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Historia

Zawieszone zosta³y podstawowe prawa obywatelskie,
wprowadzona zosta³a godzina milicyjna, militaryzacja
zak³adów przemys³owych, zawieszono dzia³alno�æ prasy,
telewizji i radia. W³adzê w kraju objê³a Wojskowa Rada
Ocalenia Narodowego (WRON), w której sk³ad wesz³o 20
najwy¿szych dowódców wojskowych. Jedn¹ z jej pierwszych
decyzji by³o internowanie dzia³aczy opozycyjnych.

Od samego pocz¹tku mia³ miejsce opór spo³eczeñstwa
wobec dzia³añ kierowanych przez genera³a Wojciecha
Jaruzelskiego. Strajki w pierwszych dniach stanu wojennego
sta³y siê manifestacj¹ sprzeciwu Polaków.

13 grudnia - data wa¿na, ale okazuje siê, ¿e nie dla
wszystkich. Badanie Pentora wykonane w dniach 7-8
grudnia 2005 roku dla Polskiego Radia pokazuje, ¿e 58%
ankietowanych Polaków nie potrafi podaæ pe³nej daty
wprowadzenia stanu wojennego, czyli powiedzieæ, ¿e by³o
to 13 grudnia 1981 roku. 52% Polaków nie zna nawet roku
jego og³oszenia. Jest to wynik niepokoj¹cy, dlatego wydaje
siê s³uszne, aby przypomnieæ o wydarzeniach sprzed
dwudziestu kilku lat.

Wiêcej o ówczesnych wydarzeniach...
Mimo ¿e minê³o ju¿ du¿o czasu, motywy wprowadzenia

stanu wojennego nie zosta³y do koñca wyja�nione, nadal
tocz¹ siê postêpowania s¹dowe (proces w sprawie

pacyfikacji kopalni «Wujek»). Jednoznaczna ocena samej
decyzji wprowadzenia jest trudna, archiwa ZSRR, które
wydaj¹ siê kluczowe dla tej kwestii, jeszcze d³ugo pozostan¹
niedostêpne. Za rok przypadnie okr¹g³a rocznica i
niew¹tpliwie stanie siê to zapewne okazj¹ do uroczystych i
szumnych obchodów.

Rada Pañstwa by³a kolegialnym organem naczelnym
w³adzy pañstwowej Rzeczpospolitej Polskiej i Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1947-1989; jej pod-
stawowym zadaniem by³o zapewnienie ci¹g³o�ci naj-

wy¿szego kierownictwa pañstwowego, w zwi¹zku z
sesyjnym trybem pracy Sejmu. Przewodnicz¹cy Rady
Pañstwa pe³ni³ obowi¹zki g³owy pañstwa. Rada Pañstwa
dzia³a³a do 19 lipca 1989 roku, czyli dnia wyboru pierwszego
Prezydenta PRL (Wojciech Jaruzelski). Ju¿ sam fakt
wydania dekretu w czasie trwania sesji Sejmu by³ dzia³aniem
wbrew prawu. Wprowadzenia stanu wojennego za¿¹da³a
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) pod

przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Jej sk³ad
by³ wybitnie militarny, wesz³o do niej ponad dwudziestu
najwy¿szych dowódców Wojska Polskiego. Sama nazwa
zosta³a do�æ niefortunnie wymy�lona. W krótkim czasie sta³a
siê obiektem ¿artów ze strony spo³eczeñstwa.

Pierwszymi oznakami �nowego ³adu� by³o przerwanie
po³¹czeñ telefonicznych ju¿ 12 grudnia o godzinie 23.00.
W niedzielny poranek program telewizyjny by³ inny od
codziennego. Ju¿ o 6 rano zosta³y nadawane prze-
mówienia genera³a Jaruzelskiego w radiu i telewizji.
Ukaza³y siê specjalne wydania �Trybuny Ludu� i �¯o³nierza
Wolno�ci�.

Stan wojenny oficjalnie uzasadniany by³ za³amaniem
gospodarczym kraju, gro�b¹ zamachu stanu i przejêcia
w³adzy przez Solidarno�æ. W latach 90. gen. Jaruzelski
stwierdzi³, ¿e stan wojenny musia³ byæ wprowadzony jako
obrona polskiej racji stanu, ze wzglêdu na naciski w³adz
ZSRR i zagro¿enie interwencj¹ wojsk Uk³adu War-
szawskiego. Przygotowania do wprowadzenia stanu
wojennego trwa³y od sierpnia 1980 roku.

Na podstawie dekretów Rady Pañstwa i rozporz¹dzeñ
Rady Ministrów ograniczono podstawowe prawa oby-
watelskie. Aresztowano lub internowano ³¹cznie ponad 10
tys. osób, zawieszono, a nastêpnie rozwi¹zano wszystkie
zwi¹zki zawodowe, zdelegalizowano czê�æ organizacji
spo³ecznych (m.in. Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów,

13 grudnia 1981 roku -  Stan wojenny
25  rocznica...

13  grudnia 1981 roku, na mocy dekretu Rady Pañstwa wprowadzony zosta³
stan wojenny. Decyzja pozbawiona by³a podstawy prawnej, bowiem trwa³a sesja

Sejmu, a w jej trakcie wydawane dekrety nie mia³y mocy wi¹¿¹cej.
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Zwi¹zek Artystów
Scen Polskich, Zwi¹zek Literatów Polskich), zakazano
strajków, zmilitaryzowano podstawowe dziedziny gos-
podarki (transport, energetyka, przemys³ wydobywczy,
telekomunikacja). Do zmilitaryzowanych zak³adów pracy
wprowadzono komisarzy wojskowych. Odmowa wykonania
poleceñ równoznaczna by³a dezercji i mog³a byæ karana
przez s¹dy wojskowe do kary �mierci w³¹cznie. Program
telewizyjny i radiowy ograniczono tylko do jednego
programu. W telewizji prezenterzy wystêpowali w
wojskowych mundurach. Przerwano nauczanie w szko³ach
i na uczelniach. W�ród internowanych byli czo³owi
dzia³acze Solidarno�ci, dzia³acze opozycji, naukowcy,
ludzie kultury i sztuki, nauczyciele.

Popisem propagandowym by³o internowanie Edwarda
Gierka, Piotra Jaroszewicza i innych dzia³aczy PZPR
minionej epoki, jako ludzi odpowiedzialnych za kryzys
gospodarczy. Pierwszej nocy internowano oko³o 5 tys.
osób. Internowania odbywa³y siê na mocy decyzji
Komendantów Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej.

Z 14 na 15 grudnia w ca³ym kraju rozpoczê³y siê
pacyfikacje wielkich zak³adów. W nocy ZOMO spa-
cyfikowa³o Stoczniê Gdañsk¹. 15 grudnia podobny los
spotka³ kopalniê �Manifest lipcowy� w Jastrzêbiu. Dzieñ
pó�niej mia³y miejsce walki uliczne w Trójmie�cie.

Jedn¹ z bardziej dotkliwych represji dla spo³eczeñstwa
by³o wprowadzenie godziny milicyjnej. Pocz¹tkowo od
godziny 22 do 6, potem od 23 do 5. Zniesion¹ j¹ w maju
1982 r. (24 grudnia 1981 roku zosta³a zniesiona na jedn¹
noc z okazji Wigilii).

£¹czno�æ telefoniczna by³a jawnie kontrolowana
(pamiêtne sceny w filmie �Rozmowy kontrolowane�).
Stosowano tryb dora�ny w postêpowaniu s¹dowym. Wiele
grup zawodowych poddano weryfikacji polityczno-
ideologicznej (dziennikarze, nauczyciele, administracja
pañstwowa, sêdziowie). 16 grudnia - ZOMO ponownie
spacyfikowa³o Stoczniê Gdañsk¹. Od godzin po³udniowych
rozpoczê³y siê na ulicach Gdañska starcia z milicj¹. Do
walki z t³umem u¿yto helikopterów i czo³gów. W obronie
kopalni «Wujek» zginê³o 9 górników, 21 mia³o rany
postrza³owe.

