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Odszed³  wielki Duszpasterz i Poeta
 Jan Twardowski

��mieræ mi³o�æ od �mierci ocala�
Odszed³ od nas wielki Duszpasterz i Poeta Jan

Twardowski. Ju¿ nie us³yszymy jego g³osu, jego s³ów� Poezja
by³a jego sposobem �na ¿ycie�. Mówi¹, ¿e nie mo¿na �¿yæ
poetycko�, ale ksi¹dz Twardowski udowodni³ swoim ¿yciem,
¿e jest to mo¿liwe. Cz³owiek, który przeszed³ przez piek³o II
wojny �wiatowej jako ¿o³nierz Armii Krajowej i móg³ byæ setki
razy zabity, po wojnie ca³kowicie po�wiêci³ siê s³u¿bie Bogu i
S³owu. Zrozumia³, ¿e Bóg go ocali³ od �mierci w czasie wojny,
by móg³ daæ �wiadectwo mi³o�ci Boga, ludzi i �wiata nas
otaczaj¹cego. Zosta³ piewc¹ piêkna tego �wiata, chocia¿
dostrzega³ tak¿e ciemne strony ludzkiego bytu. �wiat by³ dla
ksiêdza Jana przejrzysty i bliski tak jak Bóg. Gdy po wojnie
komuni�ci go przes³uchiwali, to pewnego razu oficer �ledczy
�bezpieki� zapyta³, czy widzia³ Boga? Na to Jan Twardowski
odpowiedzia³ bez zastanowienia, ¿e tak. Wtedy oficer wypu�ci³
go z aresztu jako cz³owieka niespe³na rozumu.

W swoim wierszu �Wszystko inaczej�, pochodz¹cym z
1973 roku, poeta pisa³: �Bo Pan Bóg tak jasny ¿e nic nie
t³umaczy/ bo wiedzieæ wszystko to nic nie wyja�niaæ...� Czytaj¹c
wiersze ksiêdza Jana masz takie wra¿enie, ¿e przemawia przez
nie szereg pokoleñ ludzkich � tych, którzy stali siê ofiarami
okropnych do�wiadczeñ XX wieku i tych, którzy prze¿yli, ale w
ich duszach pozosta³y liczne blizny. Tylko cz³owiek, który wiele
prze¿y³ móg³ napisaæ (w tym samym wierszu �Wszystko
inaczej�): �... bo mi³o�ci tak piêkne ¿e wci¹¿ niemo¿liwe/ choæ
listy po staremu i szept w bia³ej kartce/ spotkania po kolei
wiod¹ce w nieznane/ szczê�cie co siê nagle obli¿e jak ciele/ i
�mieræ tak punktualna ¿e zawsze nie w porê/ choæ wiadomo
�mieræ mi³o�æ od �mierci ocala�.  
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Mi³o�æ i pokora
Bóg hojnie obdarzy³ naród polski ca³ym szeregiem

wybitnych talentów, w tym takimi osobisto�ciami jak papie¿
Jan Pawe³ II i ksi¹dz-poeta Jan Twardowski. Mi³o�æ bli�niego
by³a gwiazd¹ przewodni¹ tych dwóch Polaków. Odeszli oni od
nas do domu Ojca, lecz ich gwiazda mi³o�ci nadal przy�wieca
nam jeszcze w tym ¿yciu doczesnym na planecie Ziemia. W
latach 80. ksi¹dz Twardowski pisa³ w wierszu �Nie bój siê�:
�Nie bój siê kochaæ je�li tylko wierzysz/ Matka Boska Królowa
wiêc Jej ziemia ca³a/ przetrzyma ustrój prze¿yje rozstanie/ serce
jak stary Werter zdolne do cierpienia/ a mi³o�æ daje to czego
nie daje/ wiêcej ni¿ my�lisz bo jest ca³a Stamt¹d/ a �mieræ to
ciekawostka ¿e trzeba i�æ dalej�. Jakie to jest zbie¿ne z tym,
co pisa³ w swoich encyklikach Jan Pawe³ II.

U ksiêdza Twardowskiego mi³o�æ zawsze idzie w parze z
pokor¹, która wszystko rozumie. Czytamy w wierszu �Bez
kaplicy�: �Jest taka Matka Boska/ co nie ma kaplicy/ na jednym
miejscu pozostaæ nie umie/ przesz³a przez Katyñ/ chodzi po
rozpaczy/ spotyka niewierz¹cych/ nie p³acze/ rozumie�. Te
refleksje poetyckie s¹ wyra�ne tak¿e w wierszu �Pokora�:
�Spokornia³a malwa ³akoma/ i bez niej krêci siê ziemia/
Spokornia³a mi³o�æ/ i bez niej czu³y bocian/ spokornia³ rozum/
i bez niego jest prawda/ spokornia³o to co na pewno/ bo
wszystko inaczej�.

Tak sobie czasami my�lê, dlaczego ludzie uzdolnieni
przez Boga, ludzie o czystych sercach, s¹ bardziej cisi i
skromniejsi? Dziêki swojemu rozumowi i duchowo�ci ci ludzie
mog¹ byæ latarniami na naszych drogach ¿yciowych. Ale w
ogólnym ba³aganie, w ca³ym tym zabieganiu s³yszymy raczej
krzykaczy, którzy czêsto prowadz¹ nas ku zag³adzie. Dlaczego
tak jest? Dlaczego znowu �wiat ¿yje wed³ug zasady �oko za
oko�, staj¹c siê �lepym i bezwzglêdnym? Dlaczego ludzie
wydrapuj¹ sobie nawzajem oczy? Dlaczego cywilizacja �mierci
i przemocy, propagowana przez masmedia i tzw. kulturê
masow¹, ogarnia ca³y ten �wiat? Komu zale¿y na tym i kto na
tym zyskuje, ¿e szaleñcy prowadz¹ nasz¹ cywilizacjê ku
przepa�ci? Ju¿ nikogo nie obchodz¹ przyczyny krzewi¹cego
siê z³a. Liczy siê tylko bezwzglêdna si³a militarna � si³a
zastraszania. W �wiecie, gdzie setki tysiêcy ludzi umiera z
g³odu, miliardy dolarów przeznacza siê na zbrojenia.

Dzisiaj ludzie na ogó³ nie s³uchaj¹ poezji. Nie ws³uchuj¹
siê w rytm w³asnego serca. Poprzez to coraz bardziej oddalamy
siê od Boga. I na tym polega tragedia tego merkantylnego
�wiata, który wyzu³ siê z prawdziwej mi³o�ci i pokory wobec
prawa Bo¿ego.  

�Wniebowziêcie�
W tym wierszu ksi¹dz-poeta m.in. pisze: �... dzieñ by³ taki

jak zawsze powietrze dzwoni³o/ pszczo³ami co wychodz¹ rano
na pogodê/ tylko ta sama cisza to straszne milczenie/ to puste
miejsce przy kubku na stole/ choæby siê razem z cia³em
opuszcza³o ziemiê �. Zawsze smutno, kiedy kto� bliski umiera
dla tego �wiata i odchodzi do Pana Boga. Takich ludzi nam
bardzo brakuje. Sczególnie brakuje nam poetów z prawdziwego
zdarzenia. �wiat prze¿yje bez bankierów i ekonomistów � nie
prze¿yje bez poetów. Od wielu lat, przy okazji ka¿dej wizyty w
Warszawie próbowa³em spotkaæ siê z ksiêdzem Janem
Twardowskim w klasztorze Zakonu Wizytek przy Krakowskim
Przedmie�ciu, gdzie by³ duszpasterzem. Niestety, teraz jest
ju¿ za pó�no na takie spotkanie. Odszed³ od nas w podesz³ym
wieku nasz �wspó³czesny Franciszek�, tyle ¿e nie z Asy¿u lecz
z Warszawy, który w swoich wierszach rozmawia³ ze wszystkimi
stworzeniami Pana Boga. Ten jêzyk by³ prosty, a jednocze�nie
tak g³êboki jak krynica naszych dusz.

To moje wspomnienie o �.p. ksiêdzu Janie Twardowskim,
który zasn¹³ w Panu w dniu 18 stycznia br., chcia³bym
zakoñczyæ s³owami pochodz¹cymi z jego wiersza pt. �O stale
obecnych�:

�Mówi³a ¿e naprawdê mo¿na kochaæ umar³ych/ bo w³a�nie
oni s¹ uparcie obecni/ nie zasypiaj¹/ maj¹ okr¹g³y czas wiêc
nie spiesz¹/ spokojni poniewa¿ niczego nie wykoñczyli/ nawet
gdyby siê pali³o nie zrywaj¹ siê na równe nogi/ nie po³ykaj¹ tak
jak my przera¿onego sensu/ nie udaj¹ ani lepszych ani
gorszych/ nie wydajemy o nich tysi¹ca s¹dów/ zawsze ci sami
jak olcha do koñca zielona/ znaj¹ nawet prywatny adres Pana
Boga/ nie deklamuj¹ o mi³o�ci/ ale pomagaj¹ znale�æ zgubione
przedmioty/ nie starzej¹ siê odm³odzeni przez �mieræ/ nie
strasz¹ pustk¹ pe³n¹ erudycji/ nie ³¹cz¹ �wiêto�ci z apetytem/
bli¿si ni¿ wtedy kiedy odje¿d¿ali na chwilê/ przechodz¹ obok z
niepostrze¿onym cia³em/ ocalili znacznie wiêcej ni¿ duszê�.

Opr. Eugeniusz TUZOW-LUBAÑSKI

Warszawa ¿egna³a Wielkiego Polaka 
Foto (WP/Pawe³ Jaworski)

Premier Kazimierz Marcinkiewicz ¿egna Wielkiego Poetê Trumna z cia³em ks. Jana Twardowskiego stanê³a w
bazylice 
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Prymas Glemp ¿egna ks. Twardowskiego
w �wi¹tyni Opatrzno�ci Bo¿ej na

warszawskim Wilanowie 

Sztandar szko³y im. Jana Twardowskiego Towarzysze broni 

Pogreb ksionza

Ostatnia drogaUczniowe Twardowskiego

Prezydent Lech Kaczyñski po�miertnie odznaczy³ ks. Jana
Twardowskiego Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski «za «wybitne zas³ugi w upowszechnianiu
humanistycznych warto�ci i za osi¹gniêcia literackie»
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Wydarzenia

.
W lipcu 2005 roku Sejm przyj¹³ uchwa³ê o

og³oszeniu roku 2006 ROKIEM JERZEGO
GIEDROYCIA.

