîé íåäåëå ïîëÿêè áóäóò îòìå÷àòü ñâåòëûé
ïðàçäíèê Ïàñõè. Ñîîòâåòñòâåííî, ïîçàâ÷åðà ó íèõ

áûëî ïàëüìîâîå (ïî-íàøåìó âåðáíîå) âîñêðåñåíüå.
Èìåííî â ýòîò äåíü ÷ëåíû Ïîëüñêîãî êóëüòóðíîãî
öåíòðà ñîáðàëèñü, ÷òîáû åùå ðàç âñïîìíèòü âñå
ïîëüñêèå òðàäèöèè, ñâÿçàííûå ñ Ïàñõîé, íàéòè
ðàçëè÷èÿ è ñõîäñòâî ïðàçäíîâàíèÿ â Óêðàèíå è
Ïîëüøå.

Íåñìîòðÿ íà òåððèòîðèàëüíóþ áëèçîñòü íàøèõ
ñòðàí, ïàñõàëüíûå îáðÿäû äîñòàòî÷íî ðàçíÿòñÿ.
Íàïðèìåð, â Ïîëüøå íå ïðèíÿòî "õðèñòîñîâàòüñÿ" è
ïðèâåòñòâîâàòü âñòðå÷íûõ ñëîâàìè "Õðèñòîñ âîñ-
êðåñ!" è â öåðêîâü ïîëÿêè õîäÿò ñ ñèìâîëè÷åñêèìè
ìàëåíüêèìè êîðçèíêàìè, â êîòîðûå êëàäóò âñåãî
íåñêîëüêî êðàøàíîê è èíîãäà õðåí. Çàòî äëÿ

øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ âñåãäà óñòðàèâàþòñÿ
ïàñõàëüíûå êàíèêóëû. Â ïåðâûé è âòîðîé äåíü ïîñëå
Ïàñõè ïàðíè è äåâóøêè îáëèâàþò äðóã äðóãà âîäîé.

Âñå çàñåäàíèÿ îáùåñòâà ïðîâîäÿòñÿ òîëüêî íà
ïîëüñêîì. Ýòî ñóùåñòâåííî ïîìîãàåò íîâè÷êàì
ïðèâûêíóòü ê ÿçûêîâîé ñðåäå. Äà è ïðîáëåì ñ
ïîíèìàíèåì ïîëüñêîãî ó óêðàèíöåâ ïðàêòè÷åñêè íå
âîçíèêàåò.

À î÷åíü ñêîðî, êîãäà ìû áóäåì îòìå÷àòü ìàåâêó
ïîñàäêîé êàðòîøêè, ÷ëåíû îáúåäèíåíèÿ îòïðàçäíóþò
âñòóïëåíèå Ïîëüøè â Åâðîñîþç, Äåíü ïîëÿêîâ çà
ãðàíèöåé è ïðèíÿòèå â Ïîëüøå ñàìîé ïåðâîé
äåìîêðàòè÷åñêîé åâðîïåéñêîé Êîíñòèòóöèè. Åñòå-
ñòâåííî, íå ïðîïóñòÿò õàðüêîâñêèå ïîëÿêè è Äíÿ
Åâðîïû, êîòîðûé òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ â ìàå. Â
ýòîò äåíü ÷ëåíû Ïîëüñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà
îáåùàþò îðãàíèçîâàòü íà ïëîùàäè Ñâîáîäû âû-
ñòóïëåíèÿ ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ íà ïîëüñêîì
ÿçûêå è äðóãèå èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîýòîìó
ëþáîé õàðüêîâ÷àíèí ñìîæåò áîëüøå óçíàòü î
Ïîëüøå, åå òðàäèöèÿõ è êóëüòóðå.