25 stycznia Sejm zatwierdza stan wojenny. Przeciwko
g³osowa³ tylko jeden pose³.

Znaczny by³ opór spo³eczeñstwa. W du¿ych zak³adach
przemys³owych organizowano strajki, m.in. w �Hucie
Lenina� w Nowej Hucie, w wielu kopalniach na �l¹sku.
By³y one brutalnie t³umione.

Wiele tysiêcy osób aresztowano i skazano na kary
wiêzienia lub grzywny, pozbawiono pracy. Od wielu gro�b¹
wymuszano sk³adanie deklaracji lojalno�ci tzw. �lojalki� wobec
w³adz pañstwowych. Wszelki opór by³ rozbijany. Strajki
okupacyjne i demonstracje uliczne pacyfikowane by³y z
u¿yciem specjalnych oddzia³ów MO � Zmechanizowanych
Oddzia³ów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) i sprzêtu woj-
skowego.

Spo³eczeñstwo organizowa³o formy oporu biernego, np.
bojkot pañstwowych �rodków masowego przekazu, tzw. �drugi
obieg�, czyli wydawanie konspiracyjne druków ulotnych, gazet
i ca³ych ksi¹¿ek. Osi¹gn¹³ on godne podziwu rozmiary. Mia³y
miejsce tzw. �manifestacje spacerowe�. Zorganizowano je po
raz pierwszy w �widniku na wezwanie w³adz tamtejszej
Solidarno�ci. Polega³y one na masowych spacerach w czasie
nadawanie Dziennika TV o 19.30. Inn¹ form¹ wyrazu
sprzeciwu by³y tzw. �przerwy ciszy�, która polega³a na
powstrzymaniu siê od rozmów w czasie przerw miêdzy
lekcjami w szkole. Jako pierwsi pos³u¿yli siê ni¹ uczniowie II
LO im. Stefana Batorego w Warszawie.

WRON powo³a³ komisarzy wojskowych, którzy ingerowali
we wszystkie sfery ¿ycia - od dostaw mleka do lokalnego
sklepu do dzia³alno�ci du¿y zak³adów przemys³owych.
Powo³ano tak¿e Obywatelskie Komitety Ocalenia Naro-
dowego (OKON), których zadaniem by³o propagowanie
�w³a�ciwych postaw spo³ecznych�.

Wprowadzenie stanu wojennego wywo³a³o reperkusje za
granic¹. Jedn¹ z pierwszych by³a pro�ba o azyl polskiego
ambasadora w USA (21 grudnia 1981 r.), Romualda
Spasowskiego. Na podobny krok zdecydowa³ siê polski
ambasador w Japonii. Obaj zostali skazani zaocznie na karê
�mierci przez s¹d wojskowy.

23 grudnia prezydent USA Ronald Reagan wprowadzi³
sankcje gospodarcze wobec PRL. W marcu Komisja Praw
Cz³owieka ONZ uchwala rezolucje, domagaj¹c¹ siê
przygotowania raportu na temat sytuacji w Polsce. W czerwcu
1982 r. przedstawiciele Francji i Norwegii w Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy sk³adaj¹ skargê na nieprzestrzeganie przez
Polskê podpisanych przez ni¹ miêdzynarodowych konwencji.

Stan wojenny zosta³ zawieszony 31 grudnia 1982 r. na
mocy uchwa³y Rady Pañstwa z 19 grudnia 1982 r. Jeszcze
wcze�niej, bo 10 listopada 1982 roku zostaje zwolniony z
internowania Lech Wa³êsa. 22 lipca 1983 r. stan wojenny
zostaje odwo³any. Jednak czê�æ represyjnego ustawo-
dawstwa wprowadzona w trakcie jego trwania zosta³a
zachowana.

Piotr Winnicki
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Wiadomo�ci z Polski

2 proc. ankietowanych spêdzi Wigiliê samotnie
80 proc. Polaków zamierza spêdziæ tegoroczn¹ Wigiliê u

siebie w domu, 13 proc. deklaruje, ¿e ten wieczór �wiêtowaæ
bêdzie u kogo� z rodziny w tej samej miejscowo�ci, a 6 proc.
wyjedzie do rodziny � wynika z najnowszego sonda¿u CBOS.

Tylko co setny Polak (1 proc.) nie ma w zwyczaju
obchodzenia Wigilii, a jeszcze mniej jest takich osób, które
planuj¹ na ten dzieñ wyjazd wypoczynkowy (0,5 proc.).

Co najmniej po³owa Polaków zamierza usi¹�æ do
wieczerzy wigilijnej przede wszystkim w gronie osób z
najbli¿szej rodziny: ¿ony lub mê¿a (88 proc.), rodziców (66
proc.) oraz dzieci zamieszkuj¹cych w tym samym domu (81
proc.) lub ju¿ doros³ych i samodzielnych (50 proc.).

Nieco mniej osób deklarowa³o, ¿e w Wigiliê spotka siê z
wnukami (49 proc. tych, którzy je maj¹) lub dziadkami (29
proc.), z rodzeñstwem swoim (41 proc.) lub swojego ma³¿onka
(22 proc.), te�ciami (36 proc.), czy innymi krewnymi w³asnymi
(22 proc.) b¹d� z rodzin¹ ¿ony lub mê¿a (11 proc.).

Co ósmy badany (12 proc.) spêdzi w tym roku Wigiliê w
gronie przyjació³ lub znajomych, a co dwudziesty (5 proc.) � z
kim� spoza krêgu rodziny lub przyjació³. Nieliczni (2 proc.)
pozostan¹ w ten wieczór samotni.

Zdecydowana wiêkszo�æ (85 proc.) ankietowanych
zamierza w tym roku przygotowaæ prezenty pod choinkê dla
rodziny i najbli¿szych. Mniej popularne jest obdarowywanie
przyjació³, znajomych czy s¹siadów � prezenty dla nich
planuje 13 proc. badanych oraz kolegów i kole¿anek z pracy
lub szko³y (11 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 1�4 grudnia 2006 r.
na reprezentatywnej próbie losowej 1015 doros³ych
mieszkañców Polski.

(PAP)

Polacy spêdz¹ Wigiliê
w domu

Senat ustanowi³ rok 2007
rokiem genera³a W³ady-
s³awa Andersa. Jak podkre�-
lono w przyjêtej jednog³o�nie
uchwale, genera³ Anders jest
symbolem chwa³y ¿o³nierza
polskiego, walcz¹cego nie-
ugiêcie o wolno�æ i nieza-
wis³o�æ Rzeczypospolitej.
«Uosabia tak¿e niez³omn¹
postawê Polaków na obczy�-
nie, ich tragizm oraz wier-
no�æ idea³om, o które walczy³
Naród Polski» - podkre�lili
senatorowie.

Dyskusji przys³uchiwa³a
siê wdowa po generale, Irena Anders oraz ostatni prezydent
Polski na uchod�stwie, by³y podkomendny genera³a Andersa
Ryszard Kaczorowski.

Senat o generale Andersie

Dzielenie siê
op³atkiem oznacza
dzielenie siê mi³o-
�ci¹ i nadziej¹, któ-
r¹ nam przyniós³
Zbawiciel � przy-
pomnia³ kardyna³
Stanis³aw Dziwisz.
Metropolita z³o¿y³
¿yczenia uczest-
nikom wigilii dla
bezdomnych i ubo-
gich, która odby³a
siê w niedzielê w kru¿gankach klasztoru ojców franciszkanów w
Krakowie.

Przy wigilijnym stole u franciszkanow spotka³o siê ponad
tysi¹c osób. Ubodzy, samotni i bezdomni kolêdowali i dzielili
siê op³atkiem.

- W polskie �wiêtowanie Bo¿ego Narodzenia od pokoleñ
wpisuje siê niespotykane gdzie indziej na �wiecie dzielenie
siê op³atkiem, a op³atek to jak widzimy kawa³ek chleba, a bez
niego nie ma ¿ycia � powiedzia³ kardyna³ Dziwisz.

