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150 lat po Powstaniu
Styczniowym

Powstanie Styczniowe

rozpoczęło się 22 stycznia

1863 roku. Przeciw Imperium

Rosyjskiemu wystąpiło tysiące

Polaków, którzy stoczyli blisko

1200 bitew i potyczek. Było

też największym polskim po-

wstaniem narodowym. 

Senat RP podjął decyzję,

że rok 2013 będzie rokiem Po-

wstania Styczniowego tak, by

przypomnieć społeczeństwu o

wydarzeniach sprzed lat. Pod-

czas inauguracji obchodów tej

rocznicy Bronisław Komorow-

ski zwracał uwagę, że te uro-

czystości nie powinny stać się

elementem sporu politycz-

nego, ale powinny być okazją

do budowania świadomości i

wiedzy w wymiarze narodo-

wym jak i ponadnarodowym.
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Rok 2013

Styczeń
1 stycznia:  Nowy Rok
6 stycznia:  Trzech Króli 
21 stycznia:  Dzień Babci
22 stycznia:  Dzień Dziadka

Luty
2 lutego:  Ofiarowanie Pańskie

(Matki Boskiej Gromnicznej)
7 lutego:  Tłusty czwartek
9 lutego:  Ostatnia sobota karnawału
12 lutego:  Ostatki
13 lutego:  Popielec
14 lutego:  Walentynki

Marzec
1 marca:  Narodowy Dzień Pamięci

Żołnierzy Wyklętych
8 marca:  Międzynarodowy Dzień  Kobiet
10 marca:  Dzień Mężczyzn
24 marca:  Niedziela Palmowa
31 marca:  Wielkanoc

Kwiecień
1 kwietnia:  Poniedziałek Wielkanocny, 

Prima Aprilis

7 kwietnia:  Święto Bożego
Miłosierdzia

22 kwietnia:  Międzynarodowy Dzień
Ziemi

Maj
1 maja:  Międzynarodowe Święto

Pracy
2 maja:  Dzień Flagi Rzeczpospolitej 

Polskiej
3 maja:  Święto Konstytucji 3 Maja
12 maja:  Wniebowstąpienie
19 maja:  Zesłanie Ducha Świętego

(Zielone Świątki)
26 maja:  Dzień Matki
30 maja:  Boże Ciało

Czerwiec
1 czerwca:  Międzynarodowy Dzień

Dziecka
23 czerwca:  Dzień Ojca

Sierpień
1 sierpnia:  Narodowy Dzień Pamięci

Powstania Warszawskiego
15 sierpnia:  Święto Wojska Polskiego,

15 sierpnia: Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny

31 sierpnia:  Dzień Solidarności 
i Wolności

Wrzesień
30 września:  Dzień Chłopaka

Październik
14 października:  Dzień Nauczyciela

(Dzień Edukacji 
Narodowej)

Listopad
1 listopada:  Wszystkich Świętych
2 listopada:  Dzień zaduszny
11 listopada:  Narodowe święto

Niepodległości
29 listopada:  Andrzejki

Grudzień
6 grudnia:  Dzień św. Mikołaja
24 grudnia:  Wigilia Bożego

Narodzenia
25 grudnia:  Boże Narodzenie 
31 grudnia: Sylwester

Kalendarz świąteczny

W Polsce rok 2013 ustanowiono rokiem debiutu Juliana Tuwima, Jana Czochralskiego, Witolda
Lutosławskiego.

Julian Tuwim (1894 –1953) – polski poeta żydowskiego
pochodzenia, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett ope-
retkowych i tekstów piosenek, jeden z najpopularniej-
szych poetów dwudziestolecia międzywojennego.
Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem”
i grupy poetyckiej „Skamander”. Bliski współpracownik
tygodnika „Wiadomości Literackie”. Podpisywał się
ponad czterdziestoma pseudonimami m.in. Oldlen,
Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, Roch Pekiński.

Jan Czochralski (1885 –1953) – polski chemik, metalo-
znawca, wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj me-
tody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej
później metodą Czochralskiego, podstawy procesu produkcji
mikroprocesorów. Najczęściej wymieniany polski uczony we
współczesnym świecie techniki. Chemik Jan Czochralski jest
– po Koperniku i Marii Skłodowskiej-Curie – trzecim polskim
naukowcem naprawdę rozpoznawalnym na świecie.

Witold Roman
L u t o s ł a w s k i
(1913 – 1994) –
polski kompozy-
tor współczesny i
dyrygent, także
pianista. Syn Jó-
zefa Lutosław-
skiego. Uważany
za najwybitniej-
szego – obok
Chopina i Szymanowskiego – polskiego
kompozytora wszech czasów.

Lutosławski skomponował najwię-
cej utworów orkiestrowych i one są naj-
ważniejsze w jego dorobku. 

Odznaczony Orderem Orła Białego.
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– Poprawna nazwa dnia Trzech Króli brzmi Święto Obja-
wienia Pańskiego. To jedno z trzech największych świąt, obok
Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Jest ono obchodzone od
pierwszych wieków naszej ery, również w obrządku prawo-
sławnym. Przypomina nam, kim jest Chrystus i potwierdza
jego boskość – tłumaczy profesor teologii i biblista ks. Wal-
demar Chrostowski.

TRzeCh MędRCóW
Zgodnie z Ewangelią św. Mateusza, za panowania króla

Heroda w Judei do miejsca narodzin Jezusa przybyli ze
Wschodu mędrcy, obecnie nazywani królami, którzy złożyli
mu dary. Kacper ofiarował kadzidło – symbol boskości, Mel-
chior złoto – symbol władzy królewskiej, a Baltazar mirrę
(używaną do balsamowania ciała) – zapowiedź męczeńskiej
śmierci. W Polsce święto Trzech Króli do 1960 roku było
dniem wolnym od pracy. Jednak za czasów Władysława Go-
mułki, w listopadzie 1960 r., zostało zniesione. Od 6 stycznia
2011 r. możemy znowu je obchodzić.

Kadzidło, MiRRa i KReda
W jaki sposób? – Łączy się to z uczestnictwem w mszy

świętej, podczas której zostają poświęcone kadzidło, mirra i
kreda. Później tą kredą oznacza się drzwi, pisząc litery CMB,
stawiając krzyżyk oraz datę. Z jednej strony nawiązują one do
inicjałów królów. Z drugiej, po łacinie, są skrótem od “Chris-
tus mansionem benedicat” (Niech Chrystus błogosławi ten
dom), co jest manifestacją wiary. Obecnie 6 stycznia jest
dniem wolnym w 9 krajach UE. W Polsce w Trzech Króli, 6
stycznia, zamknięte muszą być wszystkie większe sklepy. Han-

del dopuszczalny jest tylko na stacjach benzynowych i w ma-
łych sklepikach, w których za ladą stoją właściciele.

SKąd naPRaWdę byLi KaCPeR, MeLChioR
i baLTazaR
O mędrcach ze Wschodu, którzy złożyli hołd Jezusowi,

niewiele wiadomo. Wspomina o nich tylko Ewangelia wg św.
Mateusza. Nie wiadomo jednak, ilu ich było, jakie mieli
imiona, kolor skóry, jakiej byli narodowości. Nie wiadomo,
kim byli: magami, mędrcami czy królami. Królami ze Wschodu
zostali nazwani w III wieku n.e. Ich imiona – Kacper, Melchior,
Baltazar – pojawiły się po raz pierwszy ok. roku 520 na mo-
zaice w kościele San Apollinare Nuovo w Rawennie.

