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Sytuacja przed powstaniem
Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku by³o

po³¹czone uni¹ personaln¹ z panuj¹c¹ w Cesarstwie Rosyjskim
dynasti¹ Romanowów. Car by³ równocze�nie koronowany w
Warszawie na króla polskiego, a nadana przez niego
konstytucja, oddzielne wojsko, administracja, szkolnictwo
gwarantowa³y pewn¹ niezale¿no�æ. Pod koniec trzeciej dekady
XIX stulecia w Królestwie coraz powszechniejsze sta³y siê
naruszenia konstytucji i prawa przez cara Miko³aja I i jego

«Olszynka Grochowska», Wojciech Kossak

11 Listopada  - �wiêto Niepodleg³o�ci Polski

W 1918 r.
 po trzech rozbiorach,
dwustu latach niewoli

zosta³o odrodzone
Niepodleg³e Pañstwo

Polskie  -
Rzeczypospolita

Polska

urzêdników, w³adca nie zwo³ywa³ sejmu, dzia³a³a cenzura i
tajna policja. Skutkiem tego by³ znaczny wzrost nie-
zadowolenia Polaków. Zorganizowana ju¿ wcze�niej opozycja
sejmowa (Kaliszanie) i tajne zwi¹zki (Towarzystwo
Patriotyczne) dzia³a³y coraz intensywniej. W tej atmosferze
w 1828 roku podporucznik Piotr Wysocki - podchor¹¿y
warszawskiej Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty zorganizowa³
w�ród uczniów tajne sprzysiê¿enie. Mia³o ono na celu zbrojn¹

88. rocznica

• Wajda opowie o Katyniu
• Karol � papie¿, który pozosta³ cz³owiekiem
• Bêdzie zakaz u¿ywania komórek w szko³ach
• Nie by³o zamachu na Sikorskiego w 1942 r.
• VI Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie

• II Miêdzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza
• Obchody 88. rocznicy Odzyskania Niepodleg³o�ci Polskiej
• Seminarium «Historia Polski � historia Europy»
• P³ynie Wis³a, p³ynie
• Strudel z jab³kami
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walkê o odzyskanie niepodleg³o�ci. W tym czasie na arenie
miêdzynarodowej dochodzi³o do wielu zmian maj¹cych wp³yw
tak¿e na sytuacje w kraju. Odzyskanie przez Grecjê
niepodleg³o�ci (1829), wybuch rewolucji we Francji (lipiec
1830), powstanie narodowe Belgów (sierpieñ 1830) wzmog³y
nastroje niepodleg³o�ciowe w Królestwie Polskim. Do tego
do³¹czy³y siê skutki kryzysu gospodarczego, wzrost
niezadowolenia w armii (miêdzy innymi ze wzglêdu na osobê
dowódcy - wielkiego ksiêcia Konstantego Paw³owicza - brata
cara Miko³aja I) oraz wszechobecny duch romantyzmu. Fakt,
i¿ carska tajna policja wpad³a na trop sprzysiê¿enia
podchor¹¿ych jak i pog³oski o zamiarze wys³ania armii
Królestwa Polskiego do t³umienia ruchów rewolucyjnych we
Francji i w Belgii przyspieszy³y wybuch powstania. Nale¿y
nadmieniæ, ¿e spiskowcy przez ca³y czas swojej dzia³alno�ci
nie posiadali koniecznego dalekosiê¿nego planu dzia³añ.

Noc listopadowa
Wieczorem 29 listopada 1830 grupa cywilnych

spiskowców wspó³pracuj¹cych z podchor¹¿ymi rozpoczê³a
akcjê powstañcz¹ atakiem na Belweder - siedzibê rosyjskiego
dowódcy armii polskiej. Inne oddzia³y mia³y za zadanie zajêcie
koszar rosyjskich i rozbrojenie znajduj¹cych siê tam ¿o³nierzy.
Sygna³em dla ca³ej Warszawy o rozpoczêciu dzia³añ mia³o
byæ podpalenie browaru na Solcu - budynku znajduj¹cego siê
w bezpo�redniej blisko�ci koszar jazdy rosyjskiej. Nie-
szczê�liwym zrz¹dzeniem losu siedziba Rosjan nie zajê³a siê
ogniem. Mimo to dzia³ania kontynuowano. Grupa belwe-
derczyków pod dowództwem Ludwika Nabielaka i Seweryna
Goszczyñskiego mia³a na celu z³apanie lub zg³adzenie
znienawidzonego wielkiego ksiêcia Konstantego. Plan ten siê
nie powiód³. Konstantego bronili adiutanci, którzy wcze�niej
sk³adali mu przysiêgê wierno�ci. Zdo³a³ siê on ukryæ i noc¹
przedostaæ do oddzia³ów rosyjskich. Wówczas podchor¹¿owie
prowadzeni przez Piotra Wysockiego po³¹czyli siê z grup¹
cywili, przebili pier�cieñ kawalerii rosyjskiej na Placu Trzech
Krzy¿y i razem rozpoczêli przemarsz ulicami miasta.
Wcze�niej m³odzi oficerowie nie uzyskali te¿ poparcia ze
strony wszystkich dowódców oddzia³ów polskich, których
dowództwo przyjê³o postawê obojêtn¹, a nawet wrog¹ wobec
dzia³añ powstañczych. Niektórzy z genera³ów zap³acili za to
¿yciem (gen. Potocki). Tej nocy pe³nej dramatycznych
wydarzeñ obowi¹zywa³a zasada, ¿e kto nie z nami, ten
przeciwko nam. Grupa m³odych patriotów sz³a Nowym
�wiatem, Krakowskim Przedmie�ciem do centrum Warszawy
z okrzykiem na ustach: Do broni! Jednak ich wo³anie
pozostawa³o bez odzewu ze strony mieszkañców stolicy.
Sytuacja by³a dramatyczna. Losy powstania odmieni³ lud
Starego Miasta i Powi�la. Rzemie�lnicy, robotnicy, urzêdnicy,
ludzie wolnych zawodów, ksiê¿a, sprzedawcy sklepowi i
s³u¿ba domowa t³umnie wylegali na ulice i ruszyli wraz z
¿o³nierzami 4 pu³ku piechoty liniowej (czwartacy) pod
Arsena³. Ludzie ci sforsowali wrota starej warszawskiej
zbrojowni, aby zdobyæ broñ. W wyniku staræ ulicznych 30
listopada stolica by³a wolna. Wielki Ksi¹¿ê postanowi³ nie
interweniowaæ. Wojska rosyjskie oraz jednostki polskie wierne
Konstantemu, wycofa³y siê z miasta w kierunku Wierzbna.

Rozwoj powstania
M³odzi organizatorzy nie wy³onili ze swojego grona

w³adzy powstañczej. Liczyli na to, ¿e starsi, bardziej

do�wiadczeni politycy (arystokracja) i wojskowi przejm¹
kontrolê i dalej poprowadz¹ rewolucjê. By³y to rachuby w
du¿ym stopniu b³êdne, co pokaza³a dalsza nieudolno�æ
dowódców powstania. Dotychczasowa Rada Administracyjna
(centralny organ rz¹dowy Królestwa Polskiego), która do
swojego sk³adu do³¹czy³a kilku nowych cz³onków, w tym
Joachima Lelewela, przekszta³ci³a siê w Rz¹d Tymczasowy.
Nowa w³adza 5 grudnia 1830 roku powierzy³a dyktaturê
genera³owi Józefowi Ch³opickiemu. Mia³ on sprawowaæ
naczelne dowództwo nad wojskiem orz wspólnie z sejmem
nadzorowaæ prowadzenie dzia³añ wojennych. Genera³
Ch³opicki rozpocz¹³ urzêdowanie od wys³ania do Petersburga
ministra Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego i pos³a
Jana Jezierskiego w celu rozpoczêcia pertraktacji z carem
Miko³ajem I. Wkrótce zosta³o odtworzone Towarzystwo
Patriotyczne. Nasilaj¹ce siê nastroje niepodleg³o�ciowe
zmusi³y sejm do og³oszenia 18 grudnia 1830 roku powstania
narodowego. Jednak postawa ugodowa w³adz doprowadzi³a
do braku jakichkolwiek dzia³añ militarnych, a próby
rozbudowy si³ i rozpoczêcia operacji wojskowych by³y
skutecznie sabotowane przez dyktatora. W po³owie stycznia
nadesz³a odpowied� od cara, ¿eby Polacy zdali siê na jego
³askê lub nie³askê. Na skutek tego Józef Ch³opicki poda³ siê
do dymisji. Jego nastêpc¹ zosta³ Micha³ Radziwi³³. Pod
naciskiem Towarzystwa Patriotycznego oraz manifestacji 25
stycznia 1831 roku sejm zdetronizowa³ cara co by³o
równoznaczne z wypowiedzeniem wojny. 29 stycznia zosta³
powo³any Rz¹d Narodowy z prezesem Adamem Czartoryskim
na czele.