Metropolita krakowski przypomnia³, ¿e hebrajska nazwa
Betlejem oznacza w³a�nie �dom chleba�.

- Uboga stajenka sta³a siê najgodniejsza, aby w niej
narodzi³ siê Zbawicielem �wiata. Jego narodzenie w ubóstwie
niesie nadzieje nam wszystkim, a szczególnie tym, którym
ubóstwo odbiera nadziejê, a czêsto prowadzi do rozpaczy �
powiedzia³ kardyna³.

¯yczy³ wszystkim potrzebuj¹cym, ubogim �aby tajemnica
Bo¿ego Narodzenia obudzi³a i podtrzymywa³a wasz¹ nadziejê
na lepsze jutro�.

Na stole podczas wieczerzy pojawi³y siê m.in. kluski
z mas³em i bakaliami, ryba, surówka z kiszonej kapusty.
Po wieczerzy przybyli otrzymali paczkê z ¿ywno�ci¹ na
�wiêta.

Drobne podarunki � tysi¹c figurek Dzieci¹tka Jezus z
masy solnej � zrobi³y dla uczestników wieczerzy dzieci z
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Integracyjnych nr 5 w
Krakowie. Obieca³y one tak¿e modlitwê w intencji obda-
rowanych. Z kolei uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 29 za
pieni¹dze zebrane podczas kiermaszu ozdób �wi¹tecznych
kupili ciastka.

- Od lat na tê wieczerzê przychodz¹ bardzo ró¿ne osoby
� samotni, którzy chc¹ spêdziæ Wigiliê z innymi, bezdomni i
ca³e rodziny, którym z powodów materialnych trudno
zorganizowaæ wspóln¹ kolacjê � powiedzia³ dyrektor Caritas
Archidiecezji Krakowskiej ks. Bogdan Kordula.

Organizatorem Wigil i i  byli: Caritas Archidiecezji
Krakowskiej, oo. franciszkanie, Wy¿sze Seminarium
Duchowne, Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej, Wydzia³
Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego,
bracia albertyni i siostry albertynki. Pomagali te¿ wolontariusze
ze S³u¿by Maltañskiej i harcerze z ZHP i ZHR.

(PAP)

�Dzielenie siê op³atkiem to
dzielenie siê mi³o�ci¹�

Op³atek to kawa³ek chleba, a bez niego nie
ma ¿ycia � powiedzia³ kardyna³ Dziwisz
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Piosenkarka i aktorka zmar³a 19-go grudnia 2006 w wieku
70 lat. Jak zaznaczy³ mened¿er artystki, Jakub Majoch, mimo
choroby Danuta Rinn do koñca pozosta³a osob¹ aktywn¹.
Kilka miesiêcy temu zakoñczy³a prace nad swoj¹ now¹ p³yt¹
�Dzieciêce Zoo�, nagran¹ wspólnie z dzieæmi i dla dzieci. �
Premiera p³yty zaplanowana by³a na grudzieñ, potem artystka
mia³a odbyæ trasê koncertow¹ � poinformowa³.

Danuta Rinn (w³a�æ. Danuta Smykla) urodzi³a siê 17 lipca
1936 r. w Krakowie. Ukoñczy³a
�redni¹ szko³ê muzyczn¹ w klasie
fortepianu. Studiowa³a na Wydziale
Kompozycji krakowskiej PWSM.
Debiutowa³a na pocz¹tku lat 60. w
Krakowie, ale pierwsze piosenki
nagra³a w 1963 r. w Warszawie, z
któr¹ od tej pory zwi¹za³a swoje
¿ycie.

Do 1973 r. �piewa³a w duecie z
mê¿em, Bogdanem Czy¿ewskim,
zyskuj¹c znaczn¹ popularno�æ.
Potem, �piewaj¹c ju¿ solo, wy-
stêpowa³a m.in. z big-bandami
jazzowymi. W latach 1974-1979
wspó³pracowa³a z warszawskim
Teatrem na Targówku. Przez wiele lat wspó³pracowa³a te¿ z
kabaretem Pod Egid¹.

Jej najbardziej znane utwory to �Na deptaku w Ciecho-
cinku�, �Gdyby choæ raz� (oba z Bogdanem Czy¿ewskim), �Tyle
wdziêku�. W 1974 r. otrzyma³a jedn¹ z nagród Festiwalu
Piosenki w Opolu za swój szalgier �Gdzie ci mê¿czy�ni�.
Zosta³a wtedy te¿ festiwalow¹ Miss Obiektywu.

W 25. rocznicê wprowadzenia stanu wojennego prezydent
Lech Kaczyñski odznaczy³ Danutê Rinn Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski � �za wybitne zas³ugi w dzia³alno�ci
na rzecz przemian demokratycznych w Polsce�.

Jako aktorka gra³a w filmach od pocz¹tku lat 70., m.in. w
�Zazdro�ci i medycynie� (1973), �Bilansie kwartalnym� (1974),

Danuta Rinn nie ¿yje
�Karierze Nikosia Dyzmy� (2002). Telewidzowie mogli j¹
ogl¹daæ w polskich serialach �Graczykowie� (1999-2000),
�Graczykowie, czyli Bu³a i spó³a� (2001-2002), �Samo ¿ycie�
(2002-2006), �Niania� (2005-2006).

W 1993 r. zosta³a uhonorowana presti¿ow¹ miêdzy-
narodow¹ nagrod¹ Z³oty Mikrofon, której laureatami byli te¿
m.in. Frank Sinatra, Roy Orbison, Rod Steward.

W okresie stanu wojennego Danuta Rinn wybra³a
repertuar patriotyczny. Bra³a udzia³
w organizowanych przez Muzeum
Archidiecezji Warszawskiej reci-
talach poetyckich. Wystêpowa³a na
imprezach charytatywnych. �pie-
wana przez ni¹ pie�ñ o polskiej
husarii by³a uwa¿ana za niefor-
malny hymn podziemnej �Soli-
darno�ci�, podnosz¹cy Polaków na
duchu.

¯ycie mia³a pe³ne piêkna i
�piewu, w stanie wojennym nios³a
nadziejê, która wzmacnia³a Pola-
ków w trudnej sytuacji � powiedzia³
ks. Wies³aw Niewêg³owski podczas
pogrzebu Danuty Rinn na warszaw-

skich starych Pow¹zkach.
� Pamiêtaj¹ j¹ wszyscy jako t¹, która nios³a optymizm,

rado�æ, nadziejê poprzez swój �piew, poprzez te ma³e
arcydzie³a, która wpada³y do uszu i zostawa³y w sercu � mówi³
w homilii wyg³oszonej w ko�ciele �w. Karola Boromeusza
duszpasterz �rodowisk twórczych.

Przed msz¹ �w. przedstawicielka Kancelarii Prezydenta
wrêczy³a rodzinie zmar³ej artystki Krzy¿ Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski, nadany przez prezydenta Lecha
Kaczyñskiego w 25. rocznicê wprowadzenia stanu wojennego.

Z powodu z³ego stanu zdrowia Danuta Rinn nie mog³a
osobi�cie odebraæ odznaczenia podczas uroczysto�ci
rocznicowych we Wroc³awiu.

(PAP)

Jedna z  najwiêkszych interne-
towych agencji podró¿y � Orbitz ze
Stanów Zjednoczonych - uzna³a
stolicê Ma³opolski Najmodniejszym
Miastem �wiata 2007.

Amerykanie wychwalaj¹ zabytki Krakowa, ale
przede wszystkim to, ¿e miasto têtni ¿yciem
towarzyskim. Krakowskie ulice, kluby i kawiarnie
przez ca³¹ noc s¹ pe³ne ludzi.

W ubieg³ym roku Kraków odwiedzi³o siedem
milionów turystów. Promocja miasta przez agencjê
Orbitz � giganta na rynku turystycznym � mo¿e
�ci¹gn¹æ kolejne miliony.

Amerykanie opisuj¹ Kraków jako �now¹ Pragê�
� kulturalne centrum Polski, ale te¿ miasto
nowoczesne, wibruj¹ce ¿yciem kulturalnym, które
szczególnie warto odwiedziæ w czasie karnawa³u.