Þëèÿ ßðìîëåíêî



Polonia Charkowa     Nr 10  (53)       Rok  2006                                                                                                                Str. 15

Fundacja Mlodej Polonii  w  Warszawie  oglasza  w
2007  roku  Miedzynarodowe  Konkursy  Artystyczne  dla
mlodej Polonii:

· Konkurs  poetycki,
· Konkurs  prozatorski,
· Konkurs ogolnoplastyczny,
· Konkurs  Plastyczny Olimpijski.
5-dniowe SYMPOZJUM pokonkursowe � FINAL

polaczony bedzie z wreczeniem nagrod laureatom w dniach
28.VI do 2.VII.2007 r. w Warszawie w Domu Polonii.

REGULAMIN
VI. Miedzynarodowego  Otwartego  Konkursu

Prozatorskiego  dla mlodej Polonii
Warunki Konkursu:
1.  Do udzialu w Konkursie zapraszamy mlodziez

polonijna, jak rowniez osoby nie polskiego   pochodzenia
z calego swiata, nie mieszkajace w Polsce, ale piszace po
polsku. Na  konkurs moga byc przyslane tylko prace dotad
nigdzie nie publikowane.

Kategorie wiekowe:
do lat 15,
od 16 do 20 lat,
od 21 - do 25 lat.
Formy  literackie i tematy  Konkursu:
esej � szkic swobodnie interpretujacy okreslone

zjawisko z dbaloscia o piekny i oryginalny sposob
wypowiedzi, do 3 stron maszynopisu;

humoreska czyli krotkie opowiadanie o zabawnym
zdarzeniu, zakonczone dowcipna pointa, do 3 stron
maszynopisu;

przemowienie na temat gospodarczo ekonomiczny �
np. podczas debaty w Sejmie.

Prace umieszczone w kopercie oznaczone GODLEM
(skrotem 3-5 literowym), nalezy wyslac na adres Fundacji
do dnia 15 marca 2007 r.  W zaklejonej malej kopercie,
oznaczonej tylko tym samym godlem, nalezy przeslac
wypelnione ZGLOSZENIE ( druk zalaczamy).

Prace powinny byc napisane na maszynie lub
komputerze.

Organizatorzy przewiduja nastepujace nagrody:
wycieczki  po Polsce,
nagrody rzeczowe,
dyplomy.
Ogloszenie wynikow Konkursow i zaproszenie na

Sympozjum nastapi w pierwszej polowie   kwietnia 2007 r.
Uroczyste wreczenie nagrod odbedzie sie w czasie

Sympozjum Literackiego, zorganizowanego w dniach od
28 czerwca do 2 lipca 2007 r. w Domu Polonii w
Warszawie.

Nagrodzone utwory zostana opublikowane w
Internecie i jesli uzyskamy na ten cel dotacje takze w  formie
ksiazkowej.

W sklad Jury wejda czlonkowie Zarzadu Glownego
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, profesjonalni czlonkowie
Fundacji - pisarze prozaicy, redaktorzy, dziennikarze.

Konkursy

Miedzynarodowe  Konkursy  Artystyczne  dla mlodej Polonii

Klub Inteligencji Polskiej w Austrii oraz redakcja
pisma Polonii w Austrii JUPITER og³aszaj¹ inauguracjê
czwartej edycji konkursu literackiego.

Uwaga - jest to konkurs TYLKO dla pisarzy POLO-
NIJNYCH tzn. Polaków mieszkaj¹cych poza granicami
Polski.

Warunkiem udzia³u w IV Konkursie Literackim
im. Marka H³aski jest nades³anie do 30 kwietnia 2007r.
tekstu, którego objêto�æ nie przekracza 10 stron znorma-
lizowanego maszynopisu, autor podpisaæ powinien utwór
has³em, pseudonimem, którego rozwi¹zanie powinno
znajdowaæ siê w zaklejonej kopercie, na której równie¿
wypisaæ nale¿y w/w has³o. W kopercie prosimy podaæ imiê
i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz krótk¹ notkê
biograficzn¹.