«Jerzy Giedroyæ ca³e ¿ycie po�wiêci³ sprawie
niepodleg³o�ci Polski. Polski tolerancyjnej i nowoczesnej,
ale te¿ - szanuj¹cej w³asne tradycje narodowe.
Utworzony przez niego miesiêcznik �Kultura� przez
ponad pó³ wieku by³ dla Polaków urzeczywistnieniem
idea³ów wolno�ci s³owa i my�li. £amy pisma otwarte by³y
dla autorów zwi¹zanych z prawic¹ i z lewic¹, pi³-
sudczyków i narodowców, libera³ów i konserwatystów»
- zapisano w uchwale.

Wcze�niej decyzjê o obchodzeniu w przysz³ym roku
«Roku Giedroycia» podjê³o UNESCO.

Dzia³aj¹ce w Polsce od 1996 roku Towarzystwo
Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Pary¿u
przygotowa³o bogaty program obchodów ROKU
GIEDROYCIA. W�ród planowanych imprez jest wydanie
na CD wszystkich numerów «Kultury», które maj¹ trafiæ
do publicznych bibliotek w Polsce, i miêdzynarodowa
konferencja naukowa o dzia³alno�ci Instytutu Lite-
rackiego. Maj¹ byæ tak¿e wybite monety z wizerunkiem
Jerzego Giedroycia i wydana seria znaczków pocztowych
«Instytut Literacki w Pary¿u».

Jerzy Giedroyæ (1906-2000) by³ publicyst¹,
politykiem, twórc¹ i redaktorem paryskiej «Kultury».
Studiowa³ prawo i historiê na Uniwersytecie War-
szawskim. Ju¿ jako m³ody cz³owiek by³ m.in. redaktorem
tygodnika «Dzieñ Akademicki», pó�niej przekszta³-
conego w dwutygodnik «Bunt M³odych». Pismo to w 1936
roku przekszta³ci³o siê w tygodnik «Polityka».

W okresie miêdzywojennym zaj¹³ siê czynnie
polityk¹ - pracowa³ w Biurze Prasowym Rady Ministrów,
by³ sekretarzem ministra rolnictwa, pó�niej ministrem
przemys³u i handlu. W obliczu wojny wraz z rz¹dem
ewakuowa³ siê do Rumunii, kierowa³ m.in. Biurem
Polskim w ambasadzie chilijskiej, która przejê³a opiekê
nad interesami polskimi po likwidacji Ambasady RP w
Rumunii. Jako ¿o³nierz Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich uczestniczy³ w kampanii libijskiej i walkach
w Tobruku.

Po wojnie za³o¿y³ w Rzymie Instytut Literacki. Wraz
z Gustawem Herlingiem-Grudziñskim w 1947 roku wyda³
pierwszy numer «Kultury». W tym samym roku redakcja
przenios³a siê do Pary¿a, skupiaj¹c wokó³ siebie
czo³owych pisarzy i intelektualistów polskich przeby-
waj¹cych na emigracji. Od 1953 roku zaczê³y siê
ukazywaæ pozycje ksi¹¿kowe w ramach Biblioteki Kultury.

�ród³o: dziennik.pap.com.pl, Gazeta Prawna

2006 ROKIEM JERZEGO GIEDROYCIA
W roku 2006 zbiegaj¹ siê trzy rocznice: stulecie urodzin Jerzego Giedroycia, 60-lecie utworzenia Instytutu

Literackiego oraz setna rocznica urodzin jednego z najwa¿niejszych publicystów politycznych paryskiej
«Kultury» - Juliusza Mieroszewskiego

Publicysta, polityk, twórca i redaktor paryskiej
Kultury.

Urodzony 27 lipca 1906 w Miñsku Litewskim, syn
Ignacego i Franciszki Starzyckiej.

Studia prawnicze (1924 - 1929) i historyczne (1930 -
1931) na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów
prezes «Korporacji Patria» i «Ko³a Miêdzykorporacyjnego»
w Warszawie, dzia³acz organizacji akademickiej «My�l
Mocarstwowa» oraz pracownik dzia³u zagranicznego
Naczelnego Komitetu Akademickiego Polskiego Zwi¹zku
M³odzie¿y Akademickiej.

Referent prasowy i parlamentarny w Ministerstwie
Rolnictwa (1929 - 1935); naczelnik wydzia³u prezydialnego
w Ministerstwie Przemys³u i Handlu (1935 - 1939); redaktor
Dnia Akademickiego i dwutygodnika Bunt M³odych
przekszta³conego (1936) w tygodnik Polityka (1930 - 1939).
Po wybuchu II wojny �wiatowej przedosta³ siê do Rumunii.
Sekretarz osobisty ambasadora polskiego w Rumunii,
Rogera Raczyñskiego (1939 - 1940); kierownik wydzia³u
polskiego przy poselstwie chilijskim w Bukareszcie (1940);
wspó³pracownik poselstwa angielskiego, zajmuj¹cy siê
sprawami polskimi w Rumunii (1941).

Wywieziony przez poselstwo angielskie do Stambu³u

Jerzy Giedroyc
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Broni Pancernej w Gallipoli (W³ochy) (1944 - 1945); dyrektor
Departamentu Europejskiego Ministerstwa Informacji Rz¹du
RP w Londynie (1945).

Za³o¿yciel Instytutu Literackiego w Rzymie (1946) i
wydawca oraz redaktor naczelny czasopisma Kultura (od
1947). W pa�dzierniku 1947 przeniós³ wydawnictwo do
Maisons Laffitte pod Pary¿em i rozwin¹³ rozleg³¹
dzia³alno�æ wydawnicz¹, wspó³pracuj¹c z wybitnymi
polskimi publicystami i pisarzami emigracyjnymi m.in.
Józefem Czapskim, Jerzym Stempowskim, Konstantym A.
Jeleñskim, Juliuszem Mieroszewskim, Czes³awem
Mi³oszem, Witoldem Gombrowiczem, Gustawem Herling
- Grudziñskim. Inicjator (1953) wydawania serii Biblioteki
Kultury (obejmuj¹cej dzie³a literackie oraz ksi¹¿ki o
charakterze politycznym i pamiêtnikarskim) oraz (1962)
pó³rocznika (od 1972 kwartalnika) Zeszyty Historyczne
(dotycz¹cego najnowszej historii Polski i krajów
�rodkowoeuropejskich).

Do wrze�nia 2000 roku ukaza³o siê 511 tomów
Biblioteki Kultury, w tym 132 numery Zeszytów Histo-
rycznych i 636 numerów Kultury. By³ cz³onkiem kolegium
redakcyjnego pisma rosyjskich dysydentów Kontynent oraz
cz³onkiem rady redakcyjnej ukraiñskiego kwartalnika
Widnowa. Uczestniczy³ w licznych, podejmowanych na
Zachodzie, akcjach na rzecz wolno�ci kultury.

Konsekwentnie d¹¿y³ - od 50 lat - do u³o¿enia przez
Polskê dobros¹siedzkich stosunków ze wschodnimi
s¹siadami: Litw¹, Bia³orusi¹ i Ukrain¹ - w perspektywie
odzyskania przez te kraje niepodleg³o�ci. Inicjator i cz³onek
utworzonego na pocz¹tku 1982 roku Funduszu Pomocy
Niezale¿nej Literaturze i Nauce Polskiej. Autor licznych
artyku³ów oraz ksi¹¿ki Autobiografia na cztery rêce
(opracowanie Krzysztof Pomian - 1994).

Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego
(1991), Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), Uni-
wersytetu Wroc³awskiego (1998), Uniwersytetu w Bia³ym-
stoku (1998), Uniwersytetu Warszawskiego (1998),
Uniwersytetu Szczeciñskiego (2000), Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej (2000) oraz honorowy cz³onek
Polskiego Towarzystwa Historycznego (1991). Laureat
nagrody Polskiego PEN Clubu (1989), nagrody im. �w.
Brata Alberta (1993), nagrody Polityki (1995) oraz nagrody
«Z³otego Ber³a» Fundacji Kultury Polskiej (1999).

Odznaczenia: Legia Honorowa (1938), Krzy¿
Oficerski Korony Rumuñskiej (1930), Krzy¿ Kawalerski
Korony Belgijskiej (1938), estoñski Order Bia³ej
Gwiazdy(1932). Krytycznie patrz¹c na stosunki panuj¹ce
w Polsce po 1989 roku, odmówi³ przyjêcia najwy¿szego
polskiego odznaczenia - Orderu Or³a Bia³ego. Odznaczony
francuskim Krzy¿em Oficerskim Legii Honorowej (1996).
W 1997 roku otrzyma³ honorowe obywatelstwo Litwy, a w
1998 roku - Order Giedymina. Mieszka³ do koñca ¿ycia
we Francji. 

Zmar³ 14 wrze�nia 2000 roku.
www.Onet.pl

Gwiazda wytrwa³o�ci
Polska drugiej po³owy XX wieku wspiera³a siê � na przekór

historycznym wira¿om � na kilku-kilkunastu wielkich
postaciach. To one w ogromnej mierze kszta³towa³y
wizerunek naszego kraju. To ich podziwiali�my � b¹d�
spierali�my siê z nimi nieustannie. Bez nich byliby�my
jeszcze mniejszym krajem. Dzi� ¿egnamy jednego z wielkich
� Jerzego Giedroycia.

Nigdy nie piastowa³ wysokich stanowisk, z premedytacj¹ nie
publikowa³ ksi¹¿ek ani artyku³ów, wiód³ na po³y zakonne ¿ycie
nie ruszaj¹c siê praktycznie z miejsca, nie odnosi³ spek-
takularnych zwyciêstw � by³ natomiast w stopniu niespotykanym
uparty i niezale¿ny w tym wszystkim, co czyni³ dla Polski. A
Polsk¹ by³ poch³oniêty dos³ownie bez reszty.