(IAR)

Moda na Kraków
 Dwa miliony Polaków mog³o ju¿ trafiæ na Zachód

do pracy po unijnej integracji w 2004 r. Zainte-
resowanie lepszymi zarobkami, nawet kosztem
wyjazdu i po�wiêceñ, wcale nie maleje � pisze �¯ycie
Warszawy�

Zagraniczn¹ ofertê pracy na stanowisku podobnym do aktualnie
zajmowanego gotowych jest przyj¹æ niemal 50 proc. zatrudnionych w
�rednich i du¿ych polskich firmach � wynika z ogólnopolskiego badania
satysfakcji pracowników, przeprowadzonego w listopadzie przez
Interaktywny Instytut Badañ Rynkowych na prawie piêciu tysi¹cach
respondentów.

Dlaczego chcemy emigrowaæ? 99,1 proc. podaje jako przyczynê
wynagrodzenie wy¿sze od otrzymywanego w kraju. 95,6 proc. chce
pog³êbiaæ znajomo�æ jêzyka obcego; 91,5 proc. kusi mo¿liwo�æ
zdobycia do�wiadczenia zawodowego, a 77,5 proc nie podoba siê
sytuacja w kraju.

W�ród przyczyn emigrowania po³owa badanych (52 proc.)
wymieni³a te¿ chêæ zmiany otoczenia.

Exodus Polakow

(IAR)
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Dwie trzecie Polakow
za polskim wetem

Wed³ug 65 proc. ankietowanych polskie weto wobec
rozpoczêcia przez UE rozmów z Rosj¹ o nowej umowie o wspó³pracy
i partnerstwie jest s³uszne - wynika z najnowszego sonda¿u CBOS.

Minister Obrony R. Sikorski w wywiadzie dla
ukraiñskiej sekcji BBC o�wiadczy³ m.in.:

Cz³onkostwo w NATO przynios³o Polsce wiele pozy-
tywnych korzy�ci. Uzyskali�my m. in. dostêp do technologii,
procedur, otrzymali�my dofinansowane do programów
dotycz¹cych obrony, jakich sami nie byliby�my wstanie
sfinansowaæ. Sojusz, za znacznie wiêksz¹ sumê, któr¹ Polska
wnosi jako cz³onek organizacji do jej bud¿etu, realizuje
budowê obiektów wojskowych, lotnisk, bunkrów, radarów.
NATO funkcjonuje na zasadach ruchu dwustronnego.
Jednocze�nie bowiem nasz kraj wspomaga pakt uczestnicz¹c
w jego misji w Afganistanie. Udzia³ w podobnych misjach
pozwala naszym ¿o³nierzom zdobyæ do�wiadczenie
wojskowe, jakie trudno uzyskaæ na rodzimych poligonach.

Operacje wojskowe przynosz¹ zarówno straty w
ludziach jak i finansowe. Bez nich nie jest jednak mo¿liwe
funkcjonowanie armii. Jest to cena za niepodleg³o�æ i w³asne
bezpieczeñstwo. Ka¿de wspó³czesne pañstwo posiada armiê:
albo w³asn¹, albo obc¹.

Doktryna sojuszu zak³ada, ¿e drzwi do NATO s¹ zawsze
otwarte. Cz³onkostwo w nim jest dobrowolne. Nikogo nie
mo¿na zmuszaæ do wst¹pienia w szeregi Paktu. O cz³on-

UE - Polska - Ukraina

Kluczowa pozycja Ukrainy

Wniosek o przed³u¿enie misji polskich ¿o³nierzy w Iraku
do koñca 2007 r. podpisa³ w pi¹tek prezydent Lech Kaczyñski
� poinformowa³ szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego
W³adys³aw Sta-
siak.

Rz¹d skie-
rowa³ do prezy-
denta wniosek o
p r z e d ³ u ¿ e n i e
obecno�ci wojsk
polskich w Iraku
do koñca 2007
r., z mo¿liwo�ci¹
wcze�niejszego
wycofania, o ile
pozwol¹ na to
warunki bezpieczeñstwa w tym kraju.

Kontyngent ma liczyæ 1200 ¿o³nierzy i pracowników
wojska. Z tego 900 ¿o³nierzy s³u¿yæ ma w Iraku, za� 300
pozostanie w rezerwie na terytorium kraju.

(PAP)

Polacy w Iraku
do koñca 2007 roku

kostwie w nim decyduje przede wszystkim naród i nie jest
to decyzja rz¹dów pañstw, czy ich ministerstw obrony.

Polska wstêpuj¹c do sojuszu nie tylko uzyska³a korzy�ci
dla siebie korzy�ci. Wzmocni³a tak¿e jego mo¿liwo�ci
obronne. NATO jest ponadto swoistym instytucyjnym
�taranem�, który u³atwia krajom np. cz³onkostwo w UE.
Sojusz jest bowiem tak¿e gwarantem bezpieczeñstwa dla
inwestorów zagranicznych. Cz³onkostwo w Pakcie
Pó³nocnoatlantyckim daje ponadto wiele innych korzy�ci.
Polska dziêki cz³onkostwu w sojuszu mo¿e np. pomóc
rz¹dowi Afganistanu mimo, ¿e nie ma w tym pañstwie
narodowych interesów.

Cz³onkostwo Ukrainy i Gruzji w NATO rozszerzy jego
dzia³alno�æ na wschodzie. Ukraina zajmuje bowiem wa¿ne
miejsce w Europie w kontek�cie równowagi si³. Niepod-
leg³o�æ Ukrainy ma dla interesów narodowych Polski bardzo
du¿e znaczenie. Wst¹pienie Ukrainy do krêgu niezale¿nych
demokratycznych pañstw, przyst¹pienie do NATO umo¿-
liwi³oby jej wyj�cie ze �szarej strefy�, w której trwa
geopolityczne przeci¹ganie liny. Cz³onkostwo w NATO
by³oby dla Ukrainy tak¿e dobr¹ form¹ integracji jej
gospodarki z gospodark¹ europejsk¹.

Przeciwnego zdania jest 10 proc. ankietowanych.
Jako «zdecydowanie» s³uszne zg³oszenie weta okre�li³o

30 proc. badanych, jako «raczej» s³uszne - 35 proc. Za
«zdecydowanie» nies³uszn¹ decyzjê tê uzna³ 1 proc.
ankietowanych, za «raczej» nies³uszn¹ - 9 proc. 25 proc.
respondentów nie mia³o zdania w tej kwestii.

O 12 pkt proc. wzros³a liczba Polaków, którzy �le oceniaj¹
ca³okszta³t stosunków polsko-rosyjskich. Obecnie a¿ 63 proc.
badanych jest takiego zdania, w porównaniu z 51 proc. w
grudniu 2005 r.

Niezbyt optymistyczne s¹ prognozy ankietowanych co do
mo¿liwo�ci poprawy w najbli¿szym czasie polsko-rosyjskich relacji.

Jedynie 23 proc. przewiduje poprawê; pogorszenia
spodziewa siê 14 proc. 44 proc. respondentów uwa¿a, ¿e
relacje polsko-rosyjskie pozostan¹ bez zmian, a 19 proc.
badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Wed³ug 31 proc. badanych, zdecydowana postawa Polski
w sprawie nowej umowy miêdzy UE a Rosj¹ raczej wzmocni
pozycjê naszego kraju w tej organizacji, przeciwnego zdania
jest 18 proc. Zdaniem 25 proc. ankietowanych nic to nie zmieni
w pozycji Polski w Unii, a 26 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Jak wynika z badania, 44 proc badanych uwa¿a, ¿e
sprawa rosyjskiego embarga na polskie miêso i niektóre
artyku³y spo¿ywcze powinna zostaæ za³atwiona przy udziale
Unii Europejskiej. Niewiele mniej - 40 proc. - opowiada siê za
trybem dwustronnych rokowañ miêdzy Polsk¹ a Rosj¹. 16
proc. nie ma zdania w tej sprawie.