Święto Trzech Króli
Od 2011 roku, po raz pierwszy od pół wieku przypadające 6 stycznia Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy.

Od 1960 roku był to normalny dzień pracy, więc pewnie większość ludzi zapomniała, jak należy obchodzić to ważne w Ko-
ściele katolickim święto. Ks. prof. Waldemar Chrostowski przypomina związane z nim zwyczaje, wyjaśnia też znaczenie
Święta Trzech Króli. Kapłan tłumaczy również po co na drzwiach domów piszemy KMB lub CMB oraz okadzamy nasze
mieszkania kadzidłem, a także dlaczego Trzech Króli to Święto Objawienia Pańskiego.
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Rok 2013 – Rokiem
Powstania Styczniowego

Z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego rok 2013 ustanowiony został Rokiem Pamięci

o Powstaniu Styczniowym. W ten sposób Senat oddaje hołd żołnierzom i cywilom, poległym w walce o

wolność ojczyzny.

16 stycznia 2013 roku Narodowy Bank Pol-

ski wprowadzi do obiegu monety wydane z

okazji „150. rocznica powstania styczniowego”,

o nominałach: 10 zł wykonaną stemplem lust-

rzanym w srebrze, 2 zł wykonaną stemplem zwy-

kłym ze stopu Nordic Gold.

Za przyjęciem uchwały głosowało 88 senatorów, jedna
osoba była przeciwko, jedna wstrzymała się od głosu.

“Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęce-
nie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu
pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w
obronie wolności” – głosi uchwała. Przypomniano w niej, że
Powstanie Styczniowe skierowane było przeciwko rosyj-
skiemu zaborcy, a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.

“Impulsem do podjęcia działań zbrojnych był manifest
Tymczasowego Rządu Narodowego reprezentującego wszyst-
kie warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie leżące

w historycznych granicach dawnej I Rzeczypospolitej. Powsta-
nie było wyrazem sprzeciwu wobec carskiego ucisku i inten-
sywnej polityki rusyfikacji. Pomimo poświęcenia i
poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie
władze carskie nasiliły represje przeciwko ludności cywilnej
oraz całkowicie zlikwidowały resztki odrębności państwowej
Królestwa Polskiego” – napisano w uchwale.

Senatorowie zaznaczyli w niej, że trudna historia i bo-
lesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce
o niepodległość późniejszych pokoleń Polaków. “Legenda i
etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej
Polski, a poświęcenie powstańców doprowadziły do odrodze-
nia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku”
– podkreślono.

Senat wezwał w uchwale instytucje państwowe i samo-
rządowe wszystkich szczebli do godnego uczczenia rocznicy.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r.
Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Pol-
skim. W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych
doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek,
a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. po-
wstańców.

Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym i najbar-
dziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w. Bilans
insurekcji był tragiczny – dziesiątki tysięcy poległych lub stra-
conych przez Rosjan, zesłania na Syberię, konfiskaty mająt-
ków uczestników powstania.
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Ocena wydarzeń sprzed 150 lat za-
czyna się od apoteozy bohaterów, a
kończy krytyką, miażdżącą szaleństwo
przywódców powstania i ich organiza-
cyjną niekompetencję. Rozpaczliwy
zryw Polaków z zaboru rosyjskiego za-
początkował cały rozdział narodowej
mitologii i niekończące się oceny i de-
baty historyków. Na pytanie „czy warto
było?” w roku 2013 po raz kolejny będą
odpowiadali historycy, politycy i publi-
cyści – Senat RP ustanowił Rok Powsta-
nia Styczniowego. Politycy apelują, aby
rozpoczęte kilka dni temu obchody po-
traktować z refl eksją nad losami pań-
stwa.

22 stycznia 1863 r. rozpoczęło się
Powstanie Styczniowe, największy w
XIX w. polski zryw narodowy. Pochło-
nęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w
ogromnym stopniu wpłynęło na dąże-
nia niepodległościowe następnych po-
koleń. Naród nie przycichł po
Powstaniu Listopadowym. Co raz ko-
rzystano z okazji zamanifestowania
swojej pozycji patriotycznej wobec
władz carskich. 

W czerwcu 1860 r. pogrzeb wdowy
po bohaterze Powstania Listopado-
wego gen. Józefie Sowińskim w War-
szawie przekształcił się w narodową
demonstrację i zapoczątkował kolejne
manifestacje. W lutym 1861 roku, w 30
rocznicę bitwy pod Olszynką Gro-
chowską, zorganizowano pochód, w
czasie którego niesiono chorągiew z
Orłem i Pogonią. Manifestację rozpę-
dzono, co wywołało kolejne protesty. 

Przełomowe znaczenie miała pat-
riotyczna manifestacja 8 kwietnia 1861
roku na Placu Zamkowym w Warsza-
wie, krwawo rozpędzona przez rosyj-

skie wojsko, które strzelało do bez-
bronnych ludzi. Zginęło co najmniej
200 osób, 500 zostało rannych.

Ucisk władz nie ustawał, a protesty
zataczały coraz szersze kręgi. Wrzało w
Kaliszu, Płocku, Radomiu, Lublinie.

W noc z 14 na 15 stycznia 1863
roku władze ogłaszają „brankę” –
pobór do wojska rosyjskiego. Przygoto-
wane zostały w tym celu imienne listy,
obejmujące 12 tys. młodzieży, podej-
rzanej o przynależność do organizacji
patriotycznych. Iskra wpadła do beczki
prochu – po tygodniu Tymczasowy
Rząd Narodowy ogłosił manifest po-
wstańczy, w którym wzywał Naród do
walki z zaborcami, jednocześnie gwa-
rantując pewne dobra, m.in. zniesienie
różnic stanowych. Powstanie objęło
swym zasięgiem Królestwo Polskie, a
także Litwę, Białoruś oraz część
Ukrainy.

W kręgach powstańczych powraca
idea stworzenia nowego państwa –
Rzeczypospolitej Trojga Narodów, tych
narodów, które najbardziej zostały
uciemiężone przez carat. Wyrazem
tych dążeń było tzw. odnowienie unii
horodelskiej, zwane czasem II Unią Ho-
rodelską. Odbyło się to w czasie mani-
festacji patriotycznej w 1861 r. w
Horodle, gdzie przybyła szlachta pol-
ska, litewska, wołyńska i podolska.
Unia miała obejmować trzy narody:
Polaków, Litwinów i Rusinów. Odzwier-
ciedleniem tych wydarzeń oraz pewnej
ugody politycznej, było przyjęcie przez
Rząd Narodowy nowego herbu, który
obok godła Polski i Wielkiego Księstwa
Litewskiego przedstawiał postać Archa-
nioła Michała, patrona Rusi.Tego naj-
bardziej obawiała się Rosja –
zjednoczenia uciemiężonych narodów.
Robiła wszystko, żeby powstanie zdusić
militarnie, politycznie, dyplomatycznie.
I to się jej udało.