Wojna polsko-rosyjska
W celu st³umienia powstania car skierowa³ 115-tysiêczn¹

armiê pod dowództwem Iwana Dybicza, która 5 lutego
przekroczy³a granicê Królestwa Polskiego. Do pierwszego
starcia dosz³o pod Stoczkiem - korpus kawalerii genera³a
Józefa Dwernickiego odniós³ zwyciêstwo nad czê�ci¹ wojsk
rosyjskich. Nastêpnie stoczono potyczki pod Dobrem,
Wawrem i Bia³o³êk¹. Mimo umiejêtnego opó�niania marszu
potê¿na armia rosyjska par³a na Warszawê. 25 lutego 1831
roku dosz³o do bitwy pod Grochowem. Wojsko polskie w sile
40 tysiêcy ¿o³nierzy podjê³o decyduj¹c¹ bitwê z si³ami
rosyjskimi licz¹cymi 60 tysiêcy ludzi. Walki trwa³y ca³y dzieñ,
a ¿o³nierze polscy niejednokrotnie odznaczali siê mêstwem i
odwag¹. W czasie krwawej bitwy powa¿nie ranny zosta³
faktyczny g³ównodowodz¹cy si³ powstañczych - genera³ Józef
Ch³opicki, który po tym wydarzeniu ostatecznie wycofa³ siê z
udzia³u w wojnie. W wyniku ciê¿kich walk obie strony
wycofa³y siê. Polacy skierowali siê do Warszawy, a armia
Dybicza przesunê³a swoje g³ówne si³y na po³udnie. Nale¿y
nadmieniæ, ¿e starcie to mog³o zostaæ rozstrzygniêta na nasz¹
korzy�æ gdyby nie niesubordynacja niektórych polskich
oficerów. Po bitwie grochowskiej sejm mianowa³ dyktatorem
genera³a Jana Skrzyneckiego. Ten pod naciskiem rz¹du
niechêtnie rozpocz¹³ realizacjê planu m³odego i zdolnego
genera³a Ignacego Pr¹dzyñskiego. Realizuj¹c ten znakomity
plan dzia³añ zaczepnych wojska powstañcze pobi³y si³y
rosyjskie pod Dêbem Wielkim (31 marca) i pod Iganiami (10
kwietnia). Nowy schemat dzia³añ podobnie jak poprzednio
zosta³ narzucony naczelnemu wodzowi w maju, gdy¿ ten nie
wykazywa³ ¿adnej w³asnej inicjatywy. Genera³ Skrzynecki
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wykonywa³ nowy plan z oci¹ganiem i nieudolnie w skutek
czego g³ówny trzon wojsk polskich znalaz³ siê 26 maja pod
Ostro³êk¹. Tam te¿ zaatakowa³y wojska rosyjskie. Dosz³o
do niemal¿e ca³kowitego pogromu armii powstañczej.
Ws³awi³ siê w tej bitwie jedynie genera³ Józef Bem. Dzia³ania
na Litwie i Ukrainie rozpoczê³y siê dosyæ pó�no, bo dopiero
w wiosn¹ 1831 roku. Mia³y one g³ównie charakter
partyzancki utrudniaj¹cy dzia³ania wojsk rosyjskich. W
ramach wzmocnienia si³ polskich na Litwê zosta³y wys³ane
regularne oddzia³y pod dowództwem genera³ów Dezyderego
Ch³apowskiego i Antoniego Gie³guda. Jednostki te
prowadzi³y dzia³ania do po³owy lipca 1831, kiedy to
ostatecznie zosta³y pokonane, zmuszone do przekroczenia

granicy pruskiej i z³o¿enia broni. Korpusem polskim na
Ukrainie dowodzi³ genera³ Dwernicki. Si³y te przekroczy³y
granicê Austrii i z³o¿y³y broñ 27 kwietnia. W czerwcu 1831
zmar³ego na cholerê Iwana Dybicza zast¹pi³ Iwan Paskie-
wicz. Przy zupe³nej bezczynno�ci genera³a Skrzyneckiego
przeprawi³ on swoje si³y przez Wis³ê i natar³ od strony
Sochaczewa. Po fali manifestacji 11 sierpnia sejm pozbawi³
dowództwa genera³a Skrzyneckiego i powierzy³ je
genera³owi Janowi Krukowieckiemu - cz³owiekowi, który
zdawa³ siê umieæ rz¹dziæ siln¹ rêk¹ i potrafiæ wyprowadziæ
powstanie z ciê¿kiej sytuacji. Nowo mianowany dyktator
zamiast przygotowaæ stolicê do obrony rozpocz¹³ urzê-
dowanie od rozliczenia siê z uczestnikami manifestacji w
Warszawie. 6 wrze�nia armia rosyjska rozpoczê³a uderzenie
na nieumocnione miasto od zachodu. W krwawych walkach
poleg³ miêdzy innymi genera³ Józef Sowiñski - dowódca
obrony Woli, inwalida z czasów napoleoñskich. Przez ca³y
czas z rozkazu dyktatora prowadzono rozmowy ze stron¹
rosyjsk¹ na temat kapitulacji i zakoñczenia wojny. 7 wrze�nia
sejm odebra³ genera³owi Krukowieckiemu w³adzê, ale na
ratunek stolicy by³o ju¿ za pó�no. W nocy z 7 na 8 wrze�nia
zapad³a decyzja o kapitulacji miasta. Wojsko polskie przesz³o
na prawy brzeg Wis³y i uda³o siê w kierunku Modlina

Koniec powstania
W momencie upadku stolicy si³y polskie na ca³ym

obszarze pañstwa by³y do�æ znaczne - wynosi³y 60 tysiêcy
ludzi. Zabrak³o ju¿ jednak woli walki. Generalicja nie chcia³a
kontynuowaæ wojny. W Modlinie wybrany zosta³ ostatni

dyktator Powstania Listopadowego genera³ Maciej Rybiñski.
Jego jedynym celem by³o przeprowadzenie rozmów o
definitywnej kapitulacji. 5 pa�dziernika korpus Rybiñskiego
wraz z wiêkszo�ci¹ cz³onków rz¹du i sejmu oraz wieloma
politykami przekroczyli granicê Prusk¹. Wojsko z³o¿y³o broñ.
Dwie ostatnie twierdze podda³y siê - Modlin (7 pa�dziernika) i
Zamo�æ (21 pa�dziernika).

Nastêpstwa powstania
Nastêpstwem klêski Powstania Listopadowego by³o

przede wszystkim zaostrzenie polityki zaborców rosyjskich
wobec Polaków. Car odebra³ konstytucjê z 1815 roku,
zlikwidowano sejm Królestwa, wojsko polskie i odrêbn¹
koronacjê w Warszawie, a przez to uniê personaln¹. Pozo-

stawiono barierê celn¹, która zosta³a zniesiona
dopiero w 1850 roku. W 1833 roku w³adca
zarz¹dzi³ stan wojenny na okres 25 lat. Na-
miestnikiem Królestwa Polskiego zosta³ feld-
marsza³ek Iwan Paskiewicz, a administracja
zosta³a przekazane w rêce rosyjskich urzêdników
i dowódców wojskowych. Zlikwidowano uni-
wersytet warszawski oraz rozpoczêto rusyfikacjê
szkolnictwa. Car wyda³ w 1832 roku Statut
Organiczny jako dokument zastêpuj¹cy konsty-
tucjê i ograniczaj¹cy autonomiê Królestwa
Polskiego. Wiêkszo�æ politycznych i wojskowych
przywódców powstania (oko³o 10 tysiêcy ludzi)
po jego klêsce uda³o siê na emigracjê (Wielka
Emigracja). Ich maj¹tki by³y natychmiastowo
konfiskowane. Pozostaj¹cych w kraju wcielano do
armii rosyjskiej, zsy³ano na Kaukaz lub na Syberiê.
W latach 1832-1834 na wzgórzach w pobli¿u

Warszawy wybudowano cytadelê maj¹c¹ w przysz³o�ci
utrzymywaæ spokój w�ród mieszkañców stolicy.

Znaczenie powstania
Powstanie Listopadowe trwaj¹ce ponad 10 miesiêcy by³o

jednym z wiêkszych zrywów narodowo�ciowych w historii
Polski. Wymierzone ono by³o przeciw najwiêkszej potêdze
militarnej Europy - Rosji. Polacy mimo braku potrzebnych
�rodków, zdecydowanie mniejszej armii i s³abszej gospodarce
wielokrotnie toczyli zwyciêskie walki z ¿o³nierzami carskimi.
Polaków z wszystkich zaborów jednoczy³a my�l o wspólnej
walce i ponownej niepodleg³o�ci. Przez ten czas Polska by³a
niezale¿nym pañstwem, które zmusi³o Rosjê do zaan-
ga¿owania wszelkich si³ w st³umienie rebelii. Powstanie
wywo³ali w obronie ³amanej konstytucji m³odzi szlacheccy
patrioci, nie mieli co prawda planu dzia³añ, ale mieli to, czego
zabrak³o najwy¿szym oficerom - wiarê w zwyciêstwo. Do
klêski przyczyni³a siê nie tylko s³abo�æ Królestwa Polskiego
wobec potêgi pañstwa carów, ale przede wszystkim nie-
udolno�æ najwy¿szych dowódców i polityków. Istotnym
czynnikiem by³ te¿ brak rozwi¹zania kwestii ch³opskiej. Walka
ta pokaza³a ca³ej Europie, ¿e Polacy jako naród ci¹gle istniej¹
i nadal nale¿y siê z nimi liczyæ. Powstanie Listopadowe mia³o
równie¿ decyduj¹ce znaczenie pod wzglêdem ratowania
rewolucji we Francji i w Belgii. Uniemo¿liwi³o ono zbrojn¹
interwencjê Rosji w obronie starego ³adu w Europie
Zachodniej. Powstanie Listopadowe by³o wielk¹ szans¹ dla
narodu polskiego, niestety szans¹ zaprzepaszczon¹ przez nas
samych.

Obnoszenie sztandarow zdobytych pod Wawrem, 1 IV 1831 ,
litografia T. Viviera, rysowa³ J.N. Lewicki
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Scen¹ przed Sukiennicami, w której bohaterki dowiaduj¹
siê o znalezieniu ¿o³nierskich
grobów w Katyniu, rozpoczê³y
siê w Krakowie zdjêcia do
filmu Andrzeja Wajdy �Post
mortem. Opowie�æ katyñska�.

Film powstaje na pod-
stawie utworu Andrzeja Mu-
larczyka pod tym samym tytu-
³em. Przedstawia losy kobiet �
matek, ¿on, córek polskich
oficerów, którzy zostali za-
mordowani w 1940 roku w
lasach katyñskich przez
NKWD. Akcja filmu dzieje siê
w latach 1939�1945 w Kra-
kowie. � To do Krakowa jako
pierwszego dotar³a wiado-
mo�æ o zbrodni katyñskiej. Tamtejsze kobiety jako pierwsze
dowiedzia³y siê o tragedii ich bliskich. Tam przywieziono
materia³y wydobyte z grobów � pamiêtniki, zapiski, dokumenty
� wyja�nia³ za³o¿enia swojego filmu Wajda.

Realizacja filmu nie spowodowa³a wiêkszych utrudnieñ
komunikacyjnych w Krakowie, nie przeszkadza³a te¿
krakowianom. Du¿¹ reakcjê wywo³a³y natomiast flagi ze
swastyk¹, wywieszone ju¿ w poniedzia³ek na Rynku podczas
próby scenograficznej � przyzna³ podczas spotkania z
dziennikarzami szef producenta filmu � Akson Studio � Micha³
Kwieciñski.

W zwi¹zku z tymi reakcjami re¿yser i producent
wystosowali apel do mieszkañców miasta, w którym
przepraszaj¹ za niedogodno�ci i prosz¹ o wyrozumia³o�æ. Jak
napisali, umieszczenie na ulicach hitlerowskich emblematów,
oddzia³ów radzieckich ¿o³nierzy czy �szczekaczek� jest
konieczne �w imiê odk³amania jednego z najbardziej
bolesnych zdarzeñ w naszej historii � mordu katyñskiego�.