CBOS podaje, ¿e w�ród osób, które interesuj¹ siê
polityk¹, aprobata polskiego weta siêga 82 proc. W�ród
niezainteresowanych polityk¹, poparcie dla stanowiska Polski
w tej sprawie wyra¿a 49 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-4 grudnia, na 1015-
osobowej próbie losowej doros³ych Polaków.

(PAP)
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Uczmy siê jêzyka polskiego

²
- Kiedy siê urodzi³e�?
- Urodzi³em siê drugiego maja tysi¹c dziewiêæset
osiemdziesi¹tego roku (2.05.1980 r.)
- A ty kiedy urodzi³a� siê?
- Urodzi³am siê jedenastego lipca tysi¹c dziewiêæset
siedemdziesi¹tego pi¹tego roku (11.07.1975 r.)

Czas przesz³y     Ïðîøåäøåå âðåìÿ
urodziæ siê - ðîäèòüñÿÿ

ìóæñêîé ðîä æåíñêèé ðîä
ja  urodzi³em siê ja  urodzi³am siê
ty  urodzi³e� siê ty   urodzi³a� siê
on urodzi³ siê ona  urodzi³a siê
pan urodzi³ siê pani  urodzi³a siê
my urodzili�my siê my   urodzi³y�my siê
wy urodzili�cie siê wy   urodzi³y�cie siê
oni urodzili siê one  urodzi³y siê
panowie urodzili siê panie urodzi³y siê
pañstwo urodzili siê

²

nazwy miesiêcy - íàçâàíèÿ ìåñÿöåâ

1 � styczeñ 5 �maj 9 - wrzesieñ
2 � luty 6 � czerwiec 10 - pa�dziernik
3 � marzec 7 � lipiec 11 - listopad
4 - kwiecieñ 8 � sierpieñ 12 - grudzieñ

Æwiczenie 1
Ñîåäèíèòå è ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ.
Proszê po³¹czyæ i przeczytaæ zdania.

Maj to jest                dwunasty miesi¹c roku.
Sierpieñ to jest          dziesi¹ty miesi¹c roku.
Czerwiec to jest      pi¹ty miesi¹c roku.
Grudzieñ to jest        ósmy miesi¹c roku.
Pa�dziernik to jest    szósty miesi¹c roku.

Æwiczenie 2
Âñòàâüòå ñëîâà ïî ñìûñëó.
Proszê wstawiæ brakuj¹ce s³owa.
1. Drugi miesi¹c roku nazywa siê................................
2. Szósty miesi¹c roku to jest......................................
3.............................to jest czwarty miesi¹c roku.
4. Pierwszy miesi¹c roku nazywa siê....
5....to jest trzeci miesi¹c roku.

Æwiczenie 3
Îòâåòüòå ïîëíûì ïðåäëîæåíèåì.
Proszê odpowiedzieæ pe³nym zdaniem.
l. Jak nazywa siê dziewi¹ty miesi¹c roku?
2. Jak nazywa siê dwunasty miesi¹c roku?
3. Jak nazywa siê trzeci miesi¹c roku?
4. Jak nazywa siê jedenasty miesi¹c roku?
5. Jak nazywa siê siódmy miesi¹c roku?

kiedy?
Styczeñ w styczniu
Luty w lutym
Marzec w marcu
Kwiecieñ w kwietniu
Maj w maju
Czerwiec w czerwcu
Lipiec w lipcu
Sierpieñ w sierpniu
Wrzesieñ we wrze�niu
Pa�dziernik w pa�dzierniku
Listopad w listopadzie
Grudzieñ w grudniu

Æwiczenie 4
Äàííûå â ñêîáêàõ ìåñÿöû íàïèøèòå ñëîâàìè.
w nawiasach miesi¹ce proszê napisaæ s³ownie.
1. Urodzi³am siê w (VII)......................................
2. Urodzi³em siê w (VI) ......................................
3. Moja kole¿anka urodzi³a siê w (I)...................
4. Ojciec mojego kolegi urodzi³ siê w (III)...........
5. Siostry bli�niaczki urodzi³y siê w (IV)..............
6. My urodzili�my siê w (V)................................,
 a wy urodzili�cie siê w (XII)...............................

Æwiczenie 5
Îòâåòüòå ïîëíûì ïðåäëîæåíèåì.
Proszê odpowiedzieæ pe³nym zdaniem.
1. W jakim miesi¹cu urodzi³a siê twoja matka?
2. W jakim miesi¹cu urodzi³ siê twój ojciec?
3. W jakim miesi¹cu urodzi³a� siê / urodzi³e� siê?

Æwiczenie 6
Íàïèøèòå ÷èñëî ñëîâàìè, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ:
którego? - êàêîãî ÷èñëà?
Proszê napisaæ datê s³owami, odpowiadaj¹c na pytanie
którego?
13 II 4 VII 23 IX      21 I 24XII
27XI 29 III    25 VIII 26 IV    22 VI 28 X

Czas  przesz³y   Urodzi³em siê....
Ïðîøåäøåå âðåìÿ  ß ðîäèëñÿ..

Óðîê 10
Lekcja 10
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êàêîé ãîä?      który rok?
1996
òûñÿ÷à äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòîé ãîä
(äåâÿíîñòî � êîëè÷åñòâåííîå ÷èñëèòåëüíîå)
1997
tysi¹c dziewiêæset dziewiêædziesi¹ty siódmy rok
(dziewiêædziesi¹ty - ïîðÿäêîâîå ÷èñëèòåëüíîå)

Æwiczenie 7
Ïðî÷èòàéòå è íàïèøèòå öèôðàìè:
Proszê przeczytaæ i napisaæ cyframi:
tysi¹c dziewiêæset dziewiêædziesi¹ty pi¹ty rok
tysi¹c dziewiêæset osiemdziesi¹ty dziewi¹ty rok
tysi¹c dziewiêæset siedemdziesi¹ty ósmy rok
tysi¹c dziewiêæset sze�ædziesi¹ty siódmy rok
tysi¹c dziewiêæset piêædziesi¹ty szósty rok
tysi¹c dziewiêæset czterdziesty pi¹ty rok
tysi¹c dziewiêæset trzydziesty dziewi¹ty rok
tysi¹c dziewiêæset dwudziesty drugi rok
tysi¹c osiemset sze�ædziesi¹ty trzeci rok
tysi¹c siedemset dziewiêædziesi¹ty pi¹ty rok
tysi¹c dziewiêæset osiemnasty rok

Æwiczenie 8
Íàïèøèòå ïðîïèñüþ:
Proszê napisaæ s³owami:
1993 r.     1974 r.     1956 r.
1981 r.     1968 r.     1945 r.     1939 r.

Â êàêîì ãîäó?      W którym roku?

Æwiczenie 9
Ñïðîñèòå. Proszê zapytaæ.
przyk³ad:
Fryderyk Chopin urodzi³ siê w 1810 roku.
1. Miko³aj Kopernik urodzi³ siê w 1473 roku.
2. Adam Mickiewicz urodzi³ siê w 1798 roku.
3. Tadeusz Ko�ciuszko urodzi³ siê w 1746 roku.

Æwiczenie 10
Îòâåòüòå íà âîïðîñû, óêàçûâàÿ äåíü, ìåñÿö, ãîä
ðîæäåíèÿ.
Proszê odpowiedzieæ na pytania podaj¹c dzieñ,
miesi¹c, rok urodzenia.
przyk³ad:
Kiedy urodzi³ siê Henryk Sienkiewicz?
Henryk Sienkiewicz urodzi³ siê 5.05.1846 r. �
pi¹tego maja tysi¹c dziewiêæset czterdziestego
szóstego roku.

1. Kiedy urodzi³ siê pana/pani ojciec?
2. Kiedy urodzi³a siê pani/pana matka?
3. Kiedy pani urodzi³a siê?/Kiedy siê pan urodzi³?

²
- Wiesz, brat mi siê urodzi³!
- Kiedy?
- Dzisiaj w nocy.
- Wiesz, Wiktorowi urodzi³ siê syn.