W grudniu 1864 roku zakończył
swe walki ostatni oddział powstańczy
księdza generała Stanisława Brzóski na

Podlasiu. Powstańcze wojska stoczyły
około 1229 rozproszonych potyczek i
mniejszych bitew, w tym 956 w Kon-
gresówce, 236 na Litwie, pozostałe na
Białorusi i Ukrainie. Oddziały polskie
unikały walnej bitwy, która mogła się
zakończyć totalną porażką powstania. 

W wojskach powstańczych służyło
łącznie ok. 200 tysięcy ludzi, jednak
jednocześnie w walkach brało udział
ok. 30 tysięcy żołnierzy. Zginęło ok. 30
tys. uczestników, blisko 1 tys. stracono,
a około 38 tys. skazano na katorgę lub
zesłano na Syberię, a ponad 10 tys. wy-
emigrowało. Autonomia Królestwa
uległa likwidacji, język polski wyrugo-
wano ze szkół i urzędów, zamknięto
Szkołę Główną. Sprawa polską prze-
stała liczyć się na arenie międzynaro-
dowej. A uwłaszczenie chłopów,
przeprowadzone chytrze przez carat,
pozbawiło żołnierzy w oddziałach po-
wstańczych i złamało ostatecznie hege-
monię szlachty. Nie nadeszła żadna
pomoc z zagranicy, liczono zwłaszcza
na pomoc z Francji. Mocarstwa za-
chodnie poprzestały na wydaniu bar-
dzo ogólnych deklaracji
dyplomatycznych, uważając polskie po-
wstanie za wewnętrzną sprawę Impe-
rium Rosyjskiego.

Czego jest więcej po powstaniu –
plusów czy minusów?

Czy bez tego powstania byłyby
drużyny strzeleckie, legiony i Niepodle-
głość Polski w 1918 roku? Czy byłyby
dzieła Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Że-
romskiego, cykle Grottgera i obrazy
Matejki? Powstanie inspirowało działa-
nia społeczeństwa przez kolejne dzie-
sięciolecia, styl życia i dążenie do
niepodległości, którą Naród wywalczył
w toku I wojny światowej. Jednak i
ówczesnym władzom sowieckiej Rosji
Polska stała się przeszkodą na drodze
do światowej hegemonii.

Krzysztof SZYMAŃSKI 
(«Kurier Galicyjski»)

Poszli w boje
chłopcy nasze
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Polska w czasach króla Włady-
sława Łokietka miała trzech głównych
wrogów: luksemburskie Czechy, Bran-
denburgię i Krzyżaków. Ci ostatni, po
krótkim epizodzie sprzyjania Łokiet-
kowi przeciwko Brandenburgii, utwo-

rzyli agresywne państwo zakonne ze
stolicą w Malborku. Król Polski szukał
oparcia w tzw. obozie papieskim,
czyli wśród stronników papieża Jana
XXII, skonfliktowanego wówczas z
Ludwikiem Wittelsbachem – królem
Niemiec i cesarzem Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego. 

Najważniejszym sprzymierzeń-
cem Polski były Węgry, z którymi so-
jusz został pogłębiony w 1320 r.
poprzez małżeństwo króla Węgier Ka-
rola Roberta z córką Łokietka Elż-
bietą. Sojusz polsko-węgierski okazał
się istotny dla przyszłości także Rusi
Halicko-Wołyńskiej, która w tym cza-
sie zmagała się z Tatarami i Litwi-
nami. Po śmierci księcia Lwa I
Danielowicza (1301) władzę objął
jego syn Jerzy I Halicki (nazywany
także Jerzym Lwowicem, ur. między
1247 a 1254, zm. w kwietniu 1308).
Przeniósł on stolicę z podupadłego
Lwowa do Włodzimierza Wołyń-
skiego, nawiązał poprawne stosunki z
Polską i Węgrami. Propagował na
Rusi zachodnioeuropejski etos rycer-
ski. Synowie Jerzego, książę wołyński
Andrzej II i władający księstwem ha-
lickim Lew II, utracili na rzecz Litwy
Drohiczyn, a w roku 1323 obaj polegli
w bitwie z Tatarami bądź Litwinami.

W maju tegoż roku król polski Włady-
sław Łokietek w liście do papieża
pisał z żalem: „Dwaj ostatni Ruscy
królowie, będący dla Polski twardą
zasłoną od Tatarów, opuścili ten świat
i po ich śmierci Polska jest bezpo-
średnio pod tatarskim zagrożeniem”.

Śmierć Andrzeja i Lwa, ostatnich
książąt z linii Romana Mścisławowi-
cza, pozbawiła państwo halickie rzą-
dzącej dynastii. Początkowo haliccy
bojarzy próbowali władać samodziel-
nie, ale zagrożenia zewnętrzne -
głównie od strony tatarskiej i coraz
agresywniejszego Wielkiego Księstwa
Litewskiego – zmuszały do politycz-
nego pragmatyzmu. Tron został więc
oddany w 1324 r. Bolesławowi Troj-
denowiczowi, wprawdzie polskiemu
piastowskiemu księciu (potomkowi
Konrada Mazowieckiego), ale po
matce krewnemu Rurykowiczów
(matka Maria była prawnuczką króla
Daniela I Halickiego). Jednak pomimo
przyjęcia wtedy przez Bolesława
imienia Jerzy (po dziadku Jerzym I
Halickim) i przejścia na prawosławie,
nie zdołał ów władca przekonać do
siebie miejscowych bojarów, którzy
zarzucali mu ograniczanie ich przywi-
lejów i faworyzowanie katolickiej czę-
ści społeczeństwa.

Król Jerzy Bolesław Trojdenowicz
(1323 - 1340)

Delegacja Ambasady RP i wszystkich placówek na Ukrainie zło-
żyła wieńce w Fortecy Kijowskiej pod tablicą upamiętniającą przy-
wódców Powstania Styczniowego na Ukrainie.

Delegacja Ambasady RP i wszystkich polskich placówek dyploma-
tycznych na Ukrainie (z udziałem Konsulów Generalnych RP, attaché
obrony i dyrektora IP) uroczyście złożyła wieńce oraz zapaliła znicze w
Skośnej Kaponierze Fortecy Kijowskiej pod tablicą upamiętniającą przy-
wódców Powstania Styczniowego na Ukrainie Naddnieprzańskiej, któ-
rzy w tym miejscu byli więzieni i zostali straceni w 1863 r.

Do tutejszych więzień trafiło ogółem około 3 tysięcy uczestników
zrywu niepodległościowego. Na terytorium dzisiejszej Ukrainy w Po-
wstaniu walczyli nie tylko Polacy, ale także Ukraińcy i Rosjanie, którzy
walczyli z reżimem carskim.

W ceremonii wzięli udział przedstawiciele polskiej diaspory, kores-
pondenci mediów polskich i polonijnych.