Podczas konferencji prasowej Kwieciñski powtórzy³
wcze�niejszy apel Wajdy o powstrzymanie siê z komentarzami
do czasu zakoñczenia filmu.

Jak t³umaczy³ re¿yser na konferencji prasowej pod koniec
wrze�nia w Warszawie, bêdzie to jeden z najtrudniejszych i
najbardziej osobistych filmów w jego karierze. � Mam
wskrzesiæ na ekranie co�, czego nikt nie widzia³. Rozumiem,
jak wielk¹ biorê na siebie odpowiedzialno�æ � mówi³ wtedy
Wajda. Wyja�ni³ tak¿e, ¿e film ma dla niego wymiar bardzo
osobisty, poniewa¿ jego ojciec, Jakub, oficer Wojska
Polskiego, zgin¹³ w Katyniu, a matka jeszcze w 1945 roku
czeka³a na powrót mê¿a do domu.

Twórcy podkre�laj¹, ¿e film �w ¿adnym stopniu nie bêdzie
mia³ wymowy antyrosyjskiej, je¿eli chodzi o naród rosyjski�. �
Bêdzie mia³ wymowê antybolszewick¹, ale nie powinien
pogarszaæ stosunków miêdzy naszymi narodami � zastrzeg³
Kwieciñski.

W filmie graj¹ m.in. Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka,
Artur ¯mijewski, Danuta Stenka, Maja Komorowska,
W³adys³aw Kowalski, Pawe³ Ma³aszyñski, Stanis³awa
Celiñska, Marek Kondrat, Krzysztof Kolberger i Krzysztof
Globisz. Jego premiera przewidziana jest na 17 wrze�nia 2007
roku.

Wajda opowie o Katyniu

(PAP)

Wiadomo�ci  kino

�Karol � papie¿, ktory pozosta³
cz³owiekiem� jest kontynuacj¹ obrazu
Giacoma Battiato. �Karol � cz³owiek, ktory
zosta³ papie¿em�. 16 pa�dziernika 2006
roku odby³a siê oficjalna premiera filmu.
Po premierze nast¹pi³o wprowadzenie filmu
na ekrany kin.

Pierwszy film z o Papie¿u, zrealizowany w 2005
roku, ukazuje ¿ycie Karola Wojty³y. Akcja rozpoczyna
siê w 1939 roku i pokazuje najpierw m³odego studenta,
potem duchownego, wreszcie biskupa. Opowiada o
czasach okupacji hitlerowskiej i o czasach komunizmu
w Polsce, prowadzi do momentu wyboru Polaka na g³owê
Stolicy Piotrowej.

Kontynuacja tej historii zatytu³owana �Karol �
papie¿, ktory pozosta³ cz³owiekiem�, w³a�nie wkracza
na ekrany kin. Akcja filmu rozpoczyna siê od inauguracji

pontyfikatu Jana Paw³a II. Film ukazuje pielgrzymki
papieskie, w tym oczywi�cie historyczn¹ do Polski z roku
1979. Bardzo du¿¹ czê�æ filmowej opowie�ci stanowi¹
obrazy z podró¿y po ca³ym �wiecie: do Ameryki
£aciñskiej, Afryki, Indii.

Doskonale pokazany jest moment zamachu na ¿ycie
Jana Paw³a II na placu �w. Piotra, gdzie Ali Agca - 13 maja
1981 roku - próbowa³ zastrzeliæ Papie¿a. Re¿yser bardzo
szczegó³owo zrekonstruowa³ te wstrz¹saj¹ce wydarzenia.

Niezwykle idealnie film przedstawia kolejne etapy
choroby Parkinsona, stopniowo pozbawiaj¹cej papie¿a
sprawno�ci fizycznej i mo¿liwo�ci mówienia.

T¹ piêkn¹ opowie�æ o Papie¿u Polaku koñcz¹
niezwykle wzruszaj¹ce sceny z ostatnich chwil ¿ycia oraz
sceny z pogrzebu Jana Paw³a II.

Karol � papie¿, który
pozosta³ cz³owiekiem



Polonia Charkowa     Nr 11  (54)       Rok  2006                                                                                                                Str. 5

Jan Pawe³ II zosta³ przedstawiony w filmie jako
cz³owiek niezwyk³y. Jako cz³owiek cierpi¹cy i g³êboko
odczuwaj¹cy cierpienie innych, jako osoba, która zawsze
ma na uwadze dobro innych, jako niestrudzony obroñca
praw cz³owieka, przeciwnik wojny, terroru, przemocy.
Ale ten wielki cz³owiek zosta³ równie¿ ukazany jako
osoba pe³na wspó³czucia, o ogromnej wra¿liwo�ci,
niezwyk³ym poczuciu humoru oraz otwarto�ci. Film
doskonale pokazuje, jak Papie¿ �wychodzi� do ludzi, jak
lgn¹ do niego ma³e dzieci, jak przyci¹ga ku sobie
bezinteresown¹, pe³n¹ prostoty mi³o�ci¹ i rzeczywistym
�wiadectwem wiary.

W g³ówn¹ rolê (tak, jak w poprzedniej czê�ci)
wcieli³ siê Piotr Adamczyk. Doskona³a charakteryzacja
nie pozwala dostrzec, ¿e aktor, który wcieli³ siê w role
Papie¿a, jest od niego o kilkadziesi¹t lat. Aktorowi nale¿¹
siê wielkie uznania. Doskonale wcieli³ siê w rolê Papie¿a.

Pokaza³ go takim, jakiego go pamiêtamy. I za to bardzo
mu dziêkujemy.

Premiera tego filmu w Watykanie odby³a siê 30
marca 2006 roku. Historiê o swoim poprzedniku obejrza³
papie¿ Benedykt XVI oraz przedstawiciele najwy¿szych
w³adz W³och. Projekcjê zakoñczono owacj¹ na stoj¹co.
Nie zabrak³o chwil wielkiego wzruszenia. P³acz w
watykañskiej auli towarzyszy³ kilkunastominutowym
scenom opowiadaj¹cym o ostatnich chwilach ¿ycia Jana
Paw³a II. Po projekcji papie¿ powiedzia³, ¿e film ten
przedstawia Jana Paw³a II jako «niezmordowanego
proroka nadziei i pokoju».

�Karol � papie¿, ktory pozosta³ cz³owiekiem� to film
piêkny, film wzruszaj¹cy, film prawdziwy. Film
opowiadaj¹cy o cz³owieku, ktory zmieni³ �wiat.
Dziêkujemy za t¹ wyj¹tkow¹ historiê o Janie Pawle II, o
Polaku Papie¿u � naszym Papie¿u.

Sylwia Miko³ajczak
http://www.we-dwoje.pl

Karol - papie¿, który pozosta³ cz³owiekiem to
opowie�æ o Papie¿u Polaku, który zmieni³ �wiat. To
równie¿ opowie�æ o ¿yciu i cierpieniu.

Pierwsza cze�æ filmu, zatytu³owana «Karol -
cz³owiek, który zosta³ papie¿em», zrealizowana rok temu
przez Giacomo Battiato opowiada o losach Karola
Wojty³y - najpierw m³odego studenta, potem duchow-
nego, wreszcie biskupa. Opowiada o czasach okupacji
hitlerowskiej i o czasach komunizmu w Polsce, prowadzi

nas przez niezwyk³e ¿ycie bohatera a¿ do momentu
wyboru na g³owê Stolicy Piotrowej.

Druga czê�æ, zatytu³owana «Karol - papie¿, który
pozosta³ cz³owiekiem» zaczyna siê od scen czuwania
wiernych na Placu �w. Piotra w czasie ostatnich chwil
¿ycia Jana Paw³a II. W nastêpnych sekwencjach
rozpoczyna siê opowie�æ o kolejnych latach pontyfikatu,
pocz¹wszy od jego inauguracji 22 pa�dziernika 1978 r.

Film ukazuje nam pierwsze pielgrzymki papieskie
- do Meksyku oraz do Polski. Pielgrzymka do Polski w
1979 r. zosta³a pokazana tak, jak transmitowa³a j¹ polska
telewizja, która na ¿¹danie w³adz nie pokazywa³a t³umów
na papieskich mszach.
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Szczegó³owo opowiedziano o tragicznych wy-
darzeniach zwi¹zanych z zamachem na ¿ycie Jana Paw³a
II. Godzina po godzinie, a po strza³ach na Placu �w. Piotra
minuta po minucie re¿yser zrekonstruowa³ wydarzenia
13 maja 1981 r. Poruszaj¹c¹ sekwencjê scen zamyka

wypowied� komunistycznego dzia³acza, który skon-
sternowany wiadomo�ci¹ o tym, ¿e papie¿ prze¿y³, mówi:
«To jeden z naszych najwiêkszych b³êdów. Wróg sta³
siê ¿ywym mêczennikiem».

Znacz¹c¹ czê�æ filmowej opowie�ci stanowi¹ obrazy
z podró¿y po �wiecie: do Ameryki £aciñskiej, Afryki, a
tak¿e m.in. do Indii, do leprozorium prowadzonego przez
Matkê Teresê z Kalkuty.

Jan Pawe³ II zosta³ przedstawiony jako niestrudzony
obroñca praw cz³owieka, przeciwnik wojny i przemocy,
ale równie¿ jako osoba o wielkiej wra¿liwo�ci i
niezwyk³ym poczuciu humoru oraz otwarto�ci. Jego
rozmówcy zmuszaj¹ go do odpowiedzi na trudne, czasem
k³opotliwe pytania, dotycz¹ce antykoncepcji, aborcji i
seksualno�ci.

Z wielk¹ precyzj¹ film przedstawia kolejne etapy
choroby Parkinsona, stopniowo pozbawiaj¹cej papie¿a
sprawno�ci fizycznej i mo¿liwo�ci mówienia.

Film koñcz¹ sceny z pogrzebu Jana Paw³a II.

PAPIE¯ BENEDYKT XVI o filmie
Prapremiera filmu «Karol - papie¿, który

pozosta³ cz³owiekiem» odby³a siê w Watykanie w
marcu 2006 roku. Projekcjê, w której razem z
Benedyktem XVI uczestniczy³o 6 tys. widzów,
zakoñczono kilkuminutow¹ owacj¹ na stoj¹co.
Szloch w watykañskiej auli towarzyszy³ kilku-
nastominutowym scenom opowiadaj¹cym o ostatnich
chwilach ¿ycia Jana Paw³a II.