- Kiedy?
- Dwa dni temu. W pi¹tek po po³udniu. A Monika
urodzi³a córkê w niedzielê.
-Co za tydzieñ!

niedziela - âîñêðåñåíüå          íåäåëÿ - tydzieñ

dni tygodnia - äíè íåäåëè

²
pierwszy dzieñ tygodnia poniedzia³ek

w poniedzia³ek
drugi dzieñ wtorek

we wtorek
trzeci dzieñ �roda

w �rodê
czwarty dzieñ czwartek

w czwartek
pi¹ty dzieñ pi¹tek

w pi¹tek
szósty dzieñ sobota

w sobotê
siódmy dzieñ niedziela

w niedzielê

Kiedy?
rano � óòðîì
przed po³udniem - äî îáåäà
w po³udnie - â ïîëäåíü
po po³udniu - ïîñëå îáåäà
w ci¹gu dnia � äí¸ì
wieczorem � âå÷åðîì
w nocy, noc¹ � íî÷üþ
o pó³nocy - â ïîëíî÷ü
wcze�nie � ðàíî
pó�no � ïîçäíî
pó�no w nocy - ïîçäíî íî÷üþ
dzisiaj � ñåãîäíÿ
wczoraj � â÷åðà
przedwczoraj � ïîçàâ÷åðà
dwa dni temu - äâà äíÿ íàçàä
kilka dni temu - íåñêîëüêî äíåé íàçàä
tydzieñ temu - íåäåëþ íàçàä
miesi¹c temu - ìåñÿö íàçàä
rok temu - ãîä íàçàä
w zesz³ym roku - â ïðîøëîì ãîäó
dwa lata temu - äâà ãîäà íàçàä
piêæ lat temu - ïÿòü ëåò íàçàä
kilka lat temu - íåñêîëüêî ëåò íàçàä
ostatnio - â ïîñëåäíåå âðåìÿ
niedawno - íåäàâíî
dawno temu - äàâíî
rano � óòðîì      ðàíî - wcze�nie
wcze�nie rano - ðàíî óòðîì
íà ýòîé íåäåëå        w tym tygodniu
íà òîé íåäåëå          w tamtym tygodniu
íà ïðîøëîé íåäåëå  w zesz³ym tygodniu
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Æwiczenie 11
Íàéäèòå àíòîíèìû
Proszê znale�æ antonimy.
Rano   pó�no wieczorem   po po³udniu
pó�no   wieczorem   w po³udnie
wcze�nie   przed po³udniem
o pó³nocy   wcze�nie rano
ci¹gu dnia   w nocy, noc¹

²
Gdzie by³e� i co robi³e�?
- Gdzie by³e� i co robi³e� w zesz³ym tygodniu?
- Tydzieñ temu by³em jeszcze w Polsce.
- By³em tam u swoich znajomych.
- W jakim mie�cie by³e�?
- By³em w kilku miastach. W Warszawie, Krakowie,
Katowicach, Wroc³awiu i Bydgoszczy.
-  Kiedy wróci³e� do domu?
- Wróci³em dwa dni temu. W �rodê.
- Telefonowa³am do ciebie przedwczoraj, ale nie by³o
ciebie w domu.
- A kiedy do mnie dzwoni³a�?
- Dzwoni³am kilka razy. Rano, przed po³udniem,
w po³udnie, po po³udniu i wieczorem.
- Przyjecha³em pó�no w nocy.
- A co siê sta³o?
- Chcia³am ci powiedzieæ, ¿e twoja siostra urodzi³a córkê.
- To wspania³a wiadomo�æ! Bardzo siê cieszê.

(by³e� - òû áûë, robi³e� - òû äåëàë, jeszcze � åù¸,
w kilku - â íåñêîëüêèõ,  wróci³e� - òû âåðíóëñÿ
do domu � äîìîé, telefonowa³am do  ciebie - ÿ
çâîíèëà òåáå, w domu � äîìà, kilka razy -
íåñêîëüêî ðàç, przyjecha³em - ÿ ïðèåõàë, co siê
sta³o? - ×òî ñëó÷èëîñü? chcia³am ci powiedzieæ -
ÿ õîòåëà òåáå ñêàçàòü, wspania³a � âåëè-
êîëåïíàÿ, wiadomo�æ - íîâîñòü, âåñòü, bardzo
siê cieszê - ÿ î÷åíü ðàä/ðàäà)

Æwiczenie 12
Êòî ñ êåì áåñåäóåò â ýòîì äèàëîãå?
Kto z kim rozmawia w tym dialogu?
a) kobieta z kobiet¹?
b) kobieta z mê¿czyzn¹?
c) mê¿czyzna z mê¿czyzn¹?

Æwiczenie 13
Äàííûå ãëàãîëû ðàçäåëèòå íà äâå ãðóïïû: ìóæñêîãî
ðîäà è æåíñêîãî.
Proszê podzieliæ podane czasowniki na dwie grupy:
rodzaju mêskiego oraz ¿eñskiego.
by³e�, robi³e�, by³em, wróci³e�, telefonowa³am,
dzwoni³a�, dzwoni³am, przyjecha³em, chcia³em,
urodzi³a.

Æwiczenie 14
Íàïèøèòå áåçëè÷íóþ ôîðìó ãëàãîëà (èíôèíèòèâ) îò
ñëåäóþùèõ ãëàãîëîâ:
Proszê napisaæ bezokolicznik nastêpuj¹cych
czasowników:

Wrócili�my - wróciæ....................................
mówi³em -... ...............................................
by³em -...........................dzwoni³a� -........................
robi³am -..........................telefonowa³am -................
mieszkali�my -................mia³e� -.............................
pracowa³y -.....................urodzi³am siê -..................
chcia³y�my -....................przyjechali�my -................
powiedzia³ -.....................studiowa³em .....................

Æwiczenie 15
Çàìåíèòå íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïðîøåäøåå
ñëåäóþùèõ ãëàãîëîâ:
Proszê zamieniæ czas tera�niejszy na przesz³y
nastêpuj¹cych czasowników:
ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ øïàðãàëêîé - mo¿na korzystaæ
ze �ci¹gawki
(my)            mieszkamy
(oni, one)    s¹
(ty)              robisz
(ty)              jeste�
(my)            chcemy
(ja)              pracuje
(my)             ¿yjemy
(oni, one)    mówi¹
(my)            jeste�my
(ja)              studiuje
(on, ona)     uczy siê

Æwiczenie 16
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ, (âîçìîæíû âàðèàíòû)
Proszê u³o¿yæ zdania, (mo¿liwe s¹ warianty)
przyk³ad:
wczoraj, ja, byæ, dom  -  Wczoraj (ja) by³em w domu.
1. dwa lata temu, my, byæ, Warszawa, £ód�, Gdañsk
2. przed po³udniem, one, byæ, szko³a i biblioteka
3. po po³udniu, ja, byæ, sklep, apteka i poczta
4. pó�no w nocy, my, byæ, dom
5. w niedzielê przed po³udniem, ojciec, byæ, praca
6. dzisiaj wieczorem, ty, byæ, kino
7. miesi¹c temu, rodzice, byæ, Kraków, Poznañ, Bydgoszcz

Kowalski rozmawia z Nowakiem.
- Wiesz, s¹ dni, kiedy nie chce mi siê rano wstaæ i i�æ
do pracy.
- A jakie to s¹ dni?
- Przewa¿nie od poniedzia³ku do pi¹tku.

(rozmawiaæ - ðàçãîâàðèâàòü,áåñåäîâàòü, wiesz �
çíàåøü, nie chce mi siê - ìíå íå õî÷åòñÿ,
przewa¿nie � ïðåèìóùåñòâåííî)

Szkot przyszed³ do sklepu z pieczywem.
- Czy pan wie, ¿e dzisiaj chleb podro¿a³?
- To poproszê wczorajszy.