Pod koniec d³ugiego ¿ycia odmówi³ przyjêcia orderu Or³a
Bia³ego, bo III Rzeczpospolita nie sta³a siê w pe³ni Polsk¹, do
której tak wytrwale d¹¿y³. Zapewne jednak powinien te¿ dostaæ,
bo nañ zas³u¿y³ jak nikt inny, zaprojektowany po rozbiorach i
nigdy nie zrealizowany, a przecie¿ tak bardzo polski order, który
mia³ siê nazywaæ Gwiazda Wytrwa³o�ci.

Posiada³ przy tym Jerzy Giedroyc niepospolity instynkt czy,
jak kto woli, ostro�æ widzenia, która kaza³a mu przed wojn¹
skupiæ wokó³ �Buntu M³odych�, a potem �Polityki�, przysz³e
elity polityczne, bo to uzna³ wówczas za najwa¿niejsze.
Równie bezb³êdnie odczyta³ z koñcem wojny przysz³e
potrzeby nie tylko spo³eczno�ci emigracyjnej, lecz przede
wszystkim odciêtych od wolnego s³owa Polaków w kraju.
Tworz¹c �Kulturê� oraz Instytut Literacki, zrazu w�ród
¿o³nierzy II Korpusu w Rzymie, a wkrótce potem ju¿ w
Pary¿u, my�la³ doprawdy dalekosiê¿nie, bez z³udzeñ co do
najbli¿szej przysz³o�ci.

Nie podda³ siê emocjonalnej presji rodaków, z bezlitosnym
realizmem zwalcza³ szlachetne mrzonki, wymagaj¹c od
Polaków rzeczy najtrudniejszej: my�lenia. Nie przysparza³o
mu to przyjació³. Izolowany przez struktury emigracyjne,
zwalczany zaciekle przez w³adze PRL, budowa³ z mozo³em
� nak³aniaj¹c do wspó³pracy znakomite pióra � nie-
powtarzaln¹ jednoosobow¹ instytucjê. Setki kolejnych
numerów miesiêcznika, setki wydanych tytu³ów ksi¹¿kowych
czytanych coraz powszechniej, czêstokroæ wrêcz z
nabo¿eñstwem, stworzy³o si³ê, któr¹ uznaæ musieli w koñcu
nawet wrogowie. Dzi� doros³emu inteligentowi polskiemu
wrêcz nie wypada nie przyznaæ siê, i¿ wychowa³ siê na
�Kulturze� i jej ksi¹¿kach. Niemniej Jerzy Giedroyc
melancholijnie powtarza³, ¿e docieraæ do ludzi to jedno, a
wp³ywaæ na nich to ca³kiem inna sprawa. Mia³ wiêc poczucie,
¿e rzuca czêsto grochem o �cianê. A przecie¿ w³a�nie
dziesi¹tki lat Giedroyciowej perswazji dokona³y prze³omu:
zrozumieli�my na przyk³ad, ¿e na wschodzie graniczymy nie
z Rosj¹, lecz z Litw¹, Bia³orusi¹ i Ukrain¹, i to nim te pañstwa
pojawi³y siê na mapie. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e to Giedroyc
po³o¿y³ podwaliny pod now¹ polsk¹ politykê wschodni¹,
prze³amuj¹c stereotypy i zmuszaj¹c nas do zrewidowania
zakorzenionych postaw.

Koñczy siê XX wiek, koñczy siê definitywnie pewna epoka,
znika instytucja, której rolê w dziejach Polski mo¿na
przyrównaæ jedynie do roli XIX-wiecznego Hotelu Lambert
Czartoryskich. Wiek XXI bêdzie wymaga³ innych metod,
innych instrumentów, nowe wyzwania czekaj¹ Polaków.
Tylko kto bêdzie nas dopingowa³ do wzmo¿onego wysi³ku
my�lowego?

Krzysztof  Koz³owski
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W grudniu 2005 roku w Charkowie w Domu
Kultury Budowniczych zakoñczy³ siê   II Festiwal Kultur
Mniejszo�ci Narodowych pt. �Charków - Nasz Dom».
Festiwal odby³ siê pod patronatem mera miasta
Charkowa-W³odzimierza Szumi³kina. W festiwalu
wziê³o udzia³ ponad 20 Stowarzyszeñ Mniejszo�ci
Narodowych Charkowa oraz studenci obcokrajowcy
z Uniwersytetu Medycznego pochodz¹cy z po³ud-
niowych krajów Azji i Europy.

Uczestników festiwalu witali: zastêpca guberna-
tora obwodu Charkowskiego Wasylij Tretecki,

zastêpca mera miasta Leonid Soroka i prezydent
Asocjacji Stowarzyszeñ Mniejszo�ci Narodowych
Ukrainy Aleksandr Feldman. Na sali byli obecni
Konsul Lech Wdowski z Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej w Charkowie i Konsul Generalny
Rosji, który  swoj¹ siedzibê ma równie¿ w Charkowie.

Prezesi uczestników festiwalu otrzymali statuetki
i kwiaty, a laureaci festiwalu zostali nagrodzeni
dyplomami i kwiatami. Po�ród laureatów znalaz³a siê
Ludmi³a Kabaniec - cz³onek Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie, która �wietnie wykona³a polsk¹
piosenkê Seweryna Krajewskiego pt. «Wielka
mi³o�æ».

Drugi uczestnik festiwalu, tak¿e cz³onek naszego
Stowarzyszenia - Anna Molodecka -otrzyma³a od
publiczno�ci kwiaty i burzê oklasków za wspania³e
wykonanie polskiej piosenki pt. «�liczna  Panna».

Trzy i pó³ godziny trwa³y wystêpy uczestników
festiwalu. W ten wieczór mieszkañcy Charkowa mogli
zapoznaæ siê z najpopularniejszymi piosenkami i
tañcami ró¿nych narodowo�ci.

Dziêki temu festiwalowi Charkowiacy wzbogacili
swoj¹ wiedzê o kulturze innych narodów.

Festiwal kultur
Statystyka pokazuje, ¿e poza granicami Polski

mieszka oko³o 15 milionów Polaków. Polska nie
zapomina o swoich rodakach na obszczy�nie. W �wiecie
pracuje spora ilo�æ nauczycieli jêzyka, historii i literatury
polskiej.

W ramach Studium Dla Nauczycieli Jêzyka
Polskiego z Zagranicy zorganizowanym w Instytucie
Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie nauczyciele z
zagranicy maja mo¿liwo�æ udoskonaliæ swoj¹ kwali-
fikacjê w zakresie metodyki, rozwijaæ znajomo�æ
wspó³czesnego jêzyka polskiego oraz wzbogaciæ wiedzê
o polskiej literaturze, historii i kulturze. Szko³a jest
realizowana w cyklu trzyletnim. Na zakoñczenie
ostatniego, III stopnia Kursu, odbywa siê egzamin,
bêd¹cy g³ówn¹ podstaw¹ uzyskania przez absolwentów
dyplomu ukoñczenia studium

W tym roku ja mia³am szczê�cie uczestniczyæ w tym
kursie.

Przyjecha³am do Krakowa, wraz z innymi uczest-
nikami, w pierwszych dniach lipca. Po zakwaterowaniu
w uczelnianym hotelu odby³o siê uroczyste spotkanie w
auli z Kierownictwem Uczelni, W³adzami Wydzia³u
Humanistycznego oraz Instytutu Filologii Polskiej.
Opiekunowie zadeklarowali wszelk¹ pomoc, wydali
bloczki na posi³ki, bilety na komunikacjê miejsk¹ i list
powitalny z niezbêdnymi informacjami na pocz¹tek
pobytu w Akademii.

Program dydaktyczny realizowany by³ w Instytucie
Filologii Polskiej, w formie wyk³adów, æwiczeñ,
konwersacji, przez piêæ dni w tygodniu, od �niadania do
obiadu. Dalsze propozycje programowe wype³nia³y
popo³udnia, wieczory i dni wolne od dydaktyki.

Gesty serdeczno�ci ze strony pracowników
przejawia³y siê wci¹¿, w ró¿nych formach - w zapro-
szeniach na obiad, do kawiarni.

Uczestnicy Kursu poszczególnych stopni zapraszani
byli te¿ na wieczór z «Zielonym Balonikiem» w Jamie
Michalika, na spektakl w teatrze dramatycznym,
przedstawienie operowe, koncert muzyki powa¿nej i
wycieczki do najwa¿niejszych miejsc, zabytków i
zbiorów muzealnych Krakowa. Obejrzeli�my równie¿
nowy film o Papie¿u Janie Pawle II, po którym nieliczni
mogli powstrzymaæ wzruszenie.

Do domu wróci³am pe³na niezapomnianych wra¿eñ
i twórczego zapa³u.

Kateryna Garbar- Nauczycielka jêzyka polskiego
 prywatnej szko³y ogólnokszta³c¹cej

�Kolegium Charkowskie�
,

Na studiach w Krakowie
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Îñíîâû ôîíåòèêè    Zasady fonetyki
Â ïîëüñêîì ÿçûêå, êàê è â ðóññêîì, óäàðåíèå èìååò

äèíàìè÷åñêèé õàðàêòåð � óäàðíûé ñëîã âûäåëÿåòñÿ
óñèëåíèåì âûäîõà. Ðàçëè÷èå ñîñòîèò â òîè, ÷òî â
ïîëüñêîì ÿçûêå óäàðíûé ñëîã íå âûäåëÿåòñÿ ñ òàêîé
ñèëîé, êàê â ðóññêîì. Âñëåäñòâèå ýòîãî â ïîëüñêîì
ÿçûêå ãëàñíû t â íåóäàðíûõ ñëîãàõ íå èçìåíÿþòñÿ íè
êà÷åñòâåííî, íè êîëè÷åñòâåííî è ïðîèçíîñÿòñÿ ÷åòêî.
Óäàðåíèå â ïîëüñêîì ÿçûêå ôèêñèðîâàííîå. Îíî
îáû÷íî ïàäàåò íà ïðåäïîñëåäíèé ñëîã. Ëèøü â
íåêîòîðûõ èíîñòðàííûõ ñëîâàõ, ñëîæíûõ
÷èñëèòåëüíûõ è ôîðìàõ ãëàîëà óäàðåíèå ïàäàåò íà
òðåòèé îò êîíöà ñëîã, íàïðèìåð:

Ãëàñíûå à, å, î, u
Ãëàñíûé à ïðîèçíîñèòñÿ êàê ðóññêèé óäàðíûé à.