(IAR)

150 rocznica powstania styczniowego w Kijowie
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Czy te zarzuty były słuszne?
Nawet jeśli tak, to sposób okazania
swego niezadowolenia był tyleż mo-
ralnie haniebny, co i politycznie kom-
promitujący, bo samobójczy dla od
dawna przecież chwiejnej państwo-
wości księstwa – 7.IV.1340 r. otruli oni
Bolesława Jerzego II, czym, wobec
bezdzietności władcy i własnej nie-
zdolności do przejęcia władzy, rzucili
swój kraj na pastwę losu.Roszczenia
do halicko-wołyńskiej Rusi poczęli wy-
suwać – oprócz związanych z sobą
umową sukcesyjną Polski i Węgier –
także Tatarzy i Litwini. Wart zauważe-
nia jest fakt, że w tamtym momencie
najmniej natarczywości okazywał król
Węgier Karol Robert, pomimo trady-
cyjnego podkreślania przez węgier-
skich władców swych praw do
władania Haliczem i Włodzimierzem
(od początku XIII wieku nawet tytuło-
wali siebie „królami Galitiae et Lodo-
meriae”) – otóż umowa sukcesyjna z
Polską niewątpliwie krępowała
Węgry.

Mord na Bolesławie Jerzym II zos-
tał dokonany w czasie, gdy Polską już
od siedmiu lat władał syn Władysława
Łokietka (zm. 2.III. 1333 r.) – Kazi-

mierz (1310-1370), zwany dzięki wy-
bitnym dokonaniom Wielkim. Natych-
miast po owym mordzie król
Kazimierz wjechał z niewielką grupą
rycerzy do Lwowa i przejął skarbiec
książęcy oraz wziął w depozyt zagro-
żone zasoby katolickich mieszkańców
grodu. Wkrótce potem, w czerwcu
1340 r., z większymi już siłami, zajął i
przyłączył do Polski ziemię sanocką, a
resztę Rusi halickiej ustanowił staros-
twem, na czele którego postawił jed-
nego z najpotężniejszych wówczas
bojarów – Dymitra Detko. Nie była to
cała scheda po Bolesławie Jerzym II,
bo wołyńską jej część z Łuckiem, Cheł-
mem i Bełzem zagarnęła Litwa.

W kwestie wschodnie króla Kazi-
mierza III Wielkiego nie mieszali się
południowi i zachodni sąsiedzi Polski.
Ale i tak walka o Ruś nie była dla
niego łatwa. Już w 1341 r. zaangażo-
wali się w nią Tatarzy, zachęceni przez
tę część bojarów, która sądziła, że
władza chana z dużego dystansu da
im więcej swobody niż panowanie
polskiego króla. Tatarzy dość szybko
się wycofali z ryzykownej dla siebie
rozgrywki, natomiast intensywnie wo-
jowali książęta litewscy – Lubart z

braćmi*. Tak więc
wojna o halicko-
wołyńską Ruś
stała się wojną
polsko-litewską.
K o n s e k w e n c j ą
tego było dość
p a r a d o k s a l n e
„zbliżenie” pol-
sko-krzyżack ie :
wprawdzie w sto-
sunkach króla Ka-
zimierza z
Zakonem istniały
napięcia, ale nę-

kając zbrojnie Litwę, Krzyżacy pośred-
nio pomagali Polsce. Owo „zbliżenie”
zostało udokumentowane zawarciem
w 1343 r. „pokoju kaliskiego” z Krzy-
żakami, co wespół z porozumieniem z
Tatarami umożliwiło Kazimierzowi
Wielkiemu ostatecznie rozstrzygnąć
„problem ruski” w 1349 roku popro-
wadził swoje wojska na Wołyń, by
zająć sporą jego część; książę litewski
Lubart zachował tylko ziemię łucką, i
to przy uznaniu polskiej zwierzchno-
ści. Król Kazimierz III Wielki powrócił
więc z wyprawy wołyńskiej do Kra-
kowa jako triumfator, co niewątpliwie
ułatwiło mu zawrzeć z Węgrami ko-
rzystny dla Polski układ regulujący in-
teresy obu tych państw na Rusi.

Adam JERSCHINA
adam.jerschina@onet.pl

Галицко-Волынское Княжество или Королевство
Галиции и Владимирии

*) Lubart z braćmi - Po śmierci wielkiego księcia litew-
skiego Giedymina (założyciela dynastii Giedymowiczów, ur.
ok. 1275, zm. w grudniu 1341) – państwo litewskie uległo po-
działowi między jego synów : Monwida, Kiejstuta, Olgierda,
Narymunta, Koriata, Jawnutę i Lubarta.

Portret Kazimierza Wielkiego
(Marcello Bacciarelli) 
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HISTORIA
W początkowym okresie przygoto-

wywał nauczycieli szkół podstawowych;
cykl kształcenia obejmował 3 lata i koń-
czył się egzaminem dyplomowym. Po-
cząwszy od roku akademickiego
1949/1950 rozpoczął również kształce-
nie nauczycieli szkół średnich i prowa-
dził działalność w nowej strukturze
organizacyjnej opartej na wydziałach.
Równocześnie powołano instytucje i
stanowiska akademickie: senat, rady
wydziałów, rektora, prorektorów i dzie-
kanów.

W 1954 roku Uczelnia uzyskała sta-
tus szkoły wyższej, w której studia
trwały 4 lata, a absolwenci zdobywali
pełne wykształcenie wyższe i dyplom
magistra. Przemiany polityczne roku
1956 sprawiły, że Uczelnia otrzymała
znaczną autonomię i po raz pierwszy
dokonano wyboru Rektora, dotychczas
mianowanego. Został nim prof. dr Win-
centy Danek. Pod jego kierownictwem
wkrótce nastąpił dynamiczny rozwój
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który
sprawił, że w środowisku oświatowym
zyskała powszechnie opinię Uczelni
przygotowującej wysoko wykwalifiko-
waną kadrę nauczycieli. Począwszy od

roku akademickiego 1958/1959 studia
przedłużono do 5 lat.

W 1959 Uczelnia otrzymała prawa
nadawania stopnia naukowego doktora
(literaturoznawstwo, językoznawstwo,
historia, filozofia, nauki o polityce, bio-
logia, geografia, matematyka, pedago-
gika, sztuki piękne, fizyka), a w 1967
roku prawo przeprowadzania przewo-
dów habilitacyjnych (literaturoznaw-
stwo, językoznawstwo, historia,
biologia)

W 1973 Wyższa Szkoła Pedago-
giczna otrzymała imię Komisji Edukacji
Narodowej.

Rok 1989 rozpoczął okres przeob-
rażeń ustrojowych i społecznych, sta-
wiając przed środowiskiem
akademickim nowe zadania, polega-
jące na wypracowaniu modelu kształ-
cenia i funkcjonowania w warunkach
pełnej samodzielności i samorząd-
ności.

1 października 1999 roku weszła w
życie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy
Akademia Pedagogiczna im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, nato-
miast 20 listopada 2008 roku weszła w
życie kolejna ustawa, tym razem nada-
jąc Uczelni nazwę Uniwersytet Peda-
gogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie. W dniu 28
września 2011 roku na podstawie de-
cyzji Prezydenta Miasta Krakowa uru-
chomiono Liceum Akademickie. 15
października 2012 roku był dniem na-
dania tytułu honoris causa Prezyden-
towi Krakowa prof. Jackowi
Majchrowskiemu.