(Szkot � øîòëàíäåö, pieczywo - õëåá, õëåáî-
áóëî÷íûå èçäåëèÿ, czy pan wie - âû çíàåòå,
podro¿eæ � ïîäîðîæàòü, wczorajszy � â÷åðàøíèé)

Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêa:
Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W samo po³udnie 3.12.06 r. progi Stowarzyszenia
Kultury Polskiej w Charkowie przekroczyli go�cie
zaproszeni na obchody Roku 2006, jako Roku Jêzyka

Polskiego. W�ród go�ci znajdowa³ siê Konsul Generalny
RP w Charkowie Pan Grzegorz Seroczyñski.

Uczniowie pod kierunkiem polonistki z Polski
przygotowali koncert. Recytowali wiersze A. Mickiewicza,
W. Szymborskiej, J. Tuwima, L. Staffa, K.I. Ga³-

czyñskiego. Przedstawili inscenizacjê utworu J. Brzechwy
pt. �Chrz¹szcz�. Aktorzy dzielnie pokonali trudno�ci
jêzykowe i ze sceny zabrzmia³y s³owa:

�W Szczebrzeszynie chrz¹szcz brzmi w trzcinie...� i
inne, nie mniej skomplikowane w wymowie, szczególnie
dla osób, które niedawno rozpoczê³y naukê jêzyka
polskiego.

�Mi³o nam to s³yszeæ..." � obchody Roku Jêzyka Polskiego
�B¹d� z serca pozdrowiona,
Ojczysta �wiêta mowo!
Niby ³añcuchem z³otym
Wi¹¿e nas twoje s³owo.�

L. Staff

W�ród s³uchaczy korzystaj¹cych z kursów jêzyka
polskiego s¹ osoby utalentowane muzycznie. Przy-
gotowa³y one polskie pie�ni i piosenki. Us³yszeli�my
profesjonalne wykonanie �Oj, nie ta jest ciê¿ka droga�
polskiego kompozytora K. Górskiego, który mieszka³ w
Charkowie. Wzruszaj¹cy utwór za�piewa³a absolwentka
konserwatorium Natalia Zaika.
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Wszystkich rozbawi³a 7-letnia Ewelina Czernijenko.
Deklamowa³a wiersz W. Domeradzkiego �Ojczyzna�.

Wspólnie za�piewali�my �Hej, soko³y� � jedn¹ z
najpopularniejszych pie�ni towarzyskich � a naj-
g³o�niej zwrotkê o niew¹tpliwej urodzie Ukrainek
�Piêknych dziewcz¹t jest niema³o, lecz najwiêcej w
Ukrainie, tam me serce pozosta³o przy kochanej mej
dziewczynie�.

Z zainteresowaniem i oczekiwaniem patrzyli�my na
Konsula Generalnego. Chcieli�my rozpoznaæ, czy podoba
mu siê wybrany repertuar i nasze popisy jêzykowe.
Uznali�my, ¿e pan Grzegorz Seroczyñski jest zadowolony,
co sam potem przyzna³.

Po koncercie zasypano p. Konsula wieloma
pytaniami, dotycz¹cymi m. in. Jego planów zawodowych
zwi¹zanych z objêciem funkcji na placówce dyplo-
matycznej w Charkowie. Przyjemnie by³o s³uchaæ, gdy p.
Seroczyñski mówi³ o tym, jakie pozytywne wra¿enie
zrobi³o na nim miasto Charków, do którego przyby³ po
raz pierwszy.

Umówili�my siê, ¿e wykorzystamy wiele okazji, by
spotkaæ siê w du¿ym gronie np. na wieczorkach polskiej
poezji i muzyki.

Bo¿ena Paj¹k.

Zdjêcie  Dmitrij Steszenko Zdjêcie Diany Krawczenko

Op³atkowe spotkanie
w konsulacie RP

W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, w
dniu 23 grudnia odby³o siê uroczyste spotkanie op³atkowe, w
którym uczestniczyli pracownicy Konsulatu, Polonia
charkowska oraz ksiê¿a i siostry ró¿nych ko�cio³ów Charkowa.

Po przywitaniu go�ci przez Konsula Generalnego RP w
Charkowie Pana Grzegorza Seroczyñskiego, ojciec Maciej z
ko�cio³a  p. w. �w. Wincentego o Paulo przekaza³ pozdro wienia
z nadchodz¹cym �wiêtem Bo¿ego Narodzenia od Biskupa char-
kowsko-zaporo¿skiej diecezji Stanis³awa Padewskiego.

Ojciec Maciej i inni duchowny powiedzieli wiele dobrych
iciep³ych s³ów o zbli¿aj¹cym siê  �wiêcie Bo¿ego Narodzenia,
po�wiêcili op³atki i stó³ z jedzeniem. Po tym  wszyscy zaczêli
dzieliæ siê op³atkiem i sk³adaæ sobie wzajemnie serdecznie
¿yczenia.
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Op³atkowe spotkanie i obchody 15 letniej rocznicy
istnienia Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie

W dniu 17 grudnia 2006 roku w Domu Naukowców odby³
siê przygotowany przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej w
Charkowie �wi¹teczny koncert z okazji zbli¿aj¹cego siê �wiêta
Bo¿ego Narodzenia oraz 15-letniej rocznicy dzia³alno�ci
Stowarzyszenia.

Ojciec Piotr z ko�cio³a Karmelitów Bosych b³ogos³awi³
wszystkich obecnych i powiedzia³ du¿o ciep³ych s³ów z okazji
zbli¿aj¹cych siê �wi¹t i jubileuszu Stowarzyszenia. Potem
wszystkich przyby³ych na spotkanie op³atkowe i koncert
�wi¹teczny powita³a pani Prezes Jozefa Czernijenko, która
opowiada³a o 15. latach dzia³alno�ci Stowarzyszenia.

Konsul pan Lech Wdowski w imieniu Konsula Ge-
neralnego RP w Charkowie pana Grzegorza Seroczyñskiego
przekaza³ gratulacje na rêce Pani prezes Stowarzyszenia
Jozefy Czernijenko oraz jego cz³onkom i wrêczy³ puchar dla
Stowarzyszenia z okazji 15. rocznicy.

W imieniu charkowskiej administracji obwodowej g³os
zabra³a pani Natalia Pieczerska � kierownik do spraw polityki
wewnêtrznej administracji pañstwowej, a w imieniu mera miasta
Michai³a Dobkina - Borys Butyrin z administracji miejskiej.

Koncert �wi¹teczny zacz¹³ siê od �Hymnu mi³o�ci do
Ojczyzny� w wykonaniu solistki Natalii Zaiki przy akom-
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Zdjêcie Diany Krawczenko

paniamencie Walentyny Reszowej. Potem us³yszeli�my
Wasylija Sagana, któryj recytowa³ wiersz Jana Lechonia
�Hymn Polakow z zagranicy�, pie�ñ �Zdrowa� Maryja� w

wykonaniu Natalii Zaiki, �Hymn Polaków Charkowa� w
wykonaniu Swiet³any Kolencewoj i Aleksandra Kima przy
akompaniamencie autora Wandy Kowalewskiej, s³owa Igora
Mackiewicza, wiersz po�wiêcony 15. rocznicy Stowarzyszenia

Stanis³awa Mieninika, walc Fryderyka Chopina w wykonaniu
Swiet³any Pronenko, piosenkê �Remedium� i kolêdê �Lulaj¿e
Jezuniu� w wykonaniu dzieciêcego zespo³u �Hobby� pod
kierownictwem Rimy £utaj i przy akompaniamencie Mariny
Judinoj, kolêdê �Jezu malusieñki� w wykonaniu Eweliny

Czernijenko i kolêdê �Gdy �liczna Pani� w wykonaniu Ani
Mo³odeckiej przy akompaniamencie Walentyny Reszowej.
Potem brzmia³y polskie piosenki estradowe w wykonaniu
Ludmi³y Kabaniec i go�ci Stowarzyszenia: Sergiusza Bra¿nika

- �piewaka Charkowskiej filharmonii, Maksimowa - �piewaka
teatru opery i baletu im. £ysenko, Aleksandra Kima � laureata
miêdzynarodowych konkursow wokalistow, Aleksandra

P³otnika � dyplomanta konkursu recytatorskiego - wyko-
nawców polskich utworow.