Ãëàñíûé å ïðîèçíîñèòñÿ êàê ðóññêèé óäàðíûé å.
Ãëàñíûé î -  êàê ðóññêèé óäàðíûé î. Ãëàñíûé u - êàê
ðóññêèé óäàðíûé ó.

Ãëàñíûé i ïðîèçíîñèòñÿ êàê ðóññêèé óäàðíûé è. Â
ïîëîæåíèè ïîñëå ãëàñíîãî  ïðîèçíîñèòñÿ éîòèðîâàíî
(stoi, swoi, boisko). Ñîãëàñíûå b, f, g, ch(h), k, m, n, p,
ïåðåä i ïðîèçíîñÿòñÿ ìÿãêî.

Áóêâà i â ïîëüñêîì ïðàâîïèñàíèè èñïîëüçóåòñÿ
òàêæå òîëüêî ëèøü äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ìÿãêîñòè
ñîãëàñíûõ ïåðåä ãëàñíûìè. Â ýòîì ñëó÷àå áóêâà i íå
÷èòàåòñÿ, à ëèøü óêàçûâàåò íà ìÿãêîñòü
ïðåäøåñòâóþùåãî ñîãëàñíîãî.

Ñîãëàñíûå b-p, d-t, g-k, w-f, z-s ïðîèçíîñÿòñÿ
ñîîòâåòñòâåííî êàê ðóññêèå á-ï, ä-ò, ã-ê, â-ô, ç-ñ. Îíè
îáðàçóþò ïàðû ïî çâîíêîñòè � ãëóõîñòè. Â êîíöå ñëîâà
çâîíêèå ñîãëàñíûå (ïàðíûå) îãëóøàþòñÿ, êàê â
ðóññêîì ÿçûêå.

Ñîãëàñíûå b, p, g, k, w, f, ch, m òàê æå, êàê è â
ðóññêîì ÿçûêå, ìîãóò áûòü ìÿãêèìè è òâ¸ðäûìè. Ýòè

ñîãëàñíûå ìîãóò áûòü ìÿãêèìè òîëüêî ïåðåä ãëàñíûìè.
Îíè íå ìîãóò áûòü ìÿãêèìè â êîíöå ñëîâà èëè ñëîãà

Ñîãëàñíûå m,n,r ïðîèçíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî êàê
ðóññêèå ì,í,ð.

Ñîãëàñíûé j ñîâïàäàåò ïî ïðîèçíîøåíèþ ñ ðóññêèì é.
Íà ïèñüìå îí ïåðåäà¸åñÿ áóêâîé j êàê ïåðåä ñîãëàñíûì,
òàê è ïåðåä ãëàñíûì è íà êîíöå ñëîâà.

Óïðàæíåíèÿ â ÷òåíèè   Æwiczenia w czytaniu

² Ja  ty  on  ona  ono  my  wy  oni  one  za
na  po  dwa  sto  dom  Polska  nos  ser  syn  brat  mama
matka  tata  tort  krem  kawa  woda  piwo  ryby  usta
wiza  kino  temat  trawa  wrona  kiosk  teatr  opera  ulica
pasta  gazeta  apteka  kurtka  palto  pogoda  granica
benzyna  kapusta  kompot  radio  magnetofon
komputer  tramwaj  fizyka  matematyka  medycyna
konferencja  organizacja  demokracja  integracja
definicja  koalicja

L- £
L � ýòî ñðåäíèé çâóê ìåæäó [ëü] è [ë], îí íå ÿâëÿåòñÿ
ìÿãêèì êàê [ëü], íî âìåñòå ñ òåì è íå òâ¸ðäûì; îí
îáðàçóåòñÿ ïðè ïëîñêîé ñïèíå ÿçûêà
²  Dla  lody  plan  bilet  mleko  problem  kotlety  telefon
samolot  biologia  telewizor  kalkulator  lokomotywa
elektronika
L � ïðîèçíîñèòñÿ òâ¸ðæå, ÷åì [ëü]
£ � ñîîòâåòñòâóåò ðóññêîìó [ë], íî ïðîèçíîñèòñÿ êàê
íåñëîãîâîå [ó], íàïðèìåð êàê â ñëîâå Êîêøåòàó, â
ïîëüñêîì ñëîâå autobus
² Las  ³ysy  lato  ³opata  logika  ³apa  lampa  s³owo
polski  s³ownik  balkon  sa³ata  Polak  z³oto  blondyn
g³owa  meble  ig³a

Ni � Ñ
Ni [íè].
Ñ  [íü]
² Niebo  koñ  konie kamieñ  kamienie  s³oñ  pani
s³oñce  koniec  dwa koñce  sanie  d³oñ  d³onie  p³omieñ
p³omienie  kolonia  Poznañ  Gdañsk

CH – H
Äâå áóêâû, îäèí çâóê, êàê ðóññêèé [õ]. ×àñòî áóêâå ch  â
ðóññêîì ñîîòâåòñòâóåò õ, à áóêâå h - èíîãäà ðóññêîå ã.
² Chleby  hymn  chata  hotel  ucho  halo  mucha
humor  ch³odny  horyzont  chemia  historia  choroba
herbata  Micha³  Halina  Chiny  Holandia

U – Ó
Äâå áóêâû, îäèí çâóê, êàê ðóññêèé  ó. ×àñòî áóêâå ó â
ðóññêîì ñîîòâåòñòâóåò î, à áóêâå u - èíîãäà ðóññêîå ó,

Óðîê 1   Lekcja 1

A, a;   [[[[[à]]]]]
¹;      [[[[[îó]]]]]
B, b;   [[[[[á]]]]]
C, c;   [[[[[ö]]]]]
Æ, æ;   [[[[[÷ü]]]]]
D, d;   [[[[[ä]]]]]
E, e;   [[[[[ý]]]]]
ê       [[[[[ýó]]]]]
F, f;   [[[[[ô]]]]]
G, g;   [[[[[ã]]]]]
H, h;   [[[[[õ]]]]]
I, i    [[[[[è]]]]]
J, i;   [[[[[é]]]]]
K, k;   [[[[[ê]]]]]
L, l;   [[[[[ëü]]]]]
£, ³;   [[[[[ë]]]]]
M, m;   [[[[[ì]]]]]

N, n;   [[[[[í]]]]]
Ñ , ñ;  [[[[[íü]]]]]
O, o;   [[[[[î]]]]]
Ó, ó;   [[[[[ó]]]]]
P, p;   [[[[[ï]]]]]
R, r;   [[[[[ð]]]]]
S, s;   [[[[[ñ]]]]]
�, �;   [[[[[øü]]]]]
T, t;   [[[[[ò]]]]]
U, u;   [[[[[ó]]]]]
V, v;   [[[[[â]]]]]
W, w;   [[[[[â]]]]]
X, x;   [[[[[êñ]]]]]
Y, y;   [[[[[û]]]]]
Z, z;   [[[[[í]]]]]
�, �;   [[[[[æü]]]]]
¯, ¿;   [[[[[æ]]]]]

Ïîëüñêèé àëôàâèò   Alfabet Polski

 Îñíîâû ôîíåòèêè, ðîä ñóùåñòâèòåëüíûõ è ïðèëàãàòåëüíûõ, ïàäåæè èì¸í
ñóùåñòâèòåëüíûõ. Alfabet polski, zasady fonetyki, rodzaje rzeczowników i
przymiotników, przypadki rzeczowników.

Uczmy siê  jêzyka  polskiego
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² Ucho  sól  zupa  stó³  pusty  pó³ka  kura  królik
trudny  góra  kurtka  krótki  biuro  pióro  mucha  mój
mur  córka  cukier

Ci � Æ
Ci – ïðîèçíîñèòñÿ êàê ðóññêîå [÷è]
Æ  - ïðîèçíîñèòñÿ [÷ü], íåìíîæêî ìÿã÷å, ÷åì [÷]
² Cieñ  æma  kapcie  mieæ  bracia  braæ  mycie  myæ
picie  piæ  ³okcie  ³okieæ  paznokcie  paznokieæ  ciemno
ciemnieæ  bocian  byæ  Ciechocinek

Cz
Cz  - ïðîèçíîñèòñÿ òâ¸ðæå ÷åì ðóññêîå ÷. Â ðóññêîì
ÿçûêå òàêîé çâóê ñëûøèòñÿ â ñëîâå ëó÷øå.
Ñîãëàñíûé cz íå ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñ i.
² Czajnik  czarny  czytaæ  czysto  cztery  czapka
poczta  wnuczka  klucz  mecz  czerwony  czekaæ
czosnek  czekolada  zapalniczka  kosmetyczka

� � Si
� � ïðîèçíîñèòñÿ êàê ìÿãêîå [øü], êàê â ñëîâå ñ÷àñòüå;
Si - [øüè]
² Siano  �lepy  sierp  �miech  siedem  �mietana
siostra  �roda  Basia  Bia³oru�  go�æ  Gosia  ko�æ
Krysia  z³o�æ  Zosia  wie�æ  Wiesiek

Sz
Sz � ñîîòâåòñòâóåò áóêâå ø è ïðîèçíîñèòñÿ [ø]
² Szko³a  szyszka  szosa  szary  maszyna  poduszka
paszport  Warszawa

Sz � � � Si
² Wasz  wie�  kisiel  Zbyszek  wi�nia  wisieæ  grosz
pier�  piersi

Zi � �
Zi � ïðîèçíîñèòñÿ êàê ìÿãêîå [æüè], íàïð. Êàê â ñëîâå
äðîææè (òîëüêî êîðî÷å);
� � ïðîèçíîñèòñÿ êàê ìÿãêèé [æü],
² Zielony  �le  ziemia  �renica  zima  �rebak  poziom
gro�ny  podziemny  mro�ny