Uczelnia od początku istnienia znaj-
duje się w na pierwszym miejscu w ran-
kingu uczelni pedagogicznych.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie od ponad 65 lat wie-

dzie prym wśród uczelni pedago-

gicznych w Polsce. Wyróżnia nas

prestiż, profesjonalizm i nowo-

czesność.  Uniwersytet Pedago-

giczny został powołany 11 maja

1946 jako Państwowa Wyższa

Szkoła Pedagogiczna. Podjął

działalność dydaktyczną 25 paź-

dziernika.

Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze
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UNIWERSYTET DZIŚ
Uniwersytet Pedagogiczny im. Ko-

misji Edukacji Narodowej w Krakowie
jest najlepszą uczelnią pedagogiczną i
zarazem pierwszym uniwersytetem pe-
dagogicznym w Polsce (w tegorocznej
edycji prestiżowego rankingu szkół wy-
ższych miesięcznika “Perspektywy” i
dziennika “Rzeczpospolita” po raz ko-
lejny zajęliśmy pierwsze miejsce jako
najlepsza uczelnia pedagogiczna!). Przez
ponad 65 lat, pielęgnując wartości i tra-
dycje, udało nam się stworzyć uczelnię,
której największą wartością są ludzie. 

Misją uczelni jest przekazywanie
wiedzy, rozwój badań naukowych,
służba społeczeństwu poprzez kształce-
nie według najwyższych europejskich
standardów. Dzięki jasno określonym
celom Uniwersytet ma ugruntowaną
pozycję w Europejskim Obszarze Szkol-
nictwa Wyższego, co umożliwia współ-
pracę z uczelniami z całej Europy.

Uniwersytet nieustannie poszerza i
uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną,
wychodząc naprzeciw zainteresowa-

niom i oczekiwa-
niom młodych ludzi
oraz aktualnym po-
trzebom społecz-
nym. 

Oferuje studia
na 31 kierunkach i
kilkudziesięciu spe-
cjalnościach. Chęt-
nych do rozpoczęcia
studiów zachęca do
zapoznania się z in-
formacjami w dziale
Rekrutacja. 

Gwarancją wy-
sokiej jakości kształ-
cenia na
Uniwersytecie Peda-
gogicznym w Krako-
wie są Certyfikaty
jakości kształcenia
przyznane przez
Państwową Komisję Akredytacyjną.

Administracja uczelni organizuje
szeroką ofertę pomocy dla studentów.
Są to stypendia, możliwość zakwatero-

wania w akademikach, (warto dodać, że
akademik Za Kolumnami jest na pierw-
szym miejscu jako najlepszy dom stu-
dencki w Polsce).

– Wydział Humanistyczny 
Instytut Filozofii i Socjologii
Instytut Historii
Instytut Politologii
Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Medi-
terraneum”

– Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Studium Dziennikarskie
Instytut Neofilologii
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

– Wydział Pedagogiczny
Instytut Nauk o Wychowaniu
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Katedra Badań i Studiów nad Dzieckiem i Dzieciństwem
Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Katedra Historii Oświaty i Wychowania
Katedra Psychologii
Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych

– Wydział Geograficzno-Biologiczny
Instytut Biologii
Instytut Geografii

– Wydział Matematyczno-Fizyczno-
Techniczny

Instytut Fizyki
Instytut Matematyki
Instytut Techniki
Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

– Wydział Sztuki
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Instytut Grafiki i Wzornictwa
Katedra Multimediów

– Jednostki międzywydziałowe
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Centrum Sportu i Rekreacji

Zespół budynków Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Struktura organizacyjna Uniwersyteut Pedagogicznego
im. Komisji edukacji narodowej
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PZU Ukraina z odświeżonym znakiem

PZU Ukraina odświeżył swój znak, dostosowując logo i
identyfikację wizualną do obowiązującej od maja 2012 roku
w Polsce i na Litwie. W Kijowie podczas specjalnego spotka-
nia z udziałem Andrzeja Klesyka, prezesa Zarządu PZU SA od-
było się uroczyste wprowadzenie nowej identyfikacji na
Ukrainie. Dziś prezes PZU spotkał się także z premierem
Ukrainy Mykołą Azarowem.

Podczas spotkania z przedstawicielami PZU Ukraina An-
drzej Klesyk podkreślił dobre wyniki, jakie udało się osiągnąć
PZU Ukraina w ostatnich latach. Pomimo niesprzyjających
warunków makroekonomicznych spółka osiągnęła wzrost
składki przypisanej brutto o ponad 23% w I półroczu 2012
roku w porównaniu do I półrocza 2011 roku. Odświeżone
logo ma być jednym z wielu działań, które pomogą w utrzy-
maniu tego dobrego trendu i wzmocnieniu pozycji PZU
Ukraina na rynku.

Prezentacja nowego znaku miała miejsce podczas uro-
czystego koncertu w ukraińskiej Filharmonii Narodowej, w
której obok władz PZU SA i PZU Ukraina wzięli udział także
przedstawiciele ukraińskiego rządu i sejmu, dyplomaci, klu-
czowi klienci, pracownicy i partnerzy biznesowi. Nowa iden-
tyfikacja, podobnie jak podczas odświeżenia marki w Polsce,
komunikuje zmiany i innowacje, jakie miały miejsce w PZU w
ostatnich latach, a także podkreśla bliskie związki pomiędzy
spółkami PZU w Polsce i za granicą.

Ranga uroczystości związanych z odświeżeniem marki
PZU na Ukrainie jest podkreśleniem znaczenia, jakie między-

narodowa ekspansja ma dla realizacji strategii Grupy PZU.
Szczególnie istotne miejsce zajmuje w niej rozwój dotychczas
istniejących biznesów: na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich.

Pierwsza polisa ubezpieczeniowa na druku PZU Ukraina
została wystawiona 18 maja 2005 roku, a w spółce PZU Życie
Ukraina pierwszy klient został ubezpieczony 12 marca 2005
roku. Dziś ukraińskie spółki PZU zawierają ponad 1.600 polis
dziennie i ta liczba konsekwentnie rośnie. Łączna wartość in-
westycji PZU na Ukrainie przekroczyła 300 mln PLN.

Według danych Biura Motorowego (Ubezpieczeniowego)
Ukrainy PZU Ukraina zdobyła najwyższe oceny działalności
ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń OC i otrzymała po-
zytywne rekomendacje względem wszystkich trzech para-
metrów oceny – kondycji finansowej, jakości likwidacji szkód
oraz liczby skarg klientów i ubezpieczycieli.

PZU na Ukrainie znajduje się w czołowej dziesiątce firm
ubezpieczeniowych, uważanych za strategiczne, czyli te, które
aktywnie płacą klientom odszkodowania i spełniają przepisy
prawa.

W „Rankingu Firm Ubezpieczeniowych” prowadzonym
przez Agencję Ratingową Expert-Rating PZU Ukraina jest w
grupie A w kategorii „Najwyższy poziom stabilności firm
ubezpieczeniowych”. Na podstawie wyników działalności w
2011 roku PZU Ukraina została wyróżniona w nominacji „Naj-
bardziej efektywna sieć regionalna”.

polukr.net

Takie udogodnienia dla podróż-
nych z Ukrainy wprowadzono w cen-
trum Korczowa Dolina – największym
obiekcie handlowym położonym w od-
ległości 2 km od granicy z Ukrainą, w
strefie ruchu bezwizowego.