Po projekcji papie¿ powiedzia³, ¿e film ten
przedstawia Jana Paw³a II jako «niezmordowanego
proroka nadziei i pokoju».

Przypominaj¹c projekcjê pierwszej czê�ci filmu,
zatytu³owanej «Karol - cz³owiek, który zosta³ papie¿em»,

w maju zesz³ego roku, Benedykt XVI podkre�li³, ¿e jego
drug¹ czê�æ zamyka opowie�æ o, jak siê wyrazi³,
ziemskim ¿yciu umi³owanego papie¿a
"Us³yszeli�my raz jeszcze apel otwieraj¹cy jego
pontyfikat i tyle razy przywo³ywany z biegiem lat:
«Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie lêkajcie siê!" -
podkre�li³ papie¿.

«Film ten - doda³ - pozwoli³ nam powróciæ my�lami
do podró¿y apostolskich po �wiecie, prze¿yæ na nowo
spotkania z wieloma osobami, w tym z wielkimi tej ziemi
oraz ze zwyk³ymi obywatelami, a tak¿e wybitnymi
osobisto�ciami i z nieznanymi lud�mi». Benedykt XVI
wspomnia³ uwiecznione w filmie spotkania z Matk¹
Teres¹ z Kalkuty.

Z wielkim wzruszeniem mówi³ o zamachu na Jana
Paw³a II 13 maja 1981 roku. «Zastygli�my, tak jakby�my
tam wtedy byli obecni, znowu us³yszeli�my strza³y
tragicznego zamachu na Placu �wiêtego Piotra» -
powiedzia³.

«Do naszej pamiêci powróci³y s³owa wypo-
wiedziane g³osem pe³nym oburzenia, gdy potêpia³ ucisk

re¿imów totalitarnych, zabójcz¹ przemoc oraz wojnê;
s³owa pocieszenia, nadziei i solidarno�ci z rodzinami
ofiar konfliktów oraz dramatycznych zamachów, jak atak
na wie¿e World Trade Center w Nowym Jorku; pe³ne
odwagi oskar¿enia pod adresem konsumpcyjnego
spo³eczeñstwa i hedonistycznej kultury» - mówi³
Benedykt XVI.

Po raz pierwszy modli³ siê on do swego poprzednika,
wyg³aszaj¹c nastêpuj¹ce s³owa: «Niechaj umi³owany
papie¿ towarzyszy nam z wysoko�ci i wyjedna nam od
Pana ³askê, by�my zawsze, tak jak on, byli wierni naszej
misji».

Benedykt XVI z wielkim uznaniem wypowiedzia³
siê o twórcach filmu, szczególnie za� o Piotrze
Adamczyku oraz Giacomo Battiato, dziêkuj¹c wszystkim
za wielkie emocje i wzruszenia, jakich dostarczyli,
opowiadaj¹c o latach pontyfikatu Jana Paw³a II.

(PAP)
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Uczmy siê jêzyka polskiego

Óðîê 9
Lekcja 9 Do jakiej szkoly chodzisz?  Na jakiej uczelni studiujesz?

Â êàêóþ õîäèøü øêîëó?  Â êàêîì ó÷èøüñÿ èíñòèòóòå?

Do jakiej szko³y chodzisz?
²
- Co robisz? Pracujesz, czy uczysz siê?
- Uczê siê. Jestem uczniem.
- A ty?
- Ja studiujê. Jestem studentem.
- Co robi twoja siostra, te¿ studiuje?
- Nie, Ania jeszcze uczy siê, jest uczennic¹.

(robiæ � äåëàòü, pracowaæ � ðàáîòàòü, uczyæ siê
� ó÷èòüñÿ, studiowaæ - ó÷èòüñÿ â âóçå )

õîäèòü     â�
chodziæ   do�

â øêîëó    do szko³y
â êëàññ      do klasy
âî âòîðîé êëàññ         do drugiej klasy
â ÷åòâ¸ðòûé êëàññ     do czwartej klasy
íà ðàáîòó     do pracy

²
- Aniu, chodzisz do szko³y?
- Tak, jestem uczennic¹.
- Do której klasy chodzisz?
- Do drugiej klasy liceum ogólnokszta³c¹cego.
- A ty, Jacku, do ktorej klasy chodzisz?
- Do czwartej.
- Te¿ liceum?
- Nie, technikum.
- Jakiego?
- Ekonomicznego.
- Chcesz byæ ekonomist¹?
- Chcê byæ przedsiêbiorc¹, biznesmenem...
- ... i mieæ du¿o pieniêdzy.
- Masz racjê, Aniu.

(chcieæ �õîòåòü, du¿o pieniêdzy - ìíîãî äåíåã,
masz racjê - òû ïðàâà, òû ïðàâ)

JAKA SZKO£A?
szko³a podstawowa - íà÷àëüíàÿ øêîëà
szko³a �rednia - ñðåäíÿÿ øêîëà
liceum ogólnokszta³c¹ce-
                            îáùåîáðàçîâàòåëüíûé ëèöåé
technikum (jakie?): - òåõíèêóì (êàêîé?):
budowlane - ñòðîèòåëüíûé
ekonomiczne - ýêîíîìè÷åñêèé
gastronomiczne - ïèùåâîé
hotelarskie - ïî îáñëóæèâàíèþ ãîñòèíèö

mechaniczne - ìåõàíè÷åñêèé
samochodowe - àâòîìîáèëüíûé
szko³a zawodowa - ïðîôó÷èëèùå (ïîñëå
íà÷àëüíîé øêîëû)
szko³a pomaturalna - ó÷èëèùå (ïîñëå ñðåäíåé
øêîëû)

êàêîé òåõíèêóì? (îí)     jakie technikum? (ono)
êàêîé ëèöåé? (îí)           jakie   liceum? (ono)
êàêîé êëàññ? (îí)            która klasa? (ona)

ïåðâûé êëàññ - pierwsza klasa
âîñüìîé êëàññ - osma klasa

Æwiczenie 1
Êàê Marek íàïèøåò ñàì î ñåáå ýòè ïðåäëîæåíèÿ?
Jak Marek napisze sam o sobie te zdania?
(ja)......   Marek chodzi do szko³y.
...........   Uczy siê w szkole �redniej.
...........   Jest uczniem trzeciej klasy
...........   technikum hotelarskiego.

Æwiczenie 2
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòè ïðåäëîæåíèÿ ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ i napisaæ te zdania po polsku:
Îíà íå ðàáîòàåò.
Îíà õîäèò â øêîëó.
Îíà åù¸ ó÷èòñÿ.
Îíà ó÷åíèöà ÷åòâ¸ðòîãî êëàññà
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ëèöåÿ.

²
- Basiu, co robisz?
- Uczê siê, mamo.
- Czego siê uczysz?
- Uczê siê polskiej piosenki �P³ynie Wis³a, p³ynie».

ó÷èòü       ÷òî
uczyæ siê   czego

ó÷èòü   ïîëüñêèé ÿçûê
uczyæ siê   jêzyka polskiego

ðîäíîé ÿçûê jêzyka ojczystego
ïîëüñêóþ ëèòåðàòóðó literatury polskiej
èñòîðèþ Ïîëüøè historii Polski
ãåîãðàôèþ geografii
ôèçèêó fizyki
õèìèþ chemii
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áèîëîãèþ biologii
ïîëüñêèå ïåñåíêè piosenek polskich
ïîëüñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ wierszy
                       polskich (ñòèõîòâîðåíèå - wiersz)

Æwiczenie 3
Ñëîâà èç ñêîáîê óïîòðåáèòå â íóæíîé ôîðìå.
S³owa z nawiasów proszê u¿yæ we w³a�ciwej formie.
1. Uczê siê (jêzyk polski).
moi rodzice te¿ ucz¹ siê (ten jêzyk).
2. Moje kole¿anki i koledzy ucz¹ siê (piosenki i wiersze
polskie).
3. Ca³a moja rodzina uczy siê (historia Polski i literatura
polska).
4. Uczymy siê (jêzyk ojczysty).

²
- Irenko, co robisz?
- Odrabiam lekcje, tato.
- Du¿o masz lekcji?
- Z matematyki ma³o, z polskiego du¿o.
- A z innych przedmiotow?
- Nic nie jest zadane.
- A co jest zadane z polskiego?
- Wiersz Juliana Tuwima �Nauka".

(odrabiaæ lekcje - ãîòîâèòü óðîêè, lekcje -  óðîêè,
ëåêöèè � wyk³ady, ïî ïîëüñêîìó - z polskiego, ïî
ìàòåìàòèêå - z matematyki, ïî äðóãèì ïðåäìåòàì
- z innych przedmiotow, ïî êàêîìó ïðåäìåòó? - z
jakiego przedmiotu? ïî êàêèì ïðåäìåòàì? - z
jakich przedmiotow?)

²
- Z jakich przedmiotów zdajesz maturê?
- Z polskiego,z matematyki, z historii, z jezyka obcego.
- Z jakiego?
- Z angielskiego.

(zdawaæ � ñäàâàòü, matura - ýêçàìåíû íà
àòòåñòàò çðåëîñòè)

ñäàâàòü ýêçàìåí   ïî (÷åìó?)
zdawaæ egzamin    z  (czego?)

Z jakich przedmiotow?  Z jakiego przedmiotu?
z polskiego     z jezyka obcego

Æwiczenie 4
Êàêèõ ñëîâ íå õâàòàåò â ýòèõ ïðåäëîæåíèÿõ?
Jakich s³ów brakuje w tych zdaniach?
1. Oni................................do szko³y pomaturalnej.
2. One...............................polskiego i historii Polski.
3. On..................................uczniem klasy trzeciej.
4. Basia.............lekcje z matematyki i jezyka polskiego.
5. Z jakich przedmiotów polska
m³odzie¿...............................................maturê?

Æwiczenie 5
Èç ðàìîê âû÷åðêíèòå íåíóæíûå ñëîâà.
Z ramek proszê skre�liæ niepotrzebne s³owa.

Do (jakiej  której) chodzisz szko³y i do (jakiej której)
klasy?
2. Jeste� uczniem (jakiej której) klasy i (jakiej której)
szko³y?
3. W (jakiej której) szkole i w (jakiej   której) klasie uczy
siê Ela?