¯ � Rz
¯, Rz � äâå áóêâû, îäèí çâóê, êîòîðûé ïðîèçíîñèòñÿ
[æ] (÷àñòî áóêâå rz ñîîòâåòñòâóåò â ðóññêîì ÿçûêå ð).
² ¯ywy  rzeka  ¿aba  rzepka  ¿ona  rzecz  no¿e
talerze  mo¿e  morze

ZI � � - ¯ � Rz
² Woziæ  wo�ny  ³y¿wy  korzeñ  poziomka  pó�no
be¿owy  marzec  kozi  ku�nia  masa¿e  piekarze
poziomo  po¿ar  burza  ziarno  �ród³o  ¿ycie
Rzeczpospolita Polska

Dz
Dz � îäíîâðåìåííî ïðîèçíîñÿòñÿ çâóêè [ä] è [ç], ò.å. [äç]
² Dzwon  dzwonek  dzwoniæ  dzbanek  jedzenie
chodzenie  rodzenie  widzenie

Dzi – D�

Dzi � îäíîâðåìåííî ïðîèçíîñÿòñÿ ìÿãêèå çâóêè [äü] è
[æüè], ò.å. [äüæüè]
D� � îäíîâðåìåííî ïðîèçíîñÿòñÿ ìÿãêèå çâóêè [äü] è
[æü], ò.å. [äüæü]
² Dzieñ  dzieci  dziadek  rodzice  rodzina  gdzie
d�wigi  d�wignia  D�wina

Drz – D¿
Drz - ïðîèçíîñèòñÿ [äæ] ðàçäåëüíî (ñëèòíî òîëüêî â
ñëîâå drzwi;
D¿- ïðîèçíîñèòñÿ [äæ] ñëèòíî
² Drzewo  d¿em  drzwi  d¿insy  drzemaæ  d¿entelmen
drzemka  dro¿d¿e  drzeworyt  d¿uma  drzewny
d¿ungla  modrzewie  odje¿d¿aæ  drzeæ  drzazga

Äðóãèå áóêâîñî÷åòàíèÿ ñ  rz

Brz
² Brzoza  brzegi  dobrze  olbrzym  brzmieæ
brzmienie  nabrze¿e

Grz
² Grzyby  grzaæ  grza³ka  grzech  grzmieæ  grzmot
grzebieñ  igrzyska

Krz - [[[[[êø]]]]].
Ïîñëå ãëóõèõ ñîãëàñíûõ rz ïðîèçíîñèòñÿ êàê [ø]
² Krzywo  krzyk  krzyczeæ  krzy¿e  krzes³o  krzem
krzewy  krzywda  pokrzywa  skrzypce  Krzemieniec

Prz - [[[[[ïø]]]]]
² Przyjaciel  przymiarka  przebywaæ  przeciwny
przewoziæ  przyk³ady przystanek  przemys³
przekroczyæ  Przemy�l

Wrz
² Wrzask  wrzeciono  wrzeæ  wrzos  wrzesieñ
wrzucaæ  wrzody  owrzodzenie  Wrze�nia

Zrz
² Zrzut  zrzucaæ  zrzekaæ  zrzeszaæ  zrzeszenie
zrzynki  zrzynaæ  zrzednieæ  zrzeczenie

Trz - [[[[[òø]]]]]
² Trzy  trzysta  trzyna�cie  trzydzie�ci  trzask  trzeæ
trze�wy  trzaskaæ strzelaæ  strzyc  przestrzeñ  potrzeba
potrzebowaæ  patrzeæ  mistrz  burmistrz  zegamistrz

Trz – Cz
² Trzy  czy  trzysta  czysty  trzask  czas  trzaskaæ
czarny  trzeba  czerwony  trzyna�cie  czterna�cie
trzydzie�ci czterdzie�ci  wietrzyæ  liczyæ  wietrzny
wieczny  pojutrze  poczekaæ  Trzebnica  Czersk

Szcz
² Szczotka  szczypce  szczypaæ  szczodry  szczupak
szczebiot  szczebiotaæ  szczelina   szczeniak
szczekaæ  szczególny  szczegó³  szczegó³owy  barszcz
deszcz  p³aszcz  Szczecin  Szczebrzeszyn  Bydgoszcz
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¥ , Ê
¹ i ê ïðîèçíîñÿòñÿ êàê::

„î", „ý" ïåðåä g, k, ch, w, f, z, s, �, �
�îí�, �ýí� - ïåðåä d, t, dz, c, d�, ñz
„oì�, �ýì� - ïåðåä b, p
�îíü�, �ýíü� - ïåðåä dz, æ.

¹ � íîñîâîé ãëàñíûé. Ïðîèçíîøåíèþ ýòîãî çâóêà íàäî
ó÷èòüñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïîäãîòîâèòüñÿ ê
ïðîèçíîøåíèþ (îí), íî íå äîïóñòèòü ñìûêàíèÿ ïåðåäíåé
÷àñòè ÿçûêà ñ âåðõíèìè çóáàìè. ßçûê äîëæåí áûòü
îïóùåí, ëåæàòü çà íèæíèìè çóáàìè. Â ðåçóëüòàòå
ïîëó÷àåòñÿ íîñîâîé ðåçîíàíñ.
² s¹  w¹s  k¹t  l¹dy  rz¹dy  maj¹  m¹ka  w¹sy  mog¹
moj¹  pi¹tek  poci¹gi  miesi¹c  ci¹gn¹æ  kr¹¿yæ  �l¹sk.

ê � íîñîâîé ãëàñíûé. Ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðîèçíîøåíèþ (åí)
è ïðîèçíîñèòü àíàëîãè÷íî êàê ¹.
²  lêk  mêka  prêt  rêka  jêzyk  miêso  miêta  piêta
kolêdy  muszê  pamiêæ  dziêkujê  mê¿owie  ksiêgowa
pamiêtnik  ksiêgarnia  Kêtrzyn

Ðîä ñóùåñòâèòåëüíûõ è ïðèëàãàòåëüíûõ
Rodzaje rzeczowników i przymiotników

Ñóùåñòâèòåëüíûå â ïîëüñêîì ÿçûêå ïðèíàäëåæàò ê
îäíîìó èç òðåõ ðîäîâ:

Ìóæñêîìó: dom, sklep, samolot - â èìåíèòåëüíîì
ïàäåæå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íå èìåþò îêîí÷àíèÿ.

Æåíñêîìó: szko³a, wiza, studentka - îêîí÷àíèå a, pani
îêîí÷àíèå i.
Ñðåäíåìó: .mleko, kino, jajko - îêîí÷àíèå o.
mieszkanie � îêîí÷àíèå e.

Ïðèëàãàòåëüíûå â ïîëüñêîì ÿçûêå òàêæå èçìåíÿþòñÿ
ïî ðîäàì.
Â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà
ïðèëàãàòåëüíûå èìåþò ñëåäóþùèå îêîí÷àíèÿ:
Ìóæñêîé ðîä: - y: stary, ³adny, narodowy, przystojny,
ïîñëå çàäíåÿçû÷íîãî ñîãëàñíîãî - i: niski, wysoki, têgi,
Æåíñêèé ðîä: - a: stara, ³adna wysoka, brzydka
Ñðåäíèé ðîä: - e: stare, ³adne, nowe. Ïåðåä îêîí÷àíèåì
– e ñîãëàñíûé k � ìÿãêèé, ÷òî è îáîçíà÷àåòñÿ ñ
ïîìîùüþ íåïðîèçíîñèìîé áóêâû i: niskie, wysokie

Ïàäåæè èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ
Przypadki rzeczowników

Ïîäîáíî êàê â ðóññêîì ÿçûêå, ïîëüñêèå ñóùåñòâèòåëüíûå èçìåíÿþòñÿ ïî ïàäåæàì:

Èìåíèòåëüíûé  - êòî? ÷òî? Mianownik    - kto? co?
Ðîäèòåëüíûé    - êîãî? ÷åãî? Dope³niacz   - kogo? czego?
Äàòåëüíûé        - êîìó? ÷åìó? Celownik      - komu? czemu?
Âèíèòåëüíûé    - êîãî? ÷òî? Biernik         - kogo? co?
Òâîðèòåëüíûé   - êåì? ÷åì? Narzêdnik    - kim? czym?
Ïðåäëîæíûé     - î êîì? î ÷¸ì? Miejscownik – o kim? o czym?

Wo³acz         - niema pytania

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?�.

×àñòî óïîòðåáëÿåìûå âûðàæåíèÿ
Czêsto u¿ywane wyra¿enia

²
Dzieñ dobry, - Äîáðûé äåíü.; Çäðàâñòâóéòå.
Dobry wieczór, - Äîáðûé âå÷åð.
Do widzenia, - Äî ñâèäàíèÿ.
Dobranoc, - Ñïîêîéíîé íî÷è.
Cze�æ! - Ïðèâåò!; Ïîêà!
Dziêkujê. - Ñïàñèáî.
Proszê. - Ïðîøó.; ïîæàëóéñòà
Przepraszam, - Èçâèíÿþñü; Èçâèíè(òå).
 Czy mówi pani/pan po polsku? - Âû ãîâîðèòå ïî-ïîëüñêè?
Nie, jeszcze nie mówiê. - Íåò, åù¸ íå ãîâîðþ.
Czy zna pani/pan jêzyk polski? - Âû çíàåòå ïîëüñêèé ÿçûê?
Nie, nie znam. - Íåò, íå çíàþ.
Tylko trochê rozumiem po polsku. � Òîëüêî íåìíîãî ïîíèìàþ ïî-ïîëüñêè.
Uczê siê jêzyka polskiego. - Ó÷ó ïîëüñêèé ÿçûê
Najlepsze ¿yczenia, - Íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ; Âñåãî íàèëó÷øåãî.
Smacznego! - Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
Na zdrowie! - Íà çäîðîâüå!
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Wiadomo�ci  kino

I edycja �Filmów �wiata� � nagrodzeni

Film �Podró¿nicy i Magowie� w re¿yserii
Khyentse Norbu z Bhutanu otrzyma³ nagrodê
publiczno�ci pierwszej edycji festiwalu �Filmy
�wiata. Ale kino!� � podali  organizatorzy imprezy.
Projekcje festiwalowe odbywa³y siê w czterech miastach:

Warszawie, Krakowie, £odzi i Poznaniu, od 17 listopada do
1 grudnia. Wziê³o w nich udzia³ ponad 5500 widzów, przy
czym na ponad po³owê pokazów nie dla wszystkich chêtnych
wystarczy³o biletów.