Służba Celna wdrożyła elektro-
niczny system „Zwrot VAT dla podróż-
nych”, przetwarzający dokumenty TAX
FREE, na podstawie których obywa-
tele z Ukrainy mogą otrzymać zwrot
podatku VAT za towary zakupione w
Polsce. Rejestracja dokumentu TAX
FREE w systemie jest prosta i szybka,

co zdecydowanie zwiększyło zaintere-
sowanie zakupami w Hali Kijowskiej.

Jeżeli zatem podróżny z Ukrainy
planuje wywieźć towar zakupiony na
terenie Unii Europejskiej przez polskie
przejścia graniczne, może wstępnie za-
rejestrować w systemie „Zwrot VAT
dla Podróżnych” posiadane doku-
menty TAX FREE, które następnie
przedstawi na granicy organom cel-
nym wraz z wywożonym towarem.

Zarejestrowany w ten sposób do-
kument, trafia bezpośrednio do od-
działu celnego na granicy. Dzięki

temu, czas odprawy celnej związanej
z potwierdzeniem wywozu towaru,
zmniejsza się do niezbędnego mini-
mum. Natomiast sprzedawca może
sprawdzić, czy dokument Tax Free zos-
tał potwierdzony w jednostce granicz-
nej polskiej Służby Celnej, a tym
samym na bieżąco zweryfikować oka-
zane mu przez podróżnego doku-
menty.

Szczegółowe informacje znajdują
się w serwisie internetowym systemu
„Zwrot VAT dla podróżnych” na stro-
nie: www.granica.gov.pl/TaxFree.

Zwrot VAT za pomocą systemu informatycznego
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Мастер-классы польской кухни
в Харькове

Для проведения этих мастер-классов был приглашен
известный шеф-повар, ректор академий ресторанного биз-
неса городов Познань и Лозанна – Роман Таубер со своими
лучшими учениками. 

Польские кулинары делились опытом приготовления
различных блюд, после чего гости ресторана имели воз-
можность их продегустировать. В дегустации принимал
участие и генеральный консул Польши пан Ян Гранат.

Ведущие шеф-повара “Синдиката Вкуса” были озна-
комлены с новыми
тенденциями евро-
пейской кулинарии,
изучили модные со-
четания знакомых ин-
гредиентов.

Теперь в меню
харьковского ресто-
ранного комплекса
“Пушка-Миндаль” по-
явится страничка
самых популярных
блюд польской кухни.

Елена
МуравьЕва
Фото антона

Скрынника

16 января в харьковском ресторанном комплексе “Пушка-Миндаль” в течение двух дней проходили от-
крытые мастер-классы по приготовлению блюд старопольской кухни и  кухни “Польский модерн”. 

В Песочинском коллегиуме, который находится в
Харьковском районе открыли польский класс. Провел
урок Генеральный консул Республики Польша в Харькове
Ян Гранат. Помогали ему студенты-стажеры филологиче-
ского факультета Харьковского национального универси-
тета им. Каразина, которые тоже учат польский язык.

При поддержке Генерального консульства Польши в
классе по изучению польского языка установлено обору-
дование по последнему слову техники. Это целый муль-
тимедийный комплекс: интерактивная доска, компьютер
и проектор. Это специальный проект, который учит новое
поколение школьников, воспитанных Интернетом и мо-
бильными телефонами.

Непосредственно на уроке был показан фильм «Пу-
тешествие по Польше». А консул вслед за этим дополнил

фильм интересными нюансами и поделился историче-
скими фактами, имевшие знаковые повороты в истории
Польши. В польском классе будут учиться 45 человек.

Польский класс появился в школе
на Харьковщине
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Moje pierwsze spotkanie z Polską
miało miejsce bardzo dawno, a dokład-
nie w 2003 roku, kiedy pierwszy raz wy-
jechałam poza Ukrainę. W Charkowie
spotkałam  cudownych ludzi, dzięki któ-
rym zrealizowałam swoje marzenia.
Język, kulturę i tradycje polskie zaczę-
łam poznawać w Stowarzyszeniu Kul-
tury  Polskiej w Charkowie. Czy trudno
było zacząć naukę języka polskiego?
Teraz wiem, że nie. Zajęcia odbywają się
dwa  razy w tygodniu w Domu Polonii w
Charkowie. Grupy dostosowane są do
osób z różną znajomością języka. Radzę
jednak zacząć od samego początku. Na
naukę trzeba przeznaczyć co najmniej 2
lata, ale wszystko zależy tylko od indy-
widualnych cech studenta.  Dom Polonii
w Charkowie  organizuje spotkania, wy-
cieczki  i inne imprezy związane z trady-
cjami i kulturą  Polski.

Na początku zimy 2012 zaczęłam

zbierać dokumenty i informacje na
temat studiów w Polsce. Wstąpić na
jeden z uniwersytetów w Polsce nie jest
trudnym zadaniem, ale sił na to i czasu
trzeba dużo.

Opowiem teraz o swoim pobycie w
Polsce. Dzisiaj mam dzień wolny od
zajęć, a to znaczy, że mogę pisać o
swoim  pobycie w Katowicach. Przeby-
wam tutaj już od października (studia w
Polsce zaczynają od 1 października, na
Ukrainie od  9 września). 

Szkoły wyższe w Polsce mają po-
dobny charakter jak na Ukrainie, np. li-
cencjat trwa tutaj trzy lata, a studia
magisterskie realizowane  są przez dwa
lata (na niektórych uczelniach rok). Roz-
począć naukę w murach wyższych
uczelni może każdy chętny młody czło-
wiek, który zdał maturę. Na licencjackie
studia uczelnie przyjmują na podstawie
konkursu ocen z matury, a  na magister-

skie studia brana jest pod uwagę śred-
nia ocen z  dyplomu licencjackiego.  

Wiele  uczelni  w Polsce umożliwia
naukę w języku obcym. Są to studia  naj-
częściej w języku  angielskim. Dużym za-
skoczeniem była dla mnie informacja,
że studenci na studiach licencjackich
pod koniec trzeciego roku mogą zgłosić
się do bezpłatnego udziału w egzaminie
z języka angielskiego (TOEFL). W ukra-
ińskich uczelniach takiej możliwości nie
ma. Wydaje mi się, że posiadanie ta-
kiego certyfikatu pomoże w znalezieniu
dobrej pracy w czasach, kiedy praco-
dawcy biorą tylko najlepszych.

Tym, co mnie zaskoczyło są obo-
wiązkowe praktyki, które trzeba odbyć
podczas studiów licencjackich i magis-
terskich. Praktyki można odbywać w
biurach, firmach, urzędach – wszystkich
tych instytucjach, które pasują do pro-
filu wybranego przez nas kierunku stu-
diów, a w których takie praktyki są
organizowane. Pomagają one przygoto-
wać się do pracy, a bywa  tak, że odby-
wając praktykę możemy dostać
propozycję pracy.