Po koncercie, w drugiej czê�ci uroczysto�ci, w dobrze
przygotowanej sali czeka³o na wszystkich op³atkowe spotkanie.

Ojciec Piotr b³ogos³awi³ op³atki i stó³ z jedzeniem, i
powiedzia³ o tradycji ³amania siê op³atkiem w Polsce. Potem
wszyscy zaczêli dzieliæ siê op³atkami i sk³adaæ wzajemnie
�wi¹teczne ¿yczenia.

W dobrej, ciep³ej, rodzinnej atmosferze polskiej tradycji

³amania op³atkiem ujrzeæ mo¿na by³o oczy radosne i
szczê�liwe obecnych, których by³o ponad 100 osób. Magia
tradycji po³¹czy³a wszystkich.
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 Kuchnia  polska

Kto ma dzieci, ten doskonale wie, ¿e dla
najm³odszych domowników p³ywaj¹cy w wannie karp
jest obowi¹zkowym punktem przygotowañ do �wi¹t.
Jednak karp karpiowi nie równy. Dobrze wiedzieæ,
jakiego kupiæ i co z nim zrobiæ.

Kupuj¹c karpia, musimy zwróciæ
uwagê na jego oczy. Powinny byæ
szkliste. Je�li s¹ mêtne - kupujemy
rybkê ju¿ padniêt¹ i nie nale¿y
wierzyæ sprzedawcy, ¿e ze wzglêdu
na mro�n¹ pogodê jest trochê oso-
wia³a. Powinna mieæ tak¿e czerwone
skrzela. Wystrzegaæ siê nale¿y karpi
zbyt wielkich i garbatych. Garb
bowiem �wiadczy o tym, ¿e w hodowli
zosta³ przekarmiony. Najlepiej wy-
braæ osobnika zamykaj¹cego siê w
granicach wagowych 1-1,6 kg.

Pa³k¹ w ³eb
Gdy ju¿ karp pop³ywa sobie w

naszej wannie, nadejdzie nieunik-
niony moment, kiedy z akwarystów
staniemy siê oprawcami. Niestety,
trudno mówiæ o humanitarnym u�-
mierceniu naszego nowego zna-
jomego. W restauracjach ryby naj-
czê�ciej zabija siê wlewaj¹c im do
skrzeli ocet. Praktykê tê stosuje siê
g³ównie tam, gdzie nie ma wa-
runków do trzymania d³u¿ej ryb, a
musz¹ zachowaæ wzglêdn¹ �wie-
¿o�æ. Restauracje, w których ryby
podaje siê czêsto, maj¹ zazwyczaj
specjalne baseny i przed przygotowaniem do
obróbki kulinarnej stosuje siê tradycyjne metody
u�miercania. Takie te¿ metody mamy do wyboru,
tym bardziej je�l i  chcemy przygotowaæ tra-
dycyjnego karpia po polsku, zwanego inaczej
karpiem w sosie szarym.

Podstaw¹ wy�mienitego sosu jest krew upu-
szczona z karpia zaraz po zabiciu - wyja�nia
Robert Wojtoñ, szef kuchni restauracji Tet-
majerowskiej. - Oczywi�cie karpia mo¿emy
przyrz¹dziæ na wiele sposobów. Ryba ta ma w
Polsce niezwykle d³ugie tradycje kulinarne. W XIII
wieku najwiêkszym przysmakiem by³ na przyk³ad
jêzyk karpia.

Sos lub panierka
Niezale¿nie od tego, na jaki przepis siê

zdecydujemy, prawie zawsze podstaw¹ sosu bêdzie
wywar z warzyw. Sk³adniki zmieni¹ siê dopiero w
dalszej fazie przygotowañ. Mo¿emy przyk³adowo do
sosu dodaæ cebulê, migda³y i rodzynki. Otrzymamy
wtedy rybê popularnie nazywan¹ w naszym regionie
karpiem po ¿ydowsku.

Prawie zawsze karpia kroimy w charakterys-
tyczne dzwonka. Z  �æmi nie powinni�my mieæ

wiêkszych problemów. Je�li dzwonka bêd¹ dobrze
pokrojone, wiêkszo�æ o�ci sama wyjdzie. Dla
niejednego smakosza ca³y urok jedzenia ryb polega
na wyskubywaniu o�ci.

Na wielu sto³ach wigilijnych pojawi siê karp w
panierce. ̄ eby by³ naprawdê przepyszny, pamiêtajmy
przed sma¿eniem umyæ pokrojone miêso, a nastêpnie
wytrzeæ je do sucha. Potem lekko posólmy je i
popieprzmy. Aby karp straci³ lekko mêtny posmak
(charakterystyczny dla ryb s³odkowodnych), skropmy
go jeszcze cytrynk¹. Po tym mo¿emy przyst¹piæ do
sma¿enia. Karpia powinni�my panierowaæ tu¿ przed
sma¿eniem, to bowiem sprawi, ¿e przyrumieniona
skórka bêdzie chrupi¹ca i przylegaj¹ca do miêsa.

Karp na Bo¿e
Narodzenie
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Nadziewany i pieczony

Karp na �wi¹tecznym stole
Dla tych, którym znudzi³ siê w panierce i galarecie, mamy dwa nowe przepisy

Czosnek obieramy, siekamy, mieszamy z
sza³wi¹, majerankiem i pieprzem. Dodajemy drobno
posiekane cebule.

T¹ mieszanin¹ nacieramy oprawionego i pokrojonego
w dzwonka karpia. Uk³adamy dzwonka jedno na drugim,
zalewamy winem, przykrywamy naczynie i pozostawiamy
w ch³odnym miejscu na 1-2 godz. Nastêpnie uk³adamy
rybê na ¿aroodpornym pó³misku lub w brytfannie,
skrapiamy po³ow¹ mas³a i winem z marynaty, pieczemy w
180°C, a¿ siê lekko zrumieni. Rybê wyjmujemy,
posypujemy bu³k¹ tart¹ i skrapiamy reszt¹ mas³a.
Ponownie wk³adamy do piekarnika i pieczemy, a¿ bu³ka i
mas³o nabior¹ intensywnie z³otej barwy.

@ 2 �rednie wypatroszone karpie,
@ 8 ³y¿ek mas³a,
@ 1 cebula,
@ 25 dag pieczarek,
@ 1 ³y¿ka siekanej natki,
@ 2 szklanki bu³ki pokrojonej w kostkê,
@ 3 ³y¿eczki soli,
@ 1/2 ³y¿eczki pieprzu,
@ 1/2 ³y¿eczki roztartego tymianku,
@ 1/2 szklanki m¹ki,
@ 2 ³y¿ki soku z cytryny

@ 1 kg karpia,

@ 1 szklanka bia³ego wytrawnego wina,

@ 2 ³y¿ki stopionego mas³a,

@ 2 cebule,

@ 3 z¹bki czosnku,

@ 1 ³y¿eczka sza³wi z majerankiem,

@ sól,

@ pieprz,

@ 1 ³y¿ka bu³ki tartej

Zapiekany w bia³ym winie

Posiekan¹ cebulê sma¿ymy 5 min na po³owie
rozgrzanego mas³a, czêsto mieszaj¹c (ogieñ nie
mo¿e byæ za du¿y). Dodajemy umyte, pokrojone
grzyby i sma¿ymy dalsze 5 min. Usma¿one pieczarki
z cebul¹ mieszamy z natk¹ pietruszki, bu³k¹, sol¹,
pieprzem i tymiankiem. Ryby nadziewamy farszem i
zaszywamy lub spinamy wyka³aczkami. Obtaczamy
w m¹ce, sma¿ymy do zrumienienia z obu stron na
pozosta³ym ma�le. Nastêpnie pieczemy przez ok.
20 min w piekarniku nagrzanym do temp. 180°C.

Rybê podajemy na gor¹co udekorowan¹
kawa³kami pokrojonej cytryny i skropion¹ odrobin¹
cytrynowego soku.