Cel, jaki postawili sobie twórcy festiwalu �Filmy
�wiata...�, to przedstawienie bogactwa kina spoza naszego
krêgu kulturowego � filmów awangardowych i oryginalnych,
poruszaj¹cych publiczno�æ w krajach swego pochodzenia i
na miêdzynarodowych festiwalach.

Publiczno�æ festiwalu ocenia³a obejrzane filmy.
Najwiêcej g³osów otrzyma³ film �Podró¿nicy i magowie� w
re¿yserii Khyentse Norbu z Bhutanu. Wysok¹ ocenê widzów
dosta³y te¿ �Madame Sata� (re¿. Karim Ainouz z Brazylii),
�£uk� (re¿. Kim Ki-Duk z Korei Po³udniowej) oraz �Ziemia i
popio³y� (re¿. Atiq Rahimi, Afganistan).

Korzystaj¹c z tegorocznych do�wiadczeñ, organizatorzy
planuj¹ organizacjê drugiej, poszerzonej edycji imprezy w
listopadzie 2006.

Krystyna Feldman nagrodzona w Indiach

Nagrodê na czwartym Miêdzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Pune w Indiach otrzyma³a
Krystyna Feldman za najlepsz¹ rolê ¿eñsk¹ w filmie
�Mój Nikifor� Krzysztofa Krauzego. Poinformowa³a
w pi¹tek rzeczniczka Pañstwowego Instytutu Sztuki
Filmowej Anna Romanowska.
Laureatka bardzo ucieszy³a siê z nagrody. W pewne

zdumienie wprowadzi³ j¹ fakt, ¿e nagroda ma charakter
równie¿ finansowy.

� Mo¿e zamieni³abym j¹ na s³onia i przejecha³abym siê
na nim po Poznaniu � ¿artowa³a po wiadomo�ci o otrzymaniu
nagrody.

Film �Mój Nikifor� zosta³ szczególnie ciep³o przyjêty
przez publiczno�æ. Ekipê filmu reprezentowali re¿yser
Krzysztof Krauze i Joanna Kos.

Nagroda indyjskiego festiwalu to ju¿ kolejna miêdzy-
narodowa nagroda dla filmu �Mój Nikifor�. Film otrzyma³
ju¿ m.in. Kryszta³owy Glob na 40. MFF w Karlovych Varach

i Z³otego Hugo na 41. MFF w Chicago. Krystynê Feldman
honorowano za najlepsz¹ rolê ¿eñsk¹ ju¿ kilkakrotnie, m.in.

w Karlowych Varach i Manilli.
Festiwal w Indiach odbywa³ siê od 12 do 19 stycznia.

Nagrodê za najlepszy film i najlepsz¹ re¿yseriê otrzyma³ film
�Dziecko� w re¿yserii Jeana Pierre�a i Luca Dardenne�a, a
tak¿e nagrodê za najlepsz¹ rolê mêsk¹ dla Jeremie Reniere�a.

Nominacje do Or³ów 2006 og³oszone

Film �Persona non grata� w re¿yserii
Krzysztofa Zanussiego, powsta³y w koprodukcji z
Telewizj¹ Polsk¹, otrzyma³ 10 nominacji do polskich
nagród filmowych Or³y 2006 � m.in. w kategoriach
najlepszy film, najlepsza re¿yseria i najlepszy
scenariusz.
 Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Ag-

nieszka Odorowicz zapewni³a podczas og³aszania we wtorek
nominacji, ¿e instytut bêdzie aktywnie wspiera³ imprezê, bo
�sztuka filmowa to bardzo wa¿ny element kultury narodowej�.

� Mam nadziejê ¿e Or³y stan¹ siê najwa¿niejsz¹ polsk¹
imprez¹ filmow¹, a konkurencja we wszystkich kategoriach
bêdzie coraz wiêksza � powiedzia³a.

Film �Persona non grata� doceniono równie¿ za monta¿,
kostiumy, scenografiê, muzykê i d�wiêk. Wystêpuj¹cy w filmie
Zanussiego Zbigniew Zapasiewicz zosta³ nominowany w
kategorii najlepszej pierwszoplanowej roli mêskiej, a Jerzy
Stuhr � najlepszej roli drugoplanowej.

Ceremonia wrêczenia Or³ów odbêdzie siê 27 lutego.
Nazwisko laureata nagrody Or³a za osi¹gniêcia ¿ycia
og³oszone zostanie ju¿ 20 lutego.

Nagrodê publiczno�ci
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Laureatów wy³aniaj¹ cz³onkowie Polskiej Akademii
Filmowej.

Premiera �Jana Paw³a II� w marcu

Film �Jan Pawe³ II� w re¿yserii Johna
Kenta Harrisona bêdzie mia³ 2 marca uro-
czyst¹, ogólnopolsk¹ premierê w Krakowie.
Uczestniczyæ w niej bêd¹ przedstawiciele
najwy¿szych w³adz duchownych i �wieckich
oraz twórcy kultury, w tym realizatorzy filmu.
Telewizja Polska bêdzie transmitowaæ tê
uroczysto�æ.

Film jest koprodukcj¹ polsko-w³osko-amerykañsk¹. W
roli Karola Wojty³y wyst¹pi³ Cary Elwes, a jako Jana Paw³a
II zobaczymy Johna Voighta. Graj¹ te¿ m.in. Chistopher Lee
(Prymas Wyszyñski), Wenanty Nosul (ks. Dziwisz), Miko³aj
Grabowski (kardyna³ Ratzinger).

W polskiej wersji jêzykowej g³osu roli Wojty³y i papie¿a
u¿yczy³ Krzysztof Kolberger. Akcja filmu zaczyna siê od
zamachu na ¿ycie papie¿a Jana Paw³a II w dniu 13 maja 1981
r. W retrospekcjach powraca do roku 1938, kiedy to Karol
Wojty³a w Wadowicach debiutuje po raz pierwszy publicznie
jako interpretator poezji.

 Wiêksz¹ czê�æ filmu zajmuje okres pontyfikatu Jana
Paw³a II i jego wp³yw na sprawy zwi¹zane z religi¹ oraz na
zmiany polityczne zachodz¹ce na �wiecie.

Papie¿ Benedykt XVI, po watykañskiej premierze filmu,
która odby³a siê 17 listopada zesz³ego roku, powiedzia³: �
Film ten jest kolejnym dowodem mi³o�ci, jak¹ ludzie obdarzaj¹
polskiego papie¿a oraz wielkiego pragnienia zapamiêtania
go, ponownego ujrzenia go, poczucia jego blisko�ci.

Nowy papie¿ przyzna³ te¿, ¿e najwiêksze wra¿enie
zrobi³a na nim scena zamachu na Placu �w. Piotra. � Film ten
na nowo obudzi³ we mnie � a s¹dzê, ¿e równie¿ we wszystkich,
którzy dost¹pili zaszczytu znajomo�ci z nim � g³êbok¹
wdziêczno�æ wobec Boga za to, ¿e da³ Ko�cio³owi i �wiatu
papie¿a o takiej postawie ludzkiej i duchowej � mówi³
Benedykt XVI.

��mieræ poety� zwyciê¿y³a w Koszalinie

Film Witalija Manskiego ��mieræ poety�,
ukazuj¹cy siedem ostatnich miesiêcy ¿ycia W³o-
dzimierza Wysockiego, rosyjskiego pie�niarza, poety
i aktora zosta³ wybrany przez publiczno�æ jako
najlepszy film IV Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów

o Wysockim. Dwudniowy festiwal zakoñczy³ siê w
niedzielê w Koszalinie.
Przed rokiem, w 25. rocznicê �mierci artysty, rosyjskiej

premierze tego filmu towarzyszy³a atmosfera skandalu.
Re¿yser dokumentu opowiedzia³ w nim o ostatnich 205 dniach
¿ycia Wysockiego, nie pomijaj¹c dra¿liwych kwestii, np.
uzale¿nienia poety od �rodków odurzaj¹cych � powiedzia³a
organizatorka festiwalu Marlena Zimna.

Film nie spodoba³ siê spadkobiercom Wysockiego,
g³ównie jego synom, którzy nie zgodzili siê na wykorzystanie
w nim utworów pie�niarza, do których maj¹ prawa �
przypomnia³a Zimna.

Niemy Wysocki 25 lat po �mierci to paradoks. By³
cenzurowany za ¿ycia, a teraz znów jest bez g³osu �
podkre�li³a.

 Nagroda, statuetka Wysockiego ze z³ota i platyny,
wykonana przez amerykañskiego jubilera, zostanie wrêczona
re¿yserowi filmu w Moskwie � doda³a Zimna.

Podczas tegorocznego festiwalu, który odbywa siê pod
has³em �Pasje wed³ug �wiêtego W³odzimierza�, widzowie
zobaczyli kilkana�cie filmów dokumentalnych m.in. z Bu³garii,
Danii, Francji, Izraela, Niemiec, Polski, Rosji i USA,
po�wiêconych historii ¿ycia, twórczo�ci i legendzie artysty.

W³odzimierz Wysocki (1938-80) to jedna z najwiêkszych
postaci rosyjskiego ¿ycia kulturalnego lat 60. i 70. Na jego
utworach wychowywa³y siê dwa rosyjskie pokolenia. Znaczna
czê�æ pie�ni Wysockiego � w t³umaczeniach i w oryginale �
jest znana równie¿ w Polsce.

Ten aktor Teatru na Tagance i pie�niarz o charak-
terystycznie zachrypniêtym g³osie wyst¹pi³ w 28 rolach

filmowych, 20 rolach teatralnych (w tym w nagradzanej za
granic¹ tytu³owej roli w �Hamlecie�) i wyda³ kilkana�cie
tomów wierszy, z których wiêkszo�æ sta³a siê piosenkami.
Tworzy³ równie¿ opowiadania.