Teraz realizuje swoje marzenie
jako studentka
Niektórzy z was już mnie znają, ale muszę przedstawić się państwu. Nazy-

wam się Anastazja Nesterenko. Skończyłam studia magisterskie w Państwowym
Uniwersytecie im. Karazina w Charkowie i otrzymałam tytuł mgr. socjologii. Za-
wsze chciałam być naukowcem, ponieważ nauka – to moje życie. Teraz realizuję
swoje marzenie, będąc studentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wybra-
łam kierunek: socjologia (specjalizacja: zarządzanie pracą socjalną i ekonomia
społeczna).

Anastazja Nesterenko

(Dzień Europy w Charkowie)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Młodzież Polonii

Mój pierwszy dzień na Uniwersy-
tecie Śląskim (dalej UŚ) to dzień inau-
guracji roku akademickiego
2012/2013, w którym wszyscy bez wy-
jątku mieliśmy możliwość uczestnicze-
nia.  Powiem szczerze, kiedy byłam
studentką Uniwersytetu im. Karazina
w Charkowie, nie miałam możliwości
nawet być obok  profesora -  nie mó-
wiąc już o rektorze. Pierwszy dzień
życia studenckiego w Charkowie był
bardzo stresujący. W głowie myśli:  „O
Boże, co mam robić dalej, gdzie mam
pójść, co i jak załatwić itd. i itd.” Tutaj
każdy  student dostał  na swój adres e-
mailowy plan inauguracji. Samą inau-
gurację trudno mi opisać  słowami, to
trzeba zobaczyć na żywo. Wszyscy byli
elegancko ubrani - studenci w garnitu-
rach, studentki w sukienkach, a profe-
sorowie byli w togach. Wysłuchano
hymnu  państwowego, po czym odbyło
się nieformalne spotkanie z Rektorem
UŚ.

Biblioteka, do której mogą chodzić
studenci UŚ oraz  Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach to wynik
wspólnej inicjatywy z 2012 roku tych
uczelni w celu stworzenia jednej
wspólnej biblioteki. To miejsce, gdzie
nie tylko można przyjść i poczytać
książki, dokumenty, gazety, ale również
je zeskanować.

A teraz o życiu studenckim… Stu-
dent, który mieszka poza domem
otrzymuje miejsce w akademiku, który
znajduje się w lesie, w dzielnicy Ligota.

Akademik zapewnia dobre warunki do
mieszkania i uczenia się. Gwarantuje
pokój z gorąca wodą w łazience, aneks
kuchenny, itp. Również dojazd autobu-
sami jest bardzo dobry, do uniwersy-
tetu dojechać można w ciągu 25
minut. Wspomniałam już, że akade-
miki są w lesie. Miałam możliwość zna-
lezienia grzybów w okolicy, a nawet
zaprzyjaźnienia się z mieszkańcami
tego lasu, którzy przychodzą pod aka-
demiki, czekając na pożywienie pozos-
tawiane przez studentów. 

Wśród odwiedzających nas „gości”

są  dziki  żyjące w pobliskim lesie, dla-
tego też odradzam nocny spacer po-
między akademikami, żeby nie natknąć
się na nie. Szczerze powiem, że bardzo
mi odpowiada studiowanie tutaj, po-
nieważ jest to perspektywa na przy-
szłość. Dostaje się nie  tylko dyplom,
ale również szansę na pracę w kie-
runku, który ukończyłam. Żeby tutaj
przetrwać, trzeba posiadać nie tylko
podstawową znajomość języka pol-
skiego, ale trzeba być przygotowanym
na to, że będzie trudno, trudniej niż to
sobie wyobrażamy. Kultura i mental-
ność, język, nawet styl ubierania się
różni Polskę i Ukrainę.  Tym, którzy pla-
nują być studentami kierunków huma-
nistycznych radzę  dużo czytać,
zwłaszcza poznawać literaturę w orygi-
nale. Studenci socjologii  mają co-
dziennie do przeczytania po 100 – 150
stron. To nie żart!  W wolnym od zajęć
czasie staram się odpoczywać, pozna-
wać kulturę i mentalność  Polaków.
Oczywiście tęsknię za kolegami i kole-
żankami z Polonii Charkowa – i pozdra-
wiam was wszystkich !!!  

Anastazja NESTERENKO,
absolwentka kursów

języka polskiego

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
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Polska zaprasza

Europejska Fundacja Młodzieży
– granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) została powołana
przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego
europejskim działaniom młodzieżowym. Jej celem jest stymu-
lowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez
udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym.
Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju,
zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw czło-
wieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

EYF udziela wsparcia finansowego następującym rodza-
jom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje po-
zarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu
zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i dzia-
łań realizowanych przez Radę Europy: 

– działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humani-
tarne o charakterze europejskim;

– działania mające na celu umacnianie pokoju i współ-
pracy w Europie;

– działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozu-
mienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza po-
przez wspieranie wymiany informacji;

– działania mające na celu stymulowanie wzajemnej po-
mocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecz-
nych w Europie i w krajach rozwijających się; 

– studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień
związanych z młodzieżą.

EYF wspiera następujące inicjatywy:
A. Międzynarodowe spotkania młodzieży dla liderów

młodzieżowych (kategoria A) – seminaria, konferencje, warsz-
taty, obozy i festiwale. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie
całkowitego kosztu.

B. Działania młodzieżowe inne niż spotkania (kategoria
B) – oprócz spotkań, fundacja może wspierać projekty nau-
kowo-badawcze i dotyczące produkcji materiałów informa-
cyjnych i dokumentacyjnych dotyczących młodzieży, np. 

– specjalistyczne publikacje (np. podręczników szkolenio-
wych);

– newslettery lub magazyny produkowane przez między-
narodowe organizacje młodzieżowe lub sieci; 

– kampanie informacyjne;
– produkcję i przedstawianie materiałów audio-wizual-

nych;
– rozwój stron internetowych lub produkcję CD-ROMów;
– produkcję plakatów, znaczków i naklejek;

– projekty badawcze dotyczące spraw młodzieżowych.
W ramach tej samej kategorii EFC może także wspierać

wizyty studyjne umożliwiające organizacjom młodzieżowym
i sieciom organizacji młodzieżowych nawiązywanie kontaktów
w Europie i w ten sposób rozwijać współpracę i poszerzać za-
kres partnerstwa.

C. Administrowanie międzynarodowymi młodzieżowymi
organizacjami pozarządowymi i sieciami (kategoria C) – Euro-
pejska Fundacja Młodzieży może, przyznać grant na sfinanso-
wanie części ogólnych kosztów administracyjnych
międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżo-
wych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie eu-
ropejskim.

Fundacja może także – maksymalnie przez trzy lata –
współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych
pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umoż-
liwić im stworzenie struktur europejskich (kategoria C bis).

D. Projekty pilotażowe (kategoria D) – spotkania lub dzia-
łania młodzieżowe, które przyczyniają się do realizacji priory-
tetowych założeń Rady Europy. 

Wnioskodawcy muszą reprezentować albo międzynaro-
dową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć, albo
krajową lub lokalną pozarządową organizację młodzieżową
lub siec, albo struktury pozarządowe zaangażowane w dzia-
łalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy. 