Jury przewiduje nagrody � ufundowane przez
Wspólnotê Polsk¹  w wysoko�ci: 1.: 1000, - euro, 2.: 600,-
euro i 3.: 300.- euro oraz 10 wyró¿nieñ, za które nagrodami
s¹ leksykony, s³owniki i polska literatura wspó³czesna.

Redakcja zastrzega sobie prawo innego podzia³u
nagród. Nades³ane teksty nie bêd¹ zwracane autorom.
Prosimy, w miarê mo¿liwo�ci, o dostarczenie tekstów na
dyskietkach lub CD, co nie bêdzie nas zmusza³o do
przepisywania nagrodzonych utworów w celu ewen-
tualnego opublikowania.

Redakcja zastrzega sobie prawo pierwodruku na
³amach naszego pisma.

Wrêczenie nagród odbêdzie siê tradycyjnie w sali
Wiedeñskiej Stacji PAN na uroczystej Gali Literackiej w
pa�dzierniku 2007 r.

Teksty prosimy nadsy³aæ na adres:
Redakcja pisma JUPITER, Rabeng. 2/62/1 , A - 1030

Wiedeñ (Wien) Kontakt: Tel.: 0431/ 71 86 886,
 e-mail: jupiter.red@chello.at

Nagrodzone teksty z lat ubieg³ych znajd¹ zainte-
resowani na naszej stronie internetowej:
 www.jupiter-online.at

IV. Konkurs literacki im. Marka Hlaski
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 Kuchnia  polska

Jednym z przysmaków na stole rzymskiego bogacza - Lukullusa by³y kaczki karmione figami. W kuchni polskiej,
zapewne ze wzglêdu na wiêksz¹ dostêpno�æ, egzotyczne owoce zosta³y zast¹pione swojskimi jab³kami. Sta³a siê
kaczka z jab³kami ozdob¹ sto³ów królewskich, magnackich.

Szczególne zas³ugi w promocji kaczych specja³ów maj¹ kucharze wielkopolscy.

Darek Pazikowski z hotelu Grand w Warszawie przygotowan¹ przez siebie kaczkê marynuje na sposób, jaki
wyczyta³ w starej ksi¹¿ce: w klarownym, czerwonym jak rubin trójniaku. Szlachetny trunek (niegdy� dostêpny jedynie
w królewskich piwnicach) nadaje miêsu aromat, przyspiesza kruszenie. Ca³o�æ kompozycji wieñczy przecierany
sos borówkowo-jab³kowy.

Najsmaczniejszy jest ptak m³ody, pó³roczny. Najlepiej smakuje jesieni¹ ze �wie¿o zerwanymi jab³kami.

Gdyby przyj¹æ, ¿e istnieje jaki�
rdzennie �polski� dodatek kulinarny
do kaczki niew¹tpliwie by³yby to
w³a�nie te jab³ka. Niezbyt impo-
nuj¹ce, lekko kwaskowe, niepo-
zorne owoce starych, gdzie indziej
w �wiecie ju¿ niedostêpnych odmian
zdaj¹ siê byæ stworzone do wy-
pe³nienia - i po³¹czenia swojego
smaku - ze smakiem ulubionego
ptaka Lukullusa.

Sk³adniki
•   1 m³oda kaczka
•   1 kg jab³ek
•   3 ³y¿ki mas³a
•   Majeranek
•   sol i cukier do smaku

Przepis

Kaczkê sprawiæ, op³ukaæ, natrzeæ sol¹ i majerankiem. Odstawiæ na 1 godzinê w ch³odne miejsce. Jab³ka
obraæ, pokroiæ na æwiartki, usun¹æ gniazda nasienne. Kaczkê nadziaæ jab³kami. Piec 1 godzinê 20 minut w
temperaturze 180°C. W czasie pieczenia polewaæ wytopionym t³uszczem, w po³owie pieczenia zlaæ t³uszcz i wlaæ
100 ml wody na brytfannê. Upieczon¹ kaczkê podzieliæ, jab³ka lekko pos³odziæ. Kaczkê podawaæ z jab³kami.

Kaczka z jab³kami