Wywar³ olbrzymi wp³yw na wielu innych twórców, w
tym na zmar³ego w 2004 r. Jacka Kaczmarskiego. �Ochota na
wo³kow� by³a inspiracj¹ dla �Ob³awy� Kaczmarskiego, a
g³êboce antysystemowa pie�ñ �Ja nie liubliu� � dla jej polskiej
wersji �Nie lubiê�.

W³adze radzieckie wyda³y wobec Wysockiego nieofi-
cjalny zakaz druku. Autor ponad tysi¹ca wierszy, nazywany
�ochryp³ym sumieniem Rosji�, nie doczeka³ za ¿ycia wydania
¿adnego ze swoich tomów. Mówiono, ¿e g³ównie to wpêdza³o
go w coraz g³êbszy alkoholizm, sta³o siê przyczyn¹ jego
narkomanii i w znacznym stopniu doprowadzi³o do jego
przedwczesnej �mierci.

(PAP)
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Warto odwiedziæ Ma³opolskê, aby zrozumieæ polsk¹
historiê, tradycjê, poznaæ piêkno polskiej przyrody. Gdzie¿
jak nie w Ma³opolsce tyle wspania³ych dworów, ko�cio³ów,
ruin zamków i uroczych miejscowo�ci. Tu znajduje siê
najcenniejszy zespó³ zabytkowy, czyli Kraków � miasto
szczególne w�ród polskich miast. Województwo
Ma³opolskie to tak¿e Tatry z zimow¹ stolic¹ polski �
Zakopanem, Pieniny i najwy¿sze partie Beskidów. Do tego
nale¿y dodaæ dziewicze lasy, bystre górskie rzeki,
zadziwiaj¹ce formy skalne. Tu tak¿e znajduje siê miejsce
urodzenia papie¿a Jana Paw³a II - Wadowice.

Historycznie i kulturowo jako kraina geograficzna
Ma³opolska zajmuje obszar znacznie wiêkszy ni¿
wytyczaj¹ to granice obecnego Województwa Ma³o-
polskiego. Przed rokiem 1569 Ma³opolska mia³a
powierzchniê 59 000 km (czyli trzy razy wiêksz¹ ni¿
obecnie) obejmuj¹c ówczesne województwa Krakowskie,
Sandomierskie i Lubelskie. Po Unii Lubelskiej Prowincja
Ma³opolska liczy³a 452 tys. km powierzchni czyli niemal
po³owê obszaru Rzeczypospolitej.

Obecne województwo ma³opolskie zajmuje po-
wierzchniê ponad 15 tysiêcy km2, co stanowi 5%
powierzchni Polski i liczy 3,2 mln mieszkañców. Pod
wzglêdem geograficznym podzielone jest na 19 powiatów
ziemskich i 3 grodzkie. S¹siaduje z województwami:
podkarpackim od wschodu, �l¹skim od zachodu i
�wiêtokrzyskim od pó³nocy. Od po³udnia graniczy ze

S³owacj¹.
W województwie Ma³opolskim

dominuje przemys³ hutniczy, meta-
lowy, chemiczny i energetyczny.
Przemys³ koncentruje siê g³ównie w
najwiêkszych o�rodkach miejskich.

Jest to obszar bardzo zró¿-
nicowany krajobrazowo. W ¿adnym
innym polskim regionie góry nie s¹
tak ró¿norodne jak w Ma³opolsce,
daj¹c wiele mo¿liwo�ci wêdrówek i
uprawiania sportów - tak¿e ekstre-
malnych. I przede wszystkim do-

starczaj¹c tylu wra¿eñ: drapie¿ne, o�nie¿one Tatry -
najwy¿sze góry miêdzy Kaukazem a Alpami. Beskidy - to
³agodne pasma gór fliszowych z piêknymi lasami, polami
i utworzonymi w dolinach zalewami. Inny charakter maj¹
wapienne Pieniny, a pieniñski prze³om Dunajca stanowi
pomnik przyrody o �wiatowym znaczeniu. ¯aden polski
region nie jest tak zró¿nicowany pod wzglêdem wysoko�ci
terenu jak Ma³opolska. Najni¿ej po³o¿one miejsce
znajduje siê na wysoko�ci 130 m n.p.m., najwy¿szy punkt
ma 2499m - to oczywi�cie Rysy, bêd¹ce jednocze�nie
najwy¿szym polskim szczytem.

Ma³opolskie góry i wy¿yny kryj¹ w swoich wnêtrzach
kilkaset jaskiñ, w tym jedn¹ z najd³u¿szych w Polsce -
Jaskiniê Ma³¹ (oko³o 3,2km), zlokalizowan¹ w tatrzañskim
masywie Czerwonych Wierchów (niestety, nie jest
dostêpna dla zwiedzaj¹cych). W tym samym masywie
znajduje siê najwiêksza (i najg³êbsza zarazem) jaskinia
Polski - Jaskinia Wielka �nie¿na. Ma ponad 22 km
korytarzy i g³êboko�æ 824 metry. W samych Tatrach
odkryto i opisano 78 jaskiñ, z czego 5 udostêpniono
turystom. Spo�ród tych ostatnich najwiêcej emocji
zwiedzaj¹cym dostarcza Jaskinia Mylna; wiêkszo�æ trasy
trzeba pokonaæ id¹c w kucki, na czworakach lub pe³zaj¹c
na brzuchu...

Spo�ród jaskini Jury Krakowsko-Czêstochowskiej
najciekawsze dla turystów s¹ groty £okietka i Ciemna
po³o¿one na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

Województwo Ma³opolskie
Polska  pielgrzymka
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oraz Nietoperzowa i Wierzchowska Górna znajduj¹ce siê
w Dolinkach Podkrakowskich.

Jaskinie £okietka i Ciemna mia³y szczê�cie do
odwiedzin koronowanych g³ów. Pierwsza grota za-
wdziêcza sw¹ nazwê W³adys³awowi £okietkowi, który -
jak mówi legenda - jeszcze przed objêciem korony Polski
ukrywa³ siê tutaj przed królem Czech Wac³awem. Do
dzisiaj w jaskini znajduje siê «³o¿e £okietka», które ma
magiczn¹ moc spe³niania ¿yczeñ: wystarczy dotkn¹æ je
rêk¹ i pomy�leæ ¿yczenie.

Jaskiniê Ciemn¹ odwiedzi³ natomiast król Stanis³aw
August Poniatowski. Tê wizytê potwierdzaj¹ ówczesne
kroniki, a towarzysz¹cemu królowi Adamowi Naru-
szewiczowi zawdziêczamy pierwszy dok³adny opis jaskini.

Zwiedzaj¹c ma³opolskie jaskinie nie mo¿na
zapomnieæ o jeszcze jednej: krakowskiej Smoczej Jamie.
Smok Wawelski nale¿y do �wiata legend, ale jego grota
jest jak najbardziej realna i znajduje siê u stóp
Wawelskiego Wzgórza.

Z zachodu na wschód obszar województwa przecina
dolina najwiêkszej polskiej rzeki - Wis³y, bêd¹ca naturaln¹
granic¹ miêdzy górami a nizin¹. Ju¿ za lini¹ Wis³y ci¹gnie
siê jeszcze jurajska Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska.
Jej atrakcj¹ s¹ wapienne ostañce, w¹wozy i jaskinie. Do

najbardziej znanych nale¿y s³ynna Maczuga Herkulesa -
wapienny ostaniec w Pieskowej Skale i Dolina Pr¹dnika
ko³o Ojcowa. Na wy¿ynie tej znajduje siê te¿ jedyna w
Europie, Pustynia B³êdowska.

Pochodzenie Pustyni B³êdowskiej nie jest do koñca
wyja�nione. Pierwsza teoria zak³ada powstanie pustyni
w wyniku naniesienia piasku i ¿wiru w epoce lodowcowej.
Inna hipoteza wskazuje, ¿e to dzia³alno�æ cz³owieka
przyczyni³a siê do jej powstania. Ju¿ od XIII wieku bowiem
na tych terenach ludzie wycinali okoliczne lasy na potrzeby
olkuskich hut srebra i o³owiu. I jest jeszcze trzecia teoria:
dawno, dawno temu nad tamt¹ okolic¹ przelatywa³ diabe³
z ogromnym workiem wype³nionym piaskiem. W pewnym
momencie zawadzi³ nim o czubek ko�cielnej wie¿y, a
wysypany piach utworzy³ pustyniê.

Chocia¿ piaski Pustyni B³êdowskiej potrafi¹ w lecie
nagrzewaæ siê do temperatury 70oC, to w sensie
klimatycznym teren ten pustyni¹ nie jest. Dlatego powiod³y
siê podjête w latach 50-tych i 60-tych XX wieku próby

obsadzania jej ro�linno�ci¹. W efekcie ka¿dy kto chce
odwiedziæ pustyniê winien siê spieszyæ: jej obszar
zmniejsza siê z roku na rok i z niegdysiejszych 80 km2
skurczy³ siê do ok. 30 km2.

Przyrodnicze walory województwa chroni a¿ 6
parków narodowych: Babiogórski, Gorczañski, Magurski,
Ojcowski, Pieniñski i Tatrzañski, oraz blisko 100
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.

Naturalne zasoby i warunki klimatyczne wyko-
rzystywane s¹ w terapii rozmaitych schorzeñ. Do
najs³ynniejszych uzdrowisk nale¿¹: Krynica, Muszyna i
Piwniczna, Rabka - o�rodek uzdrowiskowy dla dzieci oraz
Szczawnica z Kro�cienkiem. Wykorzystuje siê tutaj
lecznicze w³a�ciwo�ci wód mineralnych. �ród³a takie
znajduj¹ siê tak¿e w Krakowie i pobliskich Swoszowicach.
W ostatnich latach mikroklimat dwóch kopalñ soli
kamiennej: w Wieliczce i w Bochni, jest wykorzystywany
do celów terapeutycznych. Dzia³aj¹ tu podziemne
sanatoria.

G³ównymi miastami województwa Ma³opolskiego s¹:
Kraków, Tarnów, Nowy S¹cz, O�wiêcim, Chrzanów,
Olkusz, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane.