Terminy:
Kategoria C – 1 lutego każdego roku
Kategorie A i B: 
– 1 kwietnia dla działań w ramach kategorii A i B mają-

cych miejsce pomiędzy 1 stycznia i 30 czerwca następnego
roku;

– 1 października dla działań w ramach kategorii A i B ma-
jących miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego
roku.

Dla projektów kategorii D i projektów składanych ad hoc
nie ma ściśle określonych terminów. Jednakże z godnie z de-
cyzją Komitetu Programowego (organu decyzyjnego), wszyst-
kie aplikacje ad hoc, w tym projekty pilotażowe powinny być
nadsyłane, co najmniej, trzy miesiące przed planowanym roz-
poczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę.

EYF

Oferty 
dla młodych
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Humor i rozrywka 

* * *
Żona do męża:
– Wolisz kobiety ładne czy inteligentne?
Mąż:
– Ani te, ani te. Kocham tylko ciebie.

* * *

Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany
niedźwiedź. To złamie choinkę, to kopnie w drzewo, to pogoni
wilka – ogólnie – mocno wściekły! Chodzi i gada:

– Po jaką cholerę piłem tę kawę we wrześniu.

* * *

Przychodzi facet do spowiedzi. Ksiądz pyta:
– Pijesz?
– A masz?

* * *

– Tatusiu, czy ja jestem adoptowany?
– Byłeś. Ale cię oddali...

* * *

Późnym wieczorem policjant zatrzymuje rowerzystkę –-
blondynkę.

– Jeśli nie świeci pani lampka przy rowerze – poucza, po-
winna pani zejść i poprowadzić rower.

– Już próbowałam, wtedy też nie świeci.

* * *

Kopalnia. Do szatni wpada dyrektor:
– Kto wczoraj pił?!–- pyta.
Najpierw grobowa cisza, potem Janek nieśmiało się przy-

znaje:
– Ja piłem.
– To się zbieraj, idziemy na klina. A reszta do roboty!

* * *

Przychodzi facet do seksuologa. Ten go pyta:
– Kiedy miał pan ostatnio stosunek?
– Oj, panie doktorze tak dawno, że nie pamiętam. Za-

dzwonię do żony, może ona wie.
Wykręca numer i mówi:
– Zosia, kiedy ostatni raz uprawialiśmy seks?
– A kto mówi?

* * *

Dlaczego przed panem leżą dwa kapelusze? – pyta prze-
chodzień żebraka.

– Tak mi się powodzi, że założyłem filię.

* * *

Przychodzi pacjent do dentysty. Stomatolog widzi same
złote zęby i pyta:

– Właściwie nie wiem, co mam panu zrobić...
– Chciałbym założyć alarm.

HISTORIA NOCY SYLWESTROWEJ
SIęgA STAROżYTNOŚCI…

Otóż grecka wróżka – Sybilla przepowiedziała, że w roku
1000 nastąpi koniec świata. Zagłady dokonać miał uwięziony w
lochach Watykanu smok Lewiatan. Sybilla twierdziła, że potwór
zbudzi się z wielowiekowego snu właśnie w nocy z 999 na 1000
rok i zniszczy istniejącą cywilizację.

Gdy zbliżył się przepowiadany czas spełnienia wróżby, w
Watykanie urzędował papież Sylwester II. Nie tylko ludność
Rzymu, ale i całej Europy w napięciu, strachu i przerażeniu ocze-
kiwała nadejścia pamiętnej nocy. Zatrwożeni ludzie oczekiwali
na zagładę. Niektórzy chowali się w domach, inni modlili się, a
jeszcze inni odprawiali religijne pokuty.

Wybiła północ. Lewiatan się nie pojawił, a świat nadal istniał.
Szczęśliwi i uradowani ludzie wybiegli na ulice miast, by święto-
wać kolejny Nowy Rok. Rozpacz zamieniła się w bezgraniczną eu-
forię, której towarzyszyły śpiewy, tańce i strumienie wina.

Wówczas po raz pierwszy papież udzielił błogosławieństwa
„Urbi et Orbi – Miastu i Światu”. W taki oto sposób narodziła się
tradycja radosnego i hucznego witania Nowego Roku, zaś nazwy
wszystkich zabaw i balów, odbywających się na przełomie grud-
nia i stycznia, pochodzą od imienia tego papieża.



• 3 jajka

• 120 g miękkiego masła

• 120 g cukru pudru

• 120 g mielonych migdałów

• łyżka rumu

• 2 okrągłe placki ciasta francuskiego

• ceramiczna maleńka figurka

Składniki:

Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. 2 jajka wbijamy do miski i ubijamy widelcem na jednolitą masę. Do drugiej miski

wkładamy bardzo miękkie masło (trzeba je wyjąć ładnych parę godzin wcześniej), dodajemy cukier puder i ucieramy na

gładką masę. Dodajemy szczyptę soli i mielone migdały, mieszamy na jednolitą masę. Dodajemy jajka i rum i jeszcze raz

mieszamy. Płaską blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Na papierze kładziemy jeden z krążków ciasta. Na cieście

kładziemy krem migdałowy, pozostawiając dokoła 2 centymetry wolnego ciasta. W krem wciskamy umytą figurkę (musi

być ceramiczna, wytrzyma wówczas pieczenie w gorącym piecu). Wolny brzeg ciasta smarujemy wodą. Na wierzch kła-

dziemy drugi krążek ciasta i dociskamy brzegi tak, by całkowicie zamknąć nadzienie – jeśli zrobimy to widelcem, brzeg

będzie miał ładnie odciśnięty wzorek. Trzecie jajko starannie rozbełtujemy widelcem. Pędzelkiem kuchennym smarujemy

całą powierzchnię placka. Na środku robimy małą dziurkę, żeby mogła uchodzić gorąca para. Dobrze także jest czubkiem

ostrego noża narysować na cieście jakieś wzorki – spiralę, kratkę lub zaznaczenie na porcje, co jest o tyle praktyczne, że

możemy wówczas być pewni, że nie ukroimy porcji w poprzek figurki... 

Wstawiamy ciasto do piekarnika na 35-45 minut, aż urośnie i będzie ciemnozłote. Gotowe ciasto wyjmujemy z piekar-

nika i studzimy na metalowej kratce. Podajemy tego samego dnia, bo ciasto francuskie najlepsze jest tuż po przestudzeniu.

Kto znajdzie figurkę, zostaje królem balu lub przynajmniej wieczoru...

Przygotowanie:

Kuchnia polska
POLONIA CHARKOWA №1(123) r.2013

www.polonia.kharkov.ua Zespół Redakcyjny: Oleg Czernijenko (red. naczelny),
Helena Murawiowa (red. wykonawczy,

opracowanie komputerowe),
Józefa Czernijenko, Krystyna Furs.

Dla korespondencji: Ukraina 61202 Charków
pr. Pobiedy 48 m. 295

E-mail: poloniacharkowa@gmail.com

Adres redakcji: Ukraina 61057 Charków
ul. Krasnoznamionnaja 7/9 m.125

Tel./fax. +38 (057) 336 65 73

Redakcja pracuje na zasadach społecznych. Redakcja dziękuje
Senatowi RP i Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” za pokrycie kosztów druku i papieru oraz wyposażenia technicznego

Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України за № 816, серія ЖК

Ciasto Trzech Króli