U�miechnij siê
Pani nauczycielka na lekcji biologii mówi, ¿e nie mo¿na
ca³owaæ zwierz¹t.
- A moja ciocia lubi³a ca³owaæ swojego pieska - mówi
Ja�.
- I co siê sta³o? - pyta pani.
- ...ju¿ nie ¿yje.
- Ciocia?
- Nie, jej piesek.

(nie mo¿na � íåëüçÿ, ca³owaæ � öåëîâàòü,
zwierzêta � æèâîòíûå, piesek � ñîáà÷êà, co siê
sta³o? - ÷òî ñëó÷èëîñü? ju¿ nie ¿yje - óæå íåò â
æèâûõ)

²
Po zakoñczeniu roku szkolnego Ja� wraca do domu ze
szko³y.
- Tato, ty to masz szczê�cie!
- Dlaczego?
- W przysz³ym roku szkolnym nie musisz kupowaæ mi
podrêczników.
- Dlaczego?
- Zosta³em na drugi rok w tej samej klasie.

(po zakoñczeniu - ïîñëå îêîí÷àíèÿ, rok szkolny -
ó÷åáíûé ãîä, wracaæ � âîçâðàùàòüñÿ, do domu
� äîìîé, masz szczê�cie - òåáå âåç¸ò, dlaczego
� ïî÷åìó, w przysz³ym - â áóäóùåì, nie musisz -
òåáå íå íàäî, podrêcznik � ó÷åáíèê, zosta³em - ÿ
îñòàëñÿ)

- Mamo, obla³em maturê. Proszê ciê, id� do ojca i przy-
gotuj go.
-Po dwoch minutach matka wraca z pokoju ojca.
- Ojciec jest ju¿ przygotowany, teraz przygotuj siê ty.

(obla³em maturê - ÿ ïðîâàëèëñÿ íà ýêçàìåíàõ
íà àòòåñòàò çðåëîñòè, id� do - èäè ê, przygotuj �
ïîäãîòîâü, po dwoch minutach - ñïóñòÿ äâå
ìèíóòû, wracaæ � âîçâðàùàòüñÿ, z pokoju - èç
êîìíàòû, przygotowany � ïîäãîòîâëåííûé)

Na jakiej uczelni studiujesz?
²
- Czym siê zajmujesz?
- Studiujê. Jestem studentk¹.
- Na jakiej uczelni studiujesz?
- Na Uniwersytecie Warszawskim.
- Co studiujesz?
- Prawo.
- A co robi twój ch³opak?
- Andrzej te¿ studiuje.
- Na jakiej uczelni?
- Na Politechnice Warszawskiej.
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- Na jakim wydziale?
- Na Elektronice.

(zajmowaæ siê � çàíèìàòüñÿ, studiowaæ - ó÷èòüñÿ
â âóçå, uczelnia � âóç, te¿ � òîæå, wydzia³ -
ôàêóëüòåò, îòäåëåíèå)

Ó÷èòüñÿ â øêîëå - uczyæ siê
Ó÷èòüñÿ â âóçå    - studiowaæ

ó÷èòüñÿ  â êàêîì âóçå?    studiowaæ  na jakiej  uczelni?
- na uniwersytecie
- na politechnice - â ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå
- na akademii medycznej - â ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå
- na uczelni ekonomicznej - â ýêîíîìè÷åñêîì èíñòè-
òóòå
- na akademii rolniczej - â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì èí-
ñòèòóòå
- na uczelni artystycznej- â õóäîæåñòâåííîì âóçå

²
- Gdzie uczy siê pañstwa córka?
- Nasza córka uczy siê w technikum.
- Na jakiej uczelni pani studiuje?
- Studiujê na akademii rolniczej.
- W jakiej szkole uczy siê twój kolega Wojtek?
- Wojtek uczy siê w technikum ekonomicznym.
- Na jakiej uczelni studiuj¹ pana córki?
- One studiuj¹ na politechnice.

Æwiczenie 6
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ èç äàííûõ ñëîâ, óïîòðå-
áëÿÿ ïðåäëîã nà èëè w.
Proszê u³o¿yæ zdania ze s³ów, u¿ywaj¹c przyimka na
lub w.
l. jej kole¿anki, studiowaæ, uczelnia
2. ja, studiowaæ, uniwersytet, a, moja kole¿anka, uczyæ
siê, szko³a �rednia
3. jaka uczelnia, ty, studiowaæ?
4. ty, uczyæ siê, technikum, czy, liceum ogólnokszta³-
c¹ce?
5. my, studiowaæ, uczelnia ekonomiczna, a, one, stu-
diowaæ, akademia medyczna

ó÷èòü ÷òî,  ó÷èòüñÿ ÷åìó
uczyæ siê czego

²
- Czego uczysz siê?
- Uczê siê je¿yka polskiego

èçó÷àòü ÷òî     - studiowaæ ñî

²
- Co studiujesz?
- Studiuje polonistykê.
- Czego siê uczysz?
- Uczê siê historii Polski.
- Co studiujesz?
- Studiujê historiê Polski.

Studiowaæ:
Polonistykê, filologiê polsk¹, historiê, pedagogikê,
medycynê, biologiê, chemiê, socjologiê, rolnictwo
(ñåëüñêîå õîçÿéñòâî), transport, budownictwo,
architekturê, prawo, ekonomiê, finanse, admi-
nistracjê, zarz¹dzanie (óïðàâëåíèå, ìå-
íåäæìåíò).

²
- Co i gdzie studiujesz?
- Studiujê polonistykê na uniwersytecie.
- Co studiuje twój kolega Marek?
- Marek studiuje elektronikê.
- Gdzie? Na jakiej uczelni?
- Marek studiuje w Polsce na Politechnice Warszaw-
skiej.

ó÷èòüñÿ â âóçå,   íà ôàêóëüòåòå/îòäåëåíèè
studiowaæ  na  uczelni,   na wydziale

²
- Na jakiej uczelni pani studiuje?
- Studiujê na Uniwersytecie Warszawskim.
- Na jakim wydziale?
- Na Wydziale Prawa i Administracji.
- Co pañstwo studiuj¹?
- Studiujemy medycynê.
- Na jakiej uczelni?
- Na Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
- Na jakim wydziale?
- Na Wydziale Farmaceutycznym.

Æwiczenie 7
Ïîñòàâüòå âîïðîñû ê îòâåòàì:
Proszê zadaæ pytania do odpowiedzi:
1. Nasza córka uczy siê w liceum. (âîïðîñ ê ñóïðóãàì)
2. Moja siostra studiuje w Polsce. (âîïðîñ ê äåâóøêå)
3. Studiujê na uniwersytecie. (âîïðîñ ê ìóæ÷èíå)
4. One studiuj¹ pedagogikê.
5. On studiuje na Politechnice Warszawskiej na Wy-
dziale Architektury.
6 Ona studiuje stomatologiê na Akademii Medycznej w
Lublinie.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïðàâîïèñàíèå
íàçâàíèé âóçîâ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé.
Åñëè íàçûâàåì òèï îðãàíèçàöèè, ïèøåì ñ
ìàëåíüêîé áóêâû, êàê â ðóññêîì ÿçûêå:
íàïð.: ministerstwo, politechnika, akademia
medyczna, zwi¹zek (ñîþç), stowarzyszenie
(îáùåñòâî).

Åñëè ãîâîðèì î êîíêðåòíîé îðãàíèçàöèè, ò.å.
íàçûâàåì å¸ ñîáñòâåííûì èìåíåì, ïèøåì ñ
áîëüøîé áóêâû âñå ñëîâà, ñîñòàâëÿþùèå
íàçâàíèå, ò.å. èíà÷å, ÷åì â ðóññêîì ÿçûêå,
íàïð.:
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Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêîâ:
1. Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
2. B. Bartnicka, W. Jekiel, M. Jurowski, T. Tichomirowa,
D. Wasilewska, K. Wroc³awski�. Ìû ó÷èì ïîëüñêèé”.
3. W³adys³aw Miodunka   �Cze�æ, jak siê masz?�;
4. S. Karolak, D Wasilewska   �Ó÷åáíèê ïîëüñêîãî ÿçûêà�.

Âàðøàâñêèé óíèâåðñèòåò - Uniwersytet
Warszawski
Âàðøàâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò  -
Politechnika Warszawska

èòàê, / a wiêc:

ministerstwo - Ministerstwo Edukacji Narodowej
akademia medyczna - Akademia Medyczna w Kra-
kowie

zwi¹zek  -  Zwi¹zek Polaków w Kazachstanie
stowarzyszenie - Stowarzyszenie �Wspólnota Polska»

íà êàêîì  êóðñå ó÷èøüñÿ?
na którym  roku  studiujesz?

Rok -    ãîä  - 365 dni
Rok -     êóðñ  - 2 semestry nauki na uczelni

²
- Na którym roku pañstwo studiuj¹?
- Na pierwszym. My dopiero zaczynamy studia.

(zaczynaæ � íà÷èíàòü,  dopiero � òîëüêî)

- Na którym roku pan studiuje?
- Jestem studentem pi¹tego roku. Ju¿ wkrótce koñczê
studia.

(wkrótce � ñêîðî, koñczyæ � çàêàí÷èâàòü)

nauka  -  ó÷¸áà
nauka  -  íàóêà
studia  -  ó÷¸áà â âóçå
studia  -  èçó÷åíèå, èññëåäîâàíèå

êàê  äîëãî ïðîäîëæàåòñÿ ó÷¸áà...?
jak   d³ugo trwa                  nauka...?

²
- Jak d³ugo trwaj¹ studia w Polsce?
- Nauka na polskich uczelniach trwa 5 lat.
- Jakie s¹ zajêcia na uczelniach?
- Wyk³ady, æwiczenia, laboratoria.
- Czy wyk³ady s¹ interesuj¹ce?
- S¹ ró¿ne. S¹ ciekawe, s¹ te¿ nudne.
- Czy lubisz swoich wyk³adowców?
- Tak, lubiê. Niektórzy maj¹ bardzo ciekawe wyk³ady.