Na odwiedzaj¹cego ma³opolskie województwo
turystê czekaj¹ zabytkowe obiekty: od �redniowiecznego
zespo³u klasztornego w Tyñcu, przez barokowy zespó³
odpustowy klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej, po
wspó³czesne ko�cio³y Krakowa; od romañskich ko-



Polonia Charkowa     Nr 1  (44)       Rok  2006                                                                                                                Str. 15

�ció³ków w Ko�cielcu Proszowickim, Prandocinie i
Wysocicach po postmodernistyczne �wi¹tynie Zako-
panego; od �redniowiecznych zamków Jury Krakowsko-
Czêstochowskiej, przez renesansowy zamek w Pieskowej
Skale, po barokow¹ twierdzê w Wi�niczu Nowym; od
gotyckich kamieniczek Krakowa, przez XIX-wieczn¹
architekturê uzdrowisk, po nowoczesne bry³y hoteli i
centrów biznesu.

Centrum historycznym i artystycznym pozostaje
Kraków - dawna stolica Polski, miasto rezydencjonalne
królów, miejsce ich koronacji i wiecznego spoczynku.
Wzgórze wawelskie z zamkiem królewskim i katedr¹
stanowi narodow¹ �wiêto�æ, a gromadzone przez wieki
dzie³a sztuki pozostaj¹ �wiadectwem potêgi kraju i jego
w³adców. Do g³ównych atrakcji miasta nale¿¹: Ko�ció³
Mariacki z pochodz¹cym z pó�nego �redniowiecza
o³tarzem Wita Stwosza, gotycki ko�ció³ oo. franciszkanów
z oryginaln¹ secesyjn¹ dekoracj¹ Stanis³awa Wyspiañs-
kiego czy pó�nobarokowy klasztor oo. paulinów na
Ska³ce. Warte uwagi s¹: zbiory Muzeum xx. Czarto-
ryskich, Muzeum Narodowego, Muzeum Archeolo-
gicznego, czy Muzeum Historycznego m. Krakowa z jego
licznymi oddzia³ami.

Tak¿e inne o�rodki regionu mog¹ poszczyciæ siê
wspania³ymi zabytkami oraz oryginalnymi kolekcjami
muzealnymi. Nale¿y tu miedzy innymi Tarnów z zespo³em
nagrobków mo¿now³adców, znajduj¹cych siê w tutejszej
katedrze, oraz wspania³ym zbiorem �redniowiecznej
sztuki sakralnej w Muzeum Diecezjalnym.

Zespó³ staromiejski Krakowa, Wieliczka i jej
zabytkowa kopalnia soli, zespó³ klasztorny w Kalwarii
Zebrzydowskiej zosta³y wpisane na listê �wiatowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Na li�cie tej umieszczono

tak¿e cztery drewniane ko�ció³ki z Binarowej, Dêbna,
Sêkowej i Lipnicy Murowanej, a tak¿e Muzeum w
O�wiêcimiu - tragiczny pomnik hitlerowskiego ludobójstwa
w Auschwitz-Birkenau.

Bogactwu geograficznemu i historycznemu towa-
rzyszy ró¿norodno�æ etniczna i kulturowa. W Krakowie
od �redniowiecza zamieszkuje spo³eczno�æ ¿ydowska,
a jej dzielnica Kazimierz by³a licz¹cym siê centrum kultury
judaistycznej w Europie. �lady obecno�ci ̄ ydów czytelne
s¹ tak¿e w wielu innych miejscowo�ciach regionu. Z kolei
w rejonie Szczawnicy ¿yli tzw. Rusini Szlachtowscy, a na
Spiszu do dzisiaj istnieje skupisko osiad³ych tu przed
wiekami Romów.

Obszar województwa zamieszkuj¹ dwie du¿e grupy
etniczne o odrêbnej kulturze - Krakowiacy i Górale.
G³ówne grupy góralskie to: Górale Babiogórscy, Pieniñscy,
S¹deccy, ¯ywieccy, Podhalanie, Orawiacy i Spiszacy.
Krakowiacy dziel¹ siê z kolei na Krakowiaków Wschod-
nich i Zachodnich. Grupy te ró¿ni¹ siê pomiêdzy sob¹
strojem, zwyczajami, folklorem, sztuk¹ itp. Tradycje
budownictwa wiejskiego chroni¹ skanseny w Maniowych,
Nowym S¹czu-Falkowej, Szymbarku i Zubrzycy Górnej
oraz liczne izby regionalne. Zachowa³y siê równie¿
przyk³ady tradycyjnej drewnianej zabudowy, które mo¿ne
podziwiaæ pod¹¿aj¹c Szlakiem Architektury Drewnianej.
Dawn¹ drewnian¹ zabudowê zachowa³a np. wie�
Chocho³ów na Podhalu i szereg ma³opolskich miasteczek.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ turystyczn¹ s¹ grane co roku w
tygodniu poprzedzaj¹cym Wielkanoc tradycyjne misteria
Mêki Pañskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz misterium
Pogrzebu i Triumfu Matki Bo¿ej odbywaj¹ce siê 15
sierpnia w tej¿e Kalwarii. W okresie Bo¿ego Narodzenia,
zw³aszcza w Beskidach, na Podhalu i Orawie mo¿na
spotkaæ barwne grupy kolêdnicze, za� na zakoñczenie
karnawa³u bawiæ siê w Zakopanem i Bukowinie
Tatrzañskiej, podczas Karnawa³u Góralskiego bêd¹cego
niepowtarzaln¹ imprez¹ folklorystyczn¹. W Poniedzia³ek
Wielkanocny po Wieliczce i okolicy biega z kolei grupa
przebierañców - Siuda Baba z orszakiem, która jest
reliktem przedchrze�cijañskich obrzêdów wiosennych.
Natomiast w Krakowie pod koniec czerwca mo¿na wzi¹æ
udzia³ w obrzêdowych wiankach - widowisku urz¹dzanym
z wielkim rozmachem. W oktawê Bo¿ego Cia³a po
krakowskich ulicach kr¹¿y barwny orszak Lajkonika, za�
w grudniu na rynku odbywa siê konkurs s³awnych szopek
krakowskich. Co godzinê, przez ca³y rok, z wie¿y
Mariackiego Ko�cio³a p³ynie hejna³ zwany mariackim
grany przez trêbacza.

3.240 tys. Ma³opolan, mieszkaj¹cych aktualnie w
granicach Województwa Ma³opolskiego, to ludzie
m³odzi: a¿ 85% stanowi¹ osoby w wieku przed- i
produkcyjnym. Nic dziwnego, ¿e nasz region jest
potêg¹ akademick¹: na terenie województwa zlo-
kalizowanych jest blisko 40 szkó³ wy¿szych - z
najstarsz¹ polsk¹ uczelni¹, Uniwersytetem Ja-
gielloñskim na czele. Kszta³ci siê w nich pomad 180
tys. studentów. Oczywi�cie nie wszyscy s¹ Ma³o-
polanami z urodzenia. Czê�æ przyje¿d¿a tutaj na studia
z ca³ej Polski, sporo z nich zostaje ju¿ na ca³e ¿ycie.
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1. Do udzia³u w konferencji zapraszamy studentów
i doktorantów z Bia³orusi, Polski, Rosji i Ukrainy.

2. Uczestnicy zobowi¹zani s¹ przygotowaæ referat, który
wyg³osz¹ w czasie konferencji (czas wyst¹pienia:
15-20 minut).
Temat referatu powinien nawi¹zywaæ do jednego
z poni¿szych zagadnieñ:
- S³owianie Wschodni w nauczaniu Jana Paw³a I,
- Recepcja postaci i nauczania Jana Paw³a II w�ród
S³owian Wschodnich,
- Spotkania i twórczy dialog Jana Paw³a II z filozofami
Wschodniej S³owiañszczyzny.

3. Jêzykami konferencji s¹ jêzyk polski i rosyjski (materia³y
konferencyjne, wyk³ady dyskusje) Referaty mog¹ byæ
wyg³aszane w jêzyku bia³oruskim, polskim, rosyjskim
lub ukraiñskim.

4. Warunkiem uczestnictwa konferencji jest przes³anie
zg³oszenia swojego udzia³u do organizatorów do dnia
28 lutego 2006 roku.
Adres elektroniczny: kolowschodnie@poczta.onet.pl

Adres pocztowy: Ko³o Wschodnie
                            ul.Go³êbia 16

                            31-007 Kraków
5. Zg³oszenie udzia³u w konferencji powinno zawieraæ:

- dane uczestnika: Imiê i nazwisko, data urodzenia,
nazwa uczelni, kierunek i rok studiów.
- adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu

- nazwisko opiekuna naukowego (nie dotyczy
doktorantów),
- dok³adny temat referatu,
- streszczenie referatu w jêzyku polskim lub rosyjskim
(1500 � 1800 znaków),
- pisemna zgoda na bezp³atny druk tekstu referatu
w tomie pokonferencyjnym,
- d³ugo�æ planowanego pobytu w Krakowie
(organizator zapewnia 4 noclegi w dniach 14-17 maja),
- c hêæ udzia³u w wycieczce do Wadowic.

6. Spo�ród nades³anych zg³oszeñ organizatorzy wybior¹
oko³o 40 referatów (po 10 z Bia³orusi, Polski, Rosji i
Ukrainy).O zakwalifikowaniu referatu na
konferencjê autorzy zostan¹ poinformowani
najpó�niej do dnia 31 marca 2006 roku.

7. Organizatorzy zapewniaj¹:
- bezp³atne noclegi w domach studenckich
 (14 -17 maja 2006 r.),
- bezp³atne wy¿ywienie (14 maja � obiadokolacja;
15-17 � �niadanie i obiad, 18-�niadanie),
- materia³y konferencyjne (w tym 1 egzemplarz tomu
pokonferencyjnego),
- bezp³atn¹ wycieczkê do Wadowic
 (18 maja 2006 r.),
- zaproszenie i pomoc w uzyskaniu bezp³atnej wizy
(dla uczestników z Bia³orusi, Rosji i Ukrainy).

8. Koszty dojazdu do Krakowa pokrywaj¹ uczestnicy.

Wydzia³ Polonistyki
 Uniwersytetu Jagielloñskiego

Zasady uczestnictwa
w Miêdzynarodowej Konferencji

�Jan Pawe³ II � Aposto³ S³owian Wschodnich”
Kraków, 14-18 maja 2006r.