(trwaæ � ïðîäîëæàòüñÿ, zajêcia � çàíÿòèÿ,
wyk³ady � ëåêöèè, æwiczenia - ïðàêòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ â âóçå, interesuj¹cy, ciekawy � èíòå-
ðåñíûé, nudny � ñêó÷íûé, wyk³adowca � ïðå-
ïîäàâàòåëü, niektorzy � íåêîòîðûå, bardzo �
î÷åíü)

æwiczenia  -  óïðàæíåíèÿ
æwiczenia  -  ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ â âóçå
laboratoria   - ëàáîðàòîðèè
laboratorium - ëàáîðàòîðèÿ

ëåêöèÿ - wyk³ad
lekcja  - óðîê
÷èòàòü ëåêöèþ  -  mieæ wyk³ad,   prowadziæ wyk³ad

Æwiczenie 8
Âñòàâüòå íóæíîå ñëîâî.  Proszê wstawiæ odpowiednie
s³owo.
- Co robisz? Pracujesz, czy uczysz siê?
- Studiujê. Jestem....................................................
- Na jakiej uczelni................................................?
-..........na Uniwersytecie Jagielloñskim.
- W jakim mie�cie jest ta....................................?
- W Krakowie. A ty czym siê zajmujesz?
- Ja te¿...........................................................
-................................................uczelni studiujesz?
- Na Politechnice Wroc³awskiej.
- A co....................................................................?
- Konstrukcjê samochodów.
- Na którym..............................studiujesz (jeste�)?
- Na pierwszym.

²
- Jakie pan ma wykszta³cenie?
- Mam wykszta³cenie wy¿sze.
- A pana ¿ona?
- ¯ona ma wykszta³cenie �rednie.
- Jakie wykszta³cenie maj¹ pana rodzice?
- Podstawowe. Niepe³ne podstawowe.
- Cztery klasy szko³y podstawowej.

(wykszta³cenie � îáðàçîâàíèå, wy¿sze � âûñøåå,
�rednie � ñðåäíåå, podstawowe � íà÷àëüíîå,
niepe³ne � íåïîëíîå)

wykszta³cenie wy¿sze:
uniwersyteckie, techniczne, medyczne, ekonomiczne,
rolnicze
wykszta³cenie �rednie:
ogólnokszta³c¹ce, techniczne, ekonomiczne
wykszta³cenie podstawowe

Jak siê ¿yczy studentom sukcesu, powodzenia na
egzaminie?
Po³amania nóg i r¹k!
albo Z³amania karku!
albo Z³amania pióra!
ýòèì òð¸ì øóòî÷íûì ïîæåëàíèÿì ñîîòâåòñòâóåò â
ðóññêîì ÿçûêå: Íè ïóõà íè ïåðà!

(jak siê ¿yczy - êàê æåëàåòñÿ, ¿yczyæ � æåëàòü,
sukces, powodzenie � óñïåõ,  po³amaæ, z³amaæ �
ñëîìàòü, kark, szyja � øåÿ, albo � èëè, pióro -
ïåðî, ðó÷êà)
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Wiadomo�ci z Polski

Pewien etap rozwoju polskiej o�wiaty siê skoñczy³. Czas
tolerancji i nicnierobienia w tych sprawach mamy ju¿ za sob¹»
- zadeklarowa³ w czwartek szef rz¹du na konferencji prasowej.
Doda³, ¿e w przysz³ym tygodniu pojawi¹ siê do tego podstawy
prawne.

Premier Kaczyñski wyja�nia³, ¿e przegl¹du
wszystkich szkó³ mia³yby dokonywaæ trzy-
osobowe zespo³y z³o¿one z przedstawiciela
administracji o�wiatowej, policji i prokuratury
(prokurator wchodzi³by w grê prawdopodobnie
tylko w szko³ach ponadpodstawowych), które
odwiedzi³yby wszystkie szko³y, spotka³y siê z ich
dyrektorami, komitetami rodzicielskimi i uczniami.

Wiceminister sprawiedliwo�ci Andrzej
Kry¿e zapowiedzia³ za�, ¿e nauczyciele i
dyrektorzy szkó³, którzy nie zawiadomi¹ policji
czy prokuratury o przestêpstwie pope³nionym
na terenie szko³y, sami bêd¹ poci¹gani do odpo-
wiedzialno�ci za tzw. przestêpstwo urzêdnicze.

Kry¿e zaznaczy³, ¿e bêdzie to «obowi¹zek
karny, a nie spo³eczny»; przestêpstwo urzêd-
nicze jest zagro¿one kar¹ do 3 lat wiêzienia. Poinformowa³
tak¿e, ¿e w resorcie sprawiedliwo�ci trwaj¹ prace nad
zwiêkszeniem odpowiedzialno�ci karnej i finansowej za
sprzeda¿ alkoholu nieletnim oraz rozszerzeniem odpo-
wiedzialno�ci rodziców.

Jak wyja�ni³, Kodeks Cywilny przewiduje ju¿ odpo-
wiedzialno�æ rodziców za szkody materialne spowodowane
przez dzieci. «Musi byæ wprowadzona zasada odpo-
wiedzialno�ci tak¿e za krzywdê moraln¹, psychiczn¹ jak¹
nieletni wyrz¹dza drugiemu cz³owiekowi» - powiedzia³
wiceminister sprawiedliwo�ci.

Przypomnia³, ¿e resort sprawiedliwo�ci ju¿ wcze�niej
zapowiada³ zmiany w prawie, zak³adaj¹ce poci¹ganie do
odpowiedzialno�ci nieletnich od 15. roku ¿ycia, podwy¿szenie
kar grzywny oraz wprowadzenie obostrzeñ za przestêpstwa
o charakterze chuligañskim.

Wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji Marek
Surmacz zapowiedzia³, ¿e w ci¹gu najbli¿szych tygodni rz¹d
ma podj¹æ uchwa³ê o realizacji programu «Razem bezpiecz-

nie». Przypomnia³, ¿e program ten ma zintegrowaæ s³u¿by
pañstwowe, publiczne i samorz¹dowe oraz organizacje
samorz¹dowe w zwalczaniu ka¿dego przejawu patologicznych
zachowañ, równie¿ na styku sfery publiczne i szko³a.

Przed konferencj¹ w Kancelarii Premiera
odby³o siê spotkanie przedstawicieli resortów
edukacji, spraw wewnêtrznych oraz spra-
wiedliwo�ci, dotycz¹ce bezpieczeñstwa w
szko³ach; brali w nim udzia³ tak¿e premier i
wicepremier, minister edukacji Roman Gier-
tych.

Wicepremier zaprezentowa³ za³o¿enia
przygotowywanego przez kierowany przez niego
resortu programu «Zero tolerancji». Ma on
zapobiegaæ eskalacji chuligañstwa, m.in. poprzez
konsekwentne karanie uczniów ju¿ za drobne
wykroczenia i naruszenia regulaminu szko³y.
Za³o¿enia programu maj¹ zostaæ zaprezen-
towane publicznie w pi¹tek w Gdañsku.

Jak poinformowa³ Giertych dziennikarzy po
spotkaniu w kancelarii, ustalono na nim, ¿e

rz¹d ma przyj¹æ uchwa³ê dotycz¹c¹ programu «Zero
tolerancji». «Podnosimy rangê programu z ministerialnego
na rz¹dowy» - powiedzia³. Wyrazi³ nadziejê, ¿e zmiany
ustawowe, które bêd¹ konsekwencj¹ programu wejd¹ w ¿ycie
do koñca roku, a najpó�niej w styczniu. Doda³, ¿e kontrole w
szko³ach rusz¹ ju¿ za «parena�cie» dni.

Minister edukacji potwierdzi³ doniesienia mediów, ¿e
znalaz³y siê w nim propozycje kar takich jak prace spo³eczne.

Premier pytany podczas konferencji co w za³o¿eniach
programu «Zero tolerancji» wzbudzi³o kontrowersje podczas
spotkania przyzna³, ¿e zakaz u¿ywania w szko³ach telefonów
komórkowych. «Bêdziemy j¹ (propozycjê) omawiali. Na pewno
nie mo¿na u¿ywaæ komórek w czasie lekcji - to oczywiste, ale
czy nie mo¿na w trakcie przerw. To trzeba przedyskutowaæ» -
powiedzia³ J.Kaczyñski.

Na zdjêciu: Premier Jaros³aw Kaczyñski podczas
konferencji prasowej nt. bezpieczeñstwa w szko³ach
2 listopada.

(PAP)

Premier zapowiada przegl¹d wszystkich szkó³

Mniej by³o nie tylko odwiedzaj¹cych, ale tak¿e zniczy
na nagrobkach. Nie zapomniano jednak o miejscu ostatniego
spoczynku Jerzego Waldorffa, pomys³odawcy kwesty na
rzecz renowacji zabytków Pow¹zek. Przy jego grobie wci¹¿
pali³y siê znicze, a warszawiacy zasilali datkami puszki
kwestarzy.

Tak¿e miejsce spoczynku pisarza Zbigniewa Herberta
by³o czêsto odwiedzane, o czym �wiadczy³y licznie spo-
czywaj¹ce na nim kwiaty i wi¹zanki. Podobnie by³o na mogi³ach
rodzicow Fryderyka Chopina, przy grobie Stanis³awa Moniuszki
oraz aktora Henryka Machalicy.

Warszawiacy uczcili tak¿e pamiêæ ofiar Katynia, ³agrów i
zsy³ek. Przy tablicy ich upamiêtniaj¹cej na �cianie pow¹z-
kowskiego ko�cio³a �w. Karola Boromeusza wiele osób

zatrzymywa³o siê na chwilê zadumy i modlitwy.
W�ród nielicznych odwiedzaj¹cych Pow¹zki reporterka

PAP dostrzeg³a ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
Kazimierza Micha³a Ujazdowskiego, który przyszed³, by oddaæ
siê ho³d swoim bliskim. «Na Pow¹zkach spoczywaj¹ moi
pradziadkowie, przyszed³em na chwilê osobistej refleksji i
modlitwy» - powiedzia³ Ujazdowski.

Cmentarz Pow¹zkowski zosta³ za³o¿ony w 1790 roku na
gruntach nale¿¹cych do rodziny Szymanowskich, która
przeznaczy³a na ten cel 2,6 hektara. Pó�niej by³ wielokrotnie
powiêkszany. Dzi� ma oko³o 43 hektarów powierzchni.
Spoczywaj¹ tam ludzie zas³u¿eni dla kraju - politycy, wojskowi,
pisarze, uczeni, aktorzy, malarze, in¿ynierowie, lekarze.

(PAP)

W  Zaduszki mniej ludzi na warszawskich Pow¹zkach
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Giertych poinformowa³, ¿e ministerialnym rozpo-
rz¹dzeniem zostanie wprowadzony obowi¹zkowy nakaz
wpisu do statutów szkolnych, zakazu u¿ywania na terenie
szkó³ telefonów komórkowych.

«Telefony komórkowe s¹ dobre do kontaktu z
rodzicami, ale mo¿na ten kontakt zrealizowaæ poza
budynkiem szko³y. A ju¿ w ¿adnym razie nie mo¿na
zezwoliæ na korzystanie z telefonów komórkowych na
lekcji, czy to w formie SMS-ów, czy w formie zwyczajnej
rozmowy telefonicznej. To jest rzecz niedopuszczalna» -
t³umaczy³ minister edukacji, mówi¹c o za³o¿eniach
programu «Zero tolerancji».

Zachêca³ te¿ dyrektorów szkó³, by «ukrócili rewiê
mody» i wprowadzili u siebie mundurki szkolne (spotkanie
odby³o siê w liceum katolickim, gdzie takie stroje
obowi¹zuj¹), choæ zastrzeg³, ¿e resort takiego nakazu nie
zamierza wprowadzaæ.

«Nie wolno myliæ pla¿y czy dyskoteki z budynkiem
szko³y» - mówi³ Giertych. W jego ocenie, mundurki
szkolne to dobry sposób ukrócenia «poczucia alienacji

Wicepremier minister edukacji Roman Giertych:
bêdzie zakaz u¿ywania komórek w szko³ach

ze strony uczniów mniej zamo¿nych» ale i «innych
niepo¿¹danych elementów» wystêpuj¹cych w szkole.

Apelowa³ do dyrektorów szkó³, by wraz z nauczy-
cielami «zwracali uwagê na drobiazgi», bo - jego zdaniem
- je¿eli nie bêdzie zwracania uwagi na takie drobne rzeczy
jak u¿ywanie telefonów komórkowych czy strój uczniów,
to «nie zbudujemy w³a�ciwego wzorca edukacji».

Giertych t³umaczy³, ¿e «Zero tolerancji» ma
oznaczaæ «zero tolerancji dla obojêtno�ci i patrzenia przez
palce» na negatywne zjawiska w szko³ach. «To ma byæ
dla nas zero tolerancji» - mówi³ do pedagogów.

Powiedzia³ te¿, ¿e nie mo¿na pozostawiaæ bezkarnie
nawet najmniejszych wykroczeñ przeciwko porz¹dkowi.

«Tolerancja w tym przypadku oznacza wspó³udzia³.
Je¿eli tolerujemy sytuacjê, w której kto� kogo� uderzy,
kto� kogo� zwymy�la (...), je¿eli tolerujemy tego typu
incydenty, to sprawcy zostaj¹ powstrzymani dopiero, gdy
komu� zrobi¹ powa¿n¹ krzywdê, gdy trafiaj¹ przed oblicze
wymiaru sprawiedliwo�ci» - przekonywa³ Giertych.

(PAP)

Brytyjczycy wyciszyli sprawê rzekomego zamachu z 1942
r. na genera³a W³adys³awa Sikorskiego � wynika z odta-
jnionych  dokumentów brytyjskich archiwów pañstwowych.

21 marca 1942 r. Sikorski udawa³ siê w podró¿ ze Szkocji
do Kanady. Pilot pp³k Bohdan Kleczyñski poinformowa³
pó�niej, ¿e podczas lotu znalaz³ na pok³adzie samolotu
bombê. Nastêpnie, zeznaj¹c w tej sprawie, przyzna³ siê, ¿e
wszystko zmy�li³. Sprawê wyciszy³y brytyjskie w³adze.

Z pocz¹tku podejrzewano, ¿e za prób¹ zamachu na
polskiego premiera i Naczelnego Wodza stoj¹ Niemcy lub
Rosjanie. Okaza³o siê jednak, ¿e pilot sam wniós³ bombê na
pok³ad maszyny.

Sk³adaj¹c po raz pierwszy zeznania Kleczyñski po-
wiedzia³, ¿e znalaz³ ³adunek wybuchowy podczas lotu. Po
tygodniu poinformowa³ o incydencie polsk¹ ambasadê w
Waszyngtonie i amerykañskie Federalne Biuro �ledcze (FBI).

7 kwietnia 1942 r. o sprawie dowiedzia³ siê brytyjski
wywiad. �ledztwo prowadzi³ Lord Rotschild, który sceptycznie
potraktowa³ o�wiadczenie Kleczyñskiego. Miêdzy innymi
zaskoczy³o go, ¿e Polak przez tydzieñ nikomu nic nie
powiedzia³.

W lipcu 1942 r. wysz³o na jaw, ¿e kilka miesiêcy wcze�niej
Kleczyñski dosta³ ³adunek zapalaj¹cy od brytyjskiego
¿o³nierza.

Rotschild zamykaj¹c sprawê napisa³, ¿e Kleczyñski zrobi³
na nim bardzo dobre wra¿enie. Brytyjskiego premiera
Winstona Churchilla poprosi³, by zwróci³ siê do gen.
Sikorskiego o przywrócenie pilota do s³u¿by. Churchill ponadto
powiedzia³ genera³owi, by zachowa³ to wszystko w sekrecie.

Sikorski zgin¹³ rok pó�niej, 4 lipca 1943 r., w niewy-
ja�nionej do dzi� katastrofie lotniczej w Gibraltarze.

(PAP)

Pilot pp³k Bohdan Kleczyñski kilka miesiêcy
przed rzekomym zamachem dosta³ ³adunek
zapalaj¹cy od brytyjskiego ¿o³nierza i sam
wniós³ go na pok³ad samolotu, którym lecia³
gen. Sikorski.

Gen. Sikorski zgin¹³ 4 lipca 1943 r. w
niewyja�nionej do dzi� katastrofie lotniczej w
Gibraltarze (fot. arch.)

Nie by³o zamachu na Sikorskiego w 1942 r.
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Wiadomo�ci  polonijne

13.11.2006r. w Auli Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, odby³o siê
uroczyste otwarcie II Miêdzynarodowego Festiwalu
Brunona Schulza. Pomys³odawc¹ i twórc¹ Festiwalu
by³ Igor Meniok (1973-2005), pierwszy Kierownik
Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego
Pañstwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I.
Franki w Drohobyczu. Pierwszy Festiwal mia³ miejsce
w dniach 12-18 lipca 2004r.

To wyj¹tkowe wydarzenie kulturalne, jakim jest
tegoroczna � druga ju¿ edycja Festiwalu � odbywa
siê w dniach 13÷19 listopada pod has³em �Bruno
Schulz a Kultura Pogranicza�. Organizatorem jest
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im.
Igora Menioka Pañstwowego Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. I. Franki w Drohobyczu, a patronuje
mu m.in. Konsul Generalny RP we Lwowie Wies³aw
Osuchowski, który dokona³ uroczystego otwarcia
Festiwalu. Nastêpnie okoliczno�ciowe przemówienie
wyg³osi³ Rektor Pañstwowego Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu,
akademik, prof. dr hab. Walery Skotny. W otwarciu
Festiwalu uczestniczyli równie¿: jego Go�æ Honorowy,
p. El¿bieta Ficowska; Dyrektor Instytutu Ksi¹¿ki w
Krakowie, p. Magdalena �lusarska; reprezentantka
Instytutu Adama Mickiewicza, p. Barbara Wiechno

VI Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie
W dniach 28÷30.11.2006r. trwa³ we Lwowie VI

Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie. Rozpocz¹³ go 28
listopada uroczysty Koncert Galowy w lwowskim
Narodowym Teatrze Opery i Baletu im. S .Kruszelnickiej.
Organizatorami tego wydarzenia kulturalnego, po�wie-
conego przypadaj¹cej w tym roku 750. rocznicy Lwowa,
byli: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, przy
pomocy i finansowym wsparciu Konsulatu Generalnego
RP. W inauguracji VI Festiwalu uczestniczyli honorowi
go�cie: pose³ na Sejm RP, p. Andrzej Æwierz; prezydent
Przemy�la, p. Robert Choma; zastêpca mera Lwowa,
Pan Wasyl Kosiw; naczelnik Wydzia³u Kultury
Mniejszo�ci Etnicznych i Ukraiñskiej Diaspory
Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy, p. Walentyn
Dudka oraz konsulowie i pracownicy Konsulatu
Generalnego RP. Bardzo licznie przybyli przedstawiciele
polskiej spo³eczno�ci z terenu Ukrainy, cz³onkowie
miejscowych organizacji polskich oraz duchowieñstwo.
W trakcie kilkugodzinnego koncertu zaprezentowa³y siê
dzieciêce, m³odzie¿owe i doros³e zespo³y pie�ni i tañca
z terenu Zachodniej Ukrainy: �Kwiaty Bukowiny� i

�Bukowiñskie Kolory� (Czerniowce), �Krzemienieckie
Barwinki� (Krzemieniec}, �Wo³yñ�, �Wo³yñskie S³owiki i
�Retro�(£uck), �Fujareczka� i �Cantate Dominium�
(Sambor), �Koroliski� (¯ytomierz), �Lwowiacy�,
�Lwowska Fala� i �Echo� (Lwów) oraz Alfred Schreyer
(Drohobycz) i Marian Gierczak (Strza³kowice). W drugiej
czê�ci koncertu wrêczono dziesiêciu zas³u¿onym
dzia³aczom odznaki honorowe �Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej�. W drugim dniu Festiwalu 29.11.br. odby³o siê
otwarcie wystawy prac cz³onków Lwowskiego Towa-
rzystwa Mi³o�ników Sztuk Piêknych oraz wieczór poezji
�Kocham Ciê Lwowie� w wykonaniu artystów Polskiego
Teatru Ludowego z akompaniamentem kwartetu
smyczkowego z Przemy�la. Dzieñ trzeci po�wiecono
m.in. spotkaniu z cz³onkami polskojêzycznego �Radia
Lwów� oraz promocji p³yty �Tygiel Lwowski� Dziêki
Festiwalom Kultury Polskiej m³ode pokolenie Polaków
¿yj¹ce na Ziemi Lwowskiej ma sposobno�æ pielêg-
nowania polskiej kultury, tradycji i jêzyka. Natomiast
dwuletnie okresy przygotowañ miedzy Festiwalami s¹
naturaln¹ promocj¹ kultury polskiej w miejscach
zamieszkania.

Otwarcie II Miêdzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza
oraz przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP, p. Agnieszka Maciejowska. Po za-
koñczeniu czê�ci oficjalnej, w Pa³acu Sztuki � �Willa
Bianki�, odby³o siê uroczyste otwarcie wystaw prezen-
towanych w ramach Festiwalu.

W pierwszym dniu przedstawiono m.in. inter-
esuj¹cy spektakl �Skrzyd³o sójki� (wg twórczo�ci Iwana
Franki) w wykonaniu Teatru �Proscenium�, dzia-
³aj¹cego przy Lwowskim Uniwersytecie im. I. Franki.
Ka¿dy dzieñ Festiwalu obfituje w szereg ciekawych
propozycji, w�ród których znajd¹ siê m.in.:monodram
�Przypowie�æ chasydzka� w re¿yserii T. Pietra-
siewicza, prezentacja filmowa: �Bêdzin i Drohobycz
w filmach Wojtka Grabowskiego�, warsztaty transla-
torskie � �T³umacz - drugi autor�, spektakl �Demiurgom
plus� wg prozy B. Schulza, miêdzynarodowa sesja
naukowa �Bruno Schulz a Kultura Pogranicza�,
wystawa ksi¹¿kowa �Pogranicze polsko-ukraiñskie�,
recitale Jacka Kleyffa i Alfreda Schreyera, spotkanie
z t³umaczami najnowszej literatury ukraiñskiej i
polskiej.

W ostatnim dniu Festiwalu, 19.11.br., w miejscu
tragicznej �mierci B. Schulza nast¹pi ods³oniêcie i
po�wiêcenie tablicy pami¹tkowej autorstwa W.
Kaufmana (Lwow).

http://www.bcj-consulting.eu
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11 listopada br. W go�cinnej sali DK Milicji licznie
zgromadzili siê charkowscy Polacy i ich przyjaciele.
Uroczysto�æ rozpoczê³a siê od powitania nowego Konsula
Generalnego RP w Charkowie � Pana Grzegorza Sero-
czyñskiego, który w swoim wyst¹pieniu powiedzia³ o

znaczeniu �wiêta narodowego � 11 listopada.
Potem na scenie pojawi³ siê znakomity polski aktor Jan

Machulski, który ze swoj¹ kole¿ank¹ po fachu Agnieszk¹
Zduñczyk zagra³ w sztuce �Akapulko � moje marzenie�.
Wszyscy czuli siê zaszczyceni, ¿e tak znany artysta

przyjecha³ do Charkowa.
Z kolei odby³ siê koncert w wykonaniu charkowskich

�piewaków, pianistów � laureatów ró¿nych konkursów, tak¿e
miêdzynarodowych.

Us³yszeli�my utwory F. Chopina, St. Moniuszki, J.

Petersbgurskiego oraz polskie wiersze w piêknej recytacji.
Na zakoñczenie wykonano wspólnie pie�ñ �Podajcie,

bracia, d³onie�.
Organizatorami uroczysto�ci byli: Konsulat Generalny

RP w Charkowie, Stowarzyszenie Kultury Polskiej w
Charkowie.

Na przyjêciu po koncercie mo¿na by³o wymieniæ siê
wra¿eniami, porozmawiaæ z aktorami z Polski i innymi
wykonawcami.

Wiele osób wyrazi³o pragnienie czêstszego uczestnictwa
w przedstawieniach, koncertach z polsk¹ muzyk¹ i poezi¹.

Bo¿ena Paj¹k

Uroczyste obchody 88. rocznicy
Odzyskania Niepodleg³o�ci Polskiej

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy



Polonia Charkowa     Nr 11  (54)       Rok  2006                                                                                                                Str. 15

10 listopada br. na Uniwersytecie im. Karazina
odby³o siê seminarium pod nazw¹ �Historia Polski �
historia Europy�. Jednym z organizatorów by³ student
5.roku historii, a jednocze�nie uczestnik kursu jêzyka
polskiego w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w
Charkowie (SKP) � Iwan Kowalow. Iwan ze swoim
koleg¹ Romanom Babarik¹ byli inicjatorami naukowego
spotkania. Zaprosili studentów z ró¿nych fakultetów, a
tak¿e kierowników naukowych w osobach:C. J.
Straszniuk i  A. I. Jo³kin oraz studentów z Polski, którzy
przybyli do Charkowa w ramach wymiany z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Spotkanie u�wietni³a swoj¹ obecno�ci¹ p.Józefa
Czernijenko � prezes SKP w Charkowie.

Z rozmów uczestników w przerwie obrad wynika³o,
¿e wielu chcia³o przybyæ tylko na czê�æ oficjaln¹, a potem
pój�æ do innych zajêæ. Tymczasem wszyscy zostali do
koñca, bo seminarium rozwinê³o siê w bardzo ciekaw¹
dyskusjê. Zarówno referaty jak i pytania w dyskusji
�wiadczyli o wiedzy studentów na temat historii Polski i

Seminarium "Historia Polski � historia Europy"

zainteresowaniu przedstawionymi faktami, a by³y to:
okoliczno�ci odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci w
1918 r., walka zbrojna w latach 1939-1945,  przyczyny
wprowadzenia stanu wojennego przez gen. Wojciecha
Jaruzelskiego w 1981 r., a tak¿e realia i dynamika rozwoju
Polski po wst¹pieniu do Unii Europejskiej.

Ten ostatnie temat wywo³a³ najwiêksz¹ ciekawo�æ.
Wiele pytañ skierowano do studenta z poznania - Micha³a
Motyki. Micha³ przekonywa³ swoich kolegów z Charkowa
o korzy�ciach obecno�ci Polski w Unii Europejskiej, te¿
o trudno�ciach w przemianach polityki i gospodarstwa w
Polsce. Wyrazi³ opiniê, ¿e nie wyobra¿a sobie, by Polska
nie wst¹pi³a do UE.

Mi³o mi by³o przys³uchiwaæ siê gor¹cej dyskusji:
Polska i Ukraina to przecie¿ bliscy s¹siedzi. Znajomo�æ
historii obu krajów mo¿e tylko pomóc w u³o¿eniu
przyjacielskich stosunków. M³odzi ludzie, studenci bêd¹
mieli na pewno w tym swój udzia³.

Bo¿ena Paj¹k
Nauczycielka jêzyka polskiego w SKP w Charkowie

P³ynie Wis³a, p³ynie
po polskiej krainie, po polskiej krainie,
a dopóki p³ynie Polska nie zaginie! (bis)

Zobaczy³a Kraków
wnet go pokocha³a, wnet go pokocha³a,
a w dowód mi³o�ci wstêg¹ opasa³a, (bis)

Chocia¿ siê schowa³a
w Niepo³omskie lasy, w Niepo³omskie lasy
i do morza wpada, p³ynie jak przed czasy, (bis)

Nad moj¹ kolebk¹
matka siê schyla³a, matka siê schyla³a
i mówiæ pacierze wcze�nie naucza³a, (bis)

"Ojcze nasz" i �Zdrowa�",
i �Sk³ad Apostolski", i �Sk³ad Apolstolski",
bym do samej �mierci kocha³ narod polski, (bis)

Bo ten narod polski
ma ten urok w sobie, ma ten urok w sobie:
kto go raz pokocha³, nie zapomni w grobie, (bis)

Pie�ñ tê skomponowa³ Kazimierz Hofman, pianista,
dyrygent i pedagog, twórca muzyki orkiestrowej i
teatralnej, oper i operetek. Napisa³ j¹ do tekstu nie¿yj¹cego
ju¿ wówczas poety Edmunda Wasilewskiego, autora wielu
wierszy patriotycznych zwi¹zanych z Krakowem.

Pie�ñ ta powsta³a w latach 70. XIX wieku w
Krakowie, stanowi¹c fragment ilustracji muzycznej do
sztuki teatralnej (prawdopodobnie do �Emigracji
ch³opskiej» W. L. Anczyca), ale prawie od samego
pocz¹tku funkcjonuje jak odrêbny utwór, zdobywaj¹c
sobie ogromn¹ popularno�æ na wszystkich ziemiach
polskich pod zaborami. Równie¿ i w Polsce niepodleg³ej
pie�ñ nadal cieszy³a siê i cieszy do dzi� nie s³abn¹cym
zainteresowaniem, a znana jest chyba wszystkim.

Na podstawie Wac³aw Panek,  «Polski �piewnik
Narodowy»

P³ynie Wis³a, p³ynie

 �piewamy razem
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 Kuchnia  polska

Strudel z jab³kami
(ze zbioru przepisów Marii Pisz)

Ciasto:

? 2 kg jab³ek
? 40 dag tartej bu³ki
? 15 dag mas³a
? 1 ³y¿eczka mielonego cynamonu
? 6 du¿ych ³y¿ek cukru kryszta³u
? bakalie; rodzynki, orzechy, migda³y

Mas³o roztopiæ na du¿ej patelni, wsypaæ tart¹ bu³kê, lekko podsma¿yæ. Po wych³odzeniu dodaæ cynamon, cukier
i wymieszaæ.

Ciasto dobrze wyrobiæ - jak bêdzie odchodzi³o od rêki uformowaæ kulê, zawin¹æ w foliê i w³o¿yæ do lodówki na
3 godziny. Po wyjêciu podzieliæ na 2 lub 3 czê�ci, wy³o¿yæ na serwetê i cienko rozwa³kowaæ. Ciasto posypaæ
podsma¿on¹ tart¹ bu³k¹ na ok. 0,5 cm. Na³o¿yæ obrane ze skórki i poszatkowane jab³ka, posypaæ bakaliami.

Ciasto zwin¹æ serwet¹, wy³o¿yæ na posmarowana tluszczem blachê i piec w piekarniku w temp. 190 st. C przez
50 minut. Upieczone posypaæ cukrem pudrem.

Podawaæ na ciep³o lub po ostudzeniu.

Sztrudel pochodzi z kuchni austriackiej, a w Cieszynie popularny by³ zawsze. Znane s¹ sztrudle serowe,
makowe, czere�niowe, a nawet ry¿owe i ziemniaczane. Najbardziej znany jest sztrudel z jab³kami, na który istnieje
ogromna ilo�æ przepisów. Dzisiaj podajemy przepis z ksi¹¿ki U. Zwardoñ, R. Karpiñskiej, D. Wiewióry pt. «Tradycje
kulinarne Cieszyna» wydanej przez Biuro Promocji i Informacji Urzêdu Miejskiego w Cieszynie.

?  15 dag m¹ki krupczatki
?  15 dag m¹ki poznañskiej
?  250 ml + 1 du¿a ³y¿ka 18% kwa�nej �mietany
?  1 ¿ó³tko
?   mas³o do posmarowania blachy
? cukier puder do posypania sztrudla

Nadzienie jab³kowe:




