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8 Marca - Dzieñ Kobiet

B¹d� bardzo m¹dra, b¹d� bardzo mi³a,

b¹d� zawsze szczera, miej

wszystkie mi³e zalety, niech

z Ciebie nadal bêdzie Idea³ kobiety

W �wiadomo�ci spo³ecznej Polaków panuje do�æ
powszechne przekonanie, ¿e obchodzony 8 marca
Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet zosta³ wymy�lony przez
komunistów. I faktycznie, w PRL, a jeszcze bardziej w
Zwi¹zku Radzieckim, by³ on jednym z najbardziej
celebrowanych i obchodzonych �wi¹t.

W rzeczywisto�ci pocz¹tki miêdzynarodowego dnia
kobiet, choæ wywodz¹ce siê z szeroko pojêtych tradycji
lewicowych, nie mia³y z komunizmem nic wspólnego.
�wiêto to bowiem po raz pierwszy obchodzone by³o nie w
ZSRR, a w najbardziej kapitalistycznym kraju �wiata � w
Stanach Zjednoczonych.

W Ameryce ju¿ w 1908 r.
Choæ �wiêto w sposób specjalny dedykowane

kobietom by³o obchodzone ju¿ w staro¿ytnym Rzymie, to
jego wspó³czesna geneza jest �ci�le zwi¹zana ze
zorganizowan¹ walk¹ kobiet o równouprawnienie, oraz
lepsze warunki pracy i ¿ycia. Zaczê³a siê ona w XIX w, w
zwi¹zku z uprzemys³owieniem i prac¹ zawodow¹ kobiet.
Pocz¹tek siêga 1857 r. kiedy to kobiety zatrudnione w
nowojorskiej przêdzalni bawe³ny zorganizowa³y strajk i
domaga³y siê krótszego dnia pracy oraz takiego samego
wynagrodzenia za pracê, jakie otrzymywali mê¿czy�ni. W
Stanach Zjednoczonych dzieñ kobiet po raz pierwszy
obchodzony by³ 20 lutego 1908 r., kiedy to mia³y miejsce
wielkie demonstracje na rzecz politycznych i eko-
nomicznych praw kobiet, a przede wszystkim na rzecz
przyznania kobietom prawa do udzia³u w wyborach.
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W Europie 3 lata pó�niej
Propozycja ustanowienia dnia kobiet jako �wiêta o

charakterze miêdzynarodowym przedstawiona zosta³a
przez amerykañskie delegatki na II Miêdzynarodowy
Kongres Kobiet � Socjalistek, który mia³ miejsce w dniach
26 � 28 sierpnia 1910 r. w Kopenhadze. By³ to postulat
do�æ w owym czasie kontrowersyjny. O ile bowiem idea
miêdzynarodowej solidarno�ci wyzyskiwanej klasy
robotniczej by³a w ruchu socjalistycznym czym� bez-
dyskusyjnym, to pomys³ by kobiety organizowa³y siê
politycznie jako kobiety, nie cieszy³ siê wówczas
powszechnym poparciem.

W tym jednak okresie szczególnie du¿e wp³ywy w
miêdzynarodowym ruchu socjalistycznym mia³a Socjal-
demokratyczna Partia Niemiec, w której w³adzach
znajdowa³o siê wielu obroñców praw kobiet, a w�ród nich
wp³ywowa niemiecka socjalistka Klara Zetkin. Od d³ugiego
czasu pozostawa³a ona pod silnym wra¿eniem dzia³añ
swych amerykañskich kole¿anek. Ona to w³a�nie, na
wspomnianym II Miêdzynarodowym Kongresie Kobiet �
Socjalistek oficjalnie zg³osi³a postulat ustanowienia
Miêdzynarodowego Dnia Kobiet. Zg³oszona przez ni¹
propozycja zosta³a jednog³o�nie przyjêta.

W krajach europejskich � w Niemczech, Austrii, Danii
i Szwajcarii Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet po raz pierwszy
by³ obchodzony 19 marca 1911 r. Data � ró¿na od
dzisiejszej � zosta³a wybrana przez niemieckie socjalistki
w nawi¹zaniu do wydarzeñ z 1848 r., kiedy to król Prus,
stoj¹c w obliczu zbrojnego powstania, z³o¿y³ obietnicê
przeprowadzenia szeregu reform � w tym, niespe³nion¹,
przyznania praw wyborczych kobietom. W dniu tym we tych
krajach dosz³o do szeregu demonstracji i zebrañ, w których
wziê³o udzia³ oko³o miliona kobiet � i mê¿czyzn. W
Niemczech, przed Miêdzynarodowym Dniem Kobiet w 1911
r., rozprowadzono milion ulotek wzywaj¹cych do dzia³añ
na rzecz przyznania kobietom prawa g³osu.

Wydarzenia w Piotrogrodzie
Szczególnie dramatyczny przebieg mia³ Dzieñ Kobiet

w rosyjskim Piotrogrodzie (obecnie Sankt Petersburg) w
1917 r. Krwawo st³umiona demonstracja pracownic
przemys³u tekstylnego, do której dosz³o zreszt¹ wbrew woli
Bolszewików, przerodzi³a siê w rozruchy, na skutek których
car Miko³aj II zmuszony zosta³ do abdykacji. Powo³any
nastêpnie Rz¹d Tymczasowy przyzna³ kobietom prawa
wyborcze. Wydarzenia te � nazwane pó�niej Rewolucj¹
Lutow¹ � zaczê³y siê, wed³ug obowi¹zuj¹cego wówczas
w Rosji kalendarza Juliañskiego w dniu 23 lutego, za� to
pod³ug kalendarza Gregoriañskiego ich pocz¹tkiem by³
dzieñ 8 marca. Na pami¹tkê tych w³a�nie wydarzeñ od
1918 r. Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet obchodzony jest w
tym dniu.

A w Polsce?
W Polsce �wiêto kobiet zosta³o zauwa¿one dopiero

po drugiej wojnie �wiatowej. W dniu tym, w okresie PRL,
kobietom w zak³adach pracy sk³adano ¿yczenia i wrêczano
prezenty (rajstopy, myd³o, kawê) � i � pojedynczego
tulipana. Centralne obchody Miêdzynarodowego Dnia
Kobiet zosta³y w Polsce zlikwidowane w 1993 r., za� to
definitywnie znios³a je... kobieta � Pani Premier Hanna
Suchocka.

Bart³omiej Koz³owski
Polska.pl

Jolanta urodzi³a siê, jako ósme dziecko króla
wêgierskiego Beli IV z dynastii Arpadów i Marii, córki
cesarza bizantyñskiego Teodora I Laskarisa. Z ma³¿eñstwa
Beli IV i Marii Laskaris przysz³o na �wiat dziesiêcioro
dzieci: Bela, Stefan, Ma³gorzata - zmar³a jako jede-
nastoletnia dziewczynka, Kinga, kanonizowana przez Jana
Paw³a II, Anna, Konstancja, Katarzyna - zmar³a w wieku
lat 5, El¿bieta, Ma³gorzata - zaliczona w poczet �wiêtych
oraz Jolanta, b³ogos³awiona.

Córka królewicza Stefana, Maria wysz³a za m¹¿ za

Karola, króla Sycylii i z tego ma³¿eñstwa urodzi³ siê syn,
Ludwik, franciszkanin, pó�niejszy biskup, zaliczony w r.
1316 przez papie¿a Jana XXII w poczet �wiêtych. Annê
wydano za m¹¿ za Roczys³awa, ksiêcia Kroacji; Kinga
zosta³a po�lubiona ksiêciu krakowsko-sandomierskiemu
Boles³awowi, synowi Leszka Bia³ego, a bratu b³. Salomei;
Konstancja wysz³a za m¹¿ za ksiêcia ruskiego Lwa; Jolanta
za ksiêcia Wielkopolski, Boles³awa zwanego Pobo¿nym;
El¿bieta zosta³a po�lubiona ksiêciu bawarskiemu
Ottonowi; Ma³gorzatê rodzice oddali do klasztoru
dominikanek.

W XIII wieku Wêgry uchodzi³y za jedno z naj-
potê¿niejszych i najbogatszych pañstw w Europie, dlatego
para królewska uwa¿a³a ma³¿eñstwa swoich córek raczej
za okazjê do umocnienia i zapewnienia mu ochrony przed
gro¿¹cym najazdem Tatarów, ani¿eli za zwi¹zki odpo-
wiadaj¹ce pozycji maj¹tkowej i politycznej swojego kraju.
Tak¹ postawê para królewska zajmowa³a zw³aszcza w
stosunku do Konstancji i Kingi, a potem Jolanty. Tak wiêc
z o�miu córek Beli IV a¿ trzy zosta³y wyniesione na o³tarze:

B³ogos³awiona Jolanta

Historia
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�w. Kinga (¿ona ksiêcia krakowskiego i sandomierskiego
Boles³awa Wstydliwego), �w. Ma³gorzata (dominikanka)
i b³. Jolanta (¿ona ksiêcia kalisko-gnie�nieñskiego
Boles³awa Pobo¿nego). Ciotk¹ Jolanty by³a �w. El¿bieta,
a ¿on¹ stryja b³. Salomea.

Jolanta przysz³a na �wiat w prawdopodobnie w
Ostrzychomiu ok. 1244 r. Gdy by³a kilkuletnia dziew-
czynk¹, zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, zosta³a

wys³ana przez ojca na dwór starszej siostry Kingi, do
Krakowa. Wi¹za³o siê to najprawdopodobniej z
planowanym ma³¿eñstwem z jednym z piastowskich
ksi¹¿¹t. Przebywaj¹c oko³o 10 lat na Wawelu poznawa³a
polskie zwyczaje i opanowa³a polski jêzyk. W Krakowie
ukszta³towa³a siê pod kierunkiem Kingi jej sylwetka
duchowa, nacechowana ascetyczn¹ pobo¿no�ci¹ z krêgu
franciszkañskiego. Surowe, pó³zakonne obyczaje
odcisnê³y na psychice Jolanty trwa³e piêtno, które
zaowocowa³o jej postaw¹ jako ksiê¿nej kaliskiej,
nastêpnie mniszki zakonu �w. Klary.

W 1256 r., gdy mia³a ledwie 12 lat zosta³a zarêczona
z ksiêciem kaliskim Boles³awem Pobo¿nym. Dwa lata
pó�niej, w 1258 r. , za specjaln¹ dyspens¹ papiesk¹ ze
wzglêdu na wiek Jolanty, udzieli³ im w Krakowie �lubu
biskup krakowski Prandota. Ksi¹¿ê mia³ wówczas 37 lat,
Jolanta ledwie 14. Po �lubie ksi¹¿êca para zamieszka³a
w Kaliszu. W 1257 r. zmar³ starszy brat Boles³awa, ksi¹¿ê
wielkopolski Przemys³ I. Pozostawi³ po sobie syna
Przemys³a II (koronowanego w 1295 na króla Polski) i
cztery córki. Ich opiekunem i w³adc¹ ca³ej Wielkopolski,
a¿ do osi¹gniêcia pe³noletnio�ci przez Przemys³a, zosta³
Boles³aw. Jolanta urodzi³a ksiêciu trzy córki. W latach
1263-1276 przysz³y na �wiat: El¿bieta (pó�niejsza ¿ona
Henryka Grubego, ksiêcia wroc³awskiego), Jadwiga
(po�lubiona W³adys³awowi £okietkowi, od 1320 r.
królowi zjednoczonej Polski, matka Kazimierza
Wielkiego) i Anna, która wst¹pi³a do klarysek. Obok
rodzonych trzech córek Boles³awa i Jolanty pojawiaj¹
siê u boku ksi¹¿êcej pary jeszcze cztery przybrane -
sieroty po Przemys³awie. Z tych siedmiu dziewczynek
wychowywanych przez Jolantê i jej mê¿a piêæ wst¹pi³o
do klasztoru. B³ogos³awiona Jolanta w dostêpnym sobie
zakresie i na miarê ówczesnych czasów wspó³uczest-
niczy³a w rz¹dach mê¿a. Jej rola znalaz³a swój wyraz w

zapiskach kronikarskich, gdzie czytamy, ¿e Boles³aw by³
tym, który mia³ za ¿onê Jolentê. Okre�lenie to niezwyk³e w
wiekach �rednich, gdzie ksiê¿ne pozostawa³y z regu³y w
cieniu ma³¿onka. W sprawach wagi pañstwowej wspiera³a
politykê mê¿a, co znalaz³o wyraz w wystawianych przez
ksiêcia dokumentach, w których Boles³aw tytu³uje j¹
umi³owan¹ ma³¿onk¹, pani¹ Jolent¹.

Najwiêksze pole dzia³alno�ci B³ogos³awionej to
dobroczynno�æ oraz fundacje dla Ko�cio³a. Pozostaj¹c pod
jej niew¹tpliwym wp³ywem Boles³aw ufundowa³ klasztory
franciszkañskie w Kaliszu, Gnie�nie, Obornikach, Pyzdrach
czy �remie. Chojnie wyposa¿y³ równie¿ klasztory klarysek
w Zawicho�cie, benedyktynów w Mogilnie i cysterek w
O³oboku. Tak¿e fara kostrzyñska istnieje dziêki fundacji
Jolanty. Dziêki wp³ywowi Jolanty ksi¹¿ê Boles³aw zas³u¿y³
u potomnych na przydomek «Pobo¿ny». Po ponad
dwudziestu latach wspólnego i wed³ug wszelkich przes³anek
szczê�liwego ¿ycia ksiê¿na Jolanta zosta³a wdow¹. Boles³aw
Pobo¿ny zmar³ 13 kwietnia 1279 r.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e m¹¿ Jolanty Boles³aw Pobo¿ny i
m¹¿ jej starszej siostry �w. Kingi Boles³aw Wstydliwy
zmarli w tym samym roku. W nastêpnym roku ksiê¿na
Kinga, aktem z 6 lipca 1280 roku, ufundowa³a w S¹czu
klasztor sióstr Klarysek wraz z ko�cio³em p.w. �w. Klary,
do którego wst¹pi³a razem z m³odsz¹ siostr¹. Po kilku
latach, prawdopodobnie w 1284 r. B³ogos³awiona opu�ci³a
klasztor staros¹decki i przenios³a siê do ufundowanego
przez bratanka zmar³ego mê¿a, Przemys³a II, klasztoru
klarysek w Gnie�nie. W klasztorze - jak powiada³a stara
tradycja zakonna - mimo swego pochodzenia i wieku
dostojnego, pe³ni³a funkcje s³u¿ebne. Mia³a zajmowaæ
bardzo ciasn¹ celê, przylegaj¹c¹ do schodów i blisko
kuchni. W my�l surowych przepisów klarysek, Jolanta
czynnie praktykowa³a skrajne ubóstwo i oderwanie od
�wiata. Jej dzieñ wyznacza³y modlitwy wspólnotowe i
osobiste zanoszone przed Oblicze Trójjedynego w
oznaczone godziny kanoniczne, tak¿e nocne. Ze �róde³
hagiograficznych dowiadujemy siê, ¿e B³ogos³awiona
preferowa³a kontemplacjê tajemnic pasyjnych. Istnieje �lad
jej ¿ycia mistycznego w podaniu, ¿e podczas medytacji
dost¹pi³a wizji oblanego blaskiem Jezusa ubiczowanego,
przywi¹zanego do s³upa.

B³ogos³awiona Jolanta zmar³a w gnie�nieñskim
klasztorze klarysek. Dzienna data �mierci by³a znana dziêki
zapisowi w nekrologu opactwa l¹dzkiego okre�laj¹cego dies
natalis (dzieñ narodzin dla nieba) Jolanty na 17 czerwca.
Poniewa¿ po raz ostatni wymieniana by³a jako ¿yj¹ca w
dokumencie swego ziêcia, W³adys³awa £okietka, dato-
wanym na czerwiec 1298 r. uznano , ¿e �mieræ nast¹pi³a w
tym¿e roku. Jednak niedawno, w zasobach Wojewódzkiego
Archiwum w Poznaniu, odkryto dokument prepozyta
gnie�nieñskiego Miko³aja, na którym podpisa³a siê 26
grudnia 1303 «Pani ksiê¿na, wdowa po ksiêciu Boles³awie».
Odt¹d przyjmujemy, ¿e b³ogos³awiona Jolanta zmar³a 17
czerwca 1304 roku, czyli siedemset lat temu.

Zmar³a w opinii �wiêto�ci. Jej grób zas³yn¹³ wkrótce



 Str. 4                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  3  (58)       Rok  2007

³askami i cudami i sta³ siê miejscem pielgrzymek. Jednak
na swojego hagiografa i rozpoczêcie procesu kano-
nicznego przysz³o b³. Jolencie d³ugo czekaæ. Wiek XVII
przyniós³ znaczne o¿ywienie jej kultu, mimo to dopiero
papie¿ Leon XII,14 czerwca 1827, dokona³ formalnej
beatyfikacji. W siedem lat pó�niej uroczysto�ci beaty-
fikacyjne odby³y siê w Gnie�nie; relikwie przeniesiono
wtedy na o³tarz kaplicy klarysek, któr¹ odt¹d poczêto

nazywaæ imieniem b³. Jolenty. Grób b³. Jolanty nawiedzili
miêdzy innymi: jej wnuczka El¿bieta £okietkówna, ¿ona
króla wêgierskiego Karola II Roberta, babcia królowej
Jadwigi, w 1372 r.; Zygmunt I Stary, w 1512 r.; Zygmunt
III Waza w 1623 r.

B³ogos³awiona Jolanta jest patronk¹ archidiecezji
gnie�nieñskiej oraz miasta Kalisza.

W ikonografii b³. Jolanta przedstawiana jest w
habicie klaryski. Czasami klêczy obok �w. Kingi.

Relikwie b³. Jolenty maj¹ swoj¹ historiê.
Jej cia³o z³o¿ono najpierw do bogato zdobionej, obitej

at³asem lub aksamitem trumny. Komisja beatyfikacyjna z
1631 roku znajduje tylko pozosta³o�ci trumny i stwierdza,
i¿ «chocia¿ ko�ci by³y z³o¿one w bardzo wilgotnym
miejscu, a nawet b³otnistym, cudowny jednak i woniej¹cy
i nad woñ milszy zapach wydawa³y, a nawet sama
b³otnista ziemia tê woñ wydawa³a». W XVIII wieku cia³o
B³ogos³awionej «z³o¿one by³o w grobie ozdobionym [...]
mauzoleum, w kaplicy jej zakonu w Gnie�nie». Kaplica
ta wzniesiona by³a na dwóch poziomach. Ni¿szy, objêty
klauzur¹, nazwany zosta³ Kaplic¹ Jolenty i tam w³a�nie
znajdowa³ siê grób B³ogos³awionej, a obok umieszczone
by³y drzwiczki, umo¿liwiaj¹ce pobieranie ziemi, uwa¿anej
za cudown¹. Doko³a grobowca zawieszono tabliczki
wotywne z podziêkowaniami za uzyskane ³aski. Tu¿ przy
grobie sta³ ma³y stoliczek, na nim za� skrzynka z habitem
Jolenty, resztkami dawnej trumny oraz drewniany talerzyk,
z którego jada³a B³ogos³awiona.

Po dekrecie beatyfikacji grób zast¹pi³a kaplica z
relikwiami. Dopiero jednak w 1884 roku w³adze pruskie
zezwoli³y na og³oszenie beatyfikacji i odpust. 13 czerwca
tego roku zdjêto drewniane mauzoleum, otworzono

murowany grób i wydobyto cynow¹ trumnê z 1797 roku.
W dniu nastêpnym przeniesiono relikwie Jolenty na o³tarz
górnej kaplicy Klarysek. Osiem lat pó�niej relikwie zosta³y
przeniesione z drewnianej, bokami oszklonej trumienki do
innej - spi¿owej, z³oconej i ozdobionej emaliami.

Po II wojnie �wiatowej d¹¿ono do kanonizacji
B³ogos³awionej. Ksi¹dz kardyna³ Stefan Wyszyñski,
arcybiskup metropolita gnie�nieñski i warszawski, Prymas
Polski, postanowi³ osobi�cie zbadaæ autentyczno�æ relikwii
b³. Jolenty. Dla tego celu powo³ana zosta³a specjalna
komisja. 18 marca 1958 od�piewano hymn Veni Creator,
odmówiono modlitwê do b³. Jolenty i zaprzysiê¿ono
komisjê. Po tych wstêpnych czynno�ciach otworzono
trumienkê, której zawarto�æ, od tamtego czasu, nie zmieni³a
siê do dnia dzisiejszego.

Kalendarium ¿ycia b³. Jolanty
1244 - w Ostrzyhomiu na Wêgrzech

przychodzi na �wiat Jolanta. W wieku kilku lat
zostaje przywieziona na dwór swojej siostry Kingi
w Krakowie. Tu jest wychowywana i kszta³cona.

08.05.1254 - Jolanta, w Krakowie, bierze
udzia³ w uroczysto�ciach pokanonizacyjnych �w.
Stanis³awa.

1256 - zarêczyny Jolanty z ksiêciem
kalisko-gnie�nieñskim Boles³awem Pobo¿nym.

1258 - �lub Jolanty z ksiêciem ka-
lisko-gnie�nieñskim Boles³awem Pobo¿nym.
Jolanta udaje siê do Kalisza na dwór mê¿a.

1263-1276 - w tym czasie na �wiat przysz³y
trzy córki Boles³awa Pobo¿nego i Jolanty: El¿bieta,
pó�niejsza ¿ona Henryka Grubego, ksiêcia leg-
nickiego; Jadwiga, pó�niejsza ¿ona króla W³a-
dys³awa £okietka; Anna, przeznaczona przez
rodziców do ¿ycia zakonnego - klaryska w Gnie�nie.

22.05.1269 - w Krakowie odbywa siê uro-
czysty pogrzeb b³. Salomei (um. 1268), pierwszej
polskiej klaryski (1245), siostry Boles³awa Wstyd-
liwego. W pogrzebie bierze udzia³ Boles³aw
Pobo¿ny i Jolanta.

7.04.1279 - w Kaliszu zmar³ ksi¹¿ê Bole-
s³aw Pobo¿ny, ma³¿onek Jolanty, która po jego
pogrzebie uda³a siê do Krakowa, do siostry Kingi. 

10.12.1279 - zmar³ ksi¹¿ê Boles³aw Wsty-
dliwy, ma³¿onek Kingi. Jolanta i Kinga bior¹ udzia³
w jego pogrzebie, a potem udaj¹ siê do S¹cza, gdzie
w lipcu 1280 roku Kinga zak³ada klasztor Sióstr
Klarysek. 

1283 lub 1284- Jolanta wraca do Gniezna,
gdzie bratanek, Przemys³aw II, funduje klasztor
�wiêtej Klary.

1285 - Jolanta jest ju¿ klarysk¹ w
swoim klasztorze gnie�nieñskim, w którym
przebywa do �mierci. 

17.06.1304 - �mieræ Jolanty.
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Matka Polka pracuj¹ca
To nie jest program tylko dla kobiet. Wyd³u¿enie urlopów macierzyñskich zak³ada automatyczne

wyd³u¿enie puli urlopu dla ojców - o og³oszonym rz¹dowym programie prorodzinnym mówi
 wiceminister pracy Joanna Kluzik-Rostkowska

Wywiad

Mi³ada Jêdrysik: Dlaczego Polki rodz¹ tak ma³o dzieci?
Joanna Kluzik-Rostkowska: Ca³y zachodni �wiat

przechodzi³ podobne t¹pniêcie demograficzne, choæ mo¿e
nie tak g³êbokie jak my. To jest zwi¹zane ze zmianami
kulturowymi, ze zmian¹ modelu rodziny, z pój�ciem kobiet
do pracy. W Polsce na to t¹pniêcie na³o¿y³ siê trudny okres
zmian, niepokój o przysz³o�æ, o zatrudnienie. Ludzie, w
poczuciu odpowiedzialno�ci, coraz rzadziej decyduj¹ siê
na dzieci.

We wszystkich badaniach kobiety
pytane o to, jakie czynniki decyduj¹,
¿e nie chc¹ dzieci, w pierwszym
rzêdzie mówi¹ o trudnym rynku pracy.
W Polsce kobiecie, niezale¿nie od jej
wieku, nie jest ³atwo znale�æ pracê.
Najpierw jest m³oda i podejrzana, bo
bêdzie mia³a dzieci, potem jest po-
dejrzana, bo ma dzieci i bêdzie
korzysta³a ze zwolnieñ lekarskich. A
kiedy dzieci s¹ du¿e, to ona ma ju¿ 50
lat i znowu jest wypychana z rynku
pracy.

Jednak ostatnie badania po-
kazuj¹, ¿e w regionach Polski, gdzie
gospodarka pêdzi szybciej, dzieci
rodzi siê coraz wiêcej.

Poza tym kobiety coraz pó�niej
rodz¹ pierwsze dziecko. Kiedy�
�redni wiek to by³y 20-24 lata, teraz 25-30. Czekaj¹ na
decyzjê o urodzeniu dziecka, a¿ siê wykszta³c¹, a coraz
czê�ciej zadowalaj¹ce wykszta³cenie to studia wy¿sze.

Trzeba zrobiæ wszystko, ¿eby odwróciæ negatywny
trend demograficzny. Je¿eli to siê nie uda, to za 15 lat
wszyscy bêdziemy w wieku emerytalnym i nie bêdzie mia³
kto na nas pracowaæ. Musimy siê �pieszyæ tym bardziej,
¿e ostatni rocznik wy¿u demograficznego wszed³ w³a�nie
w doros³e ¿ycie. Trzeba mieæ dla tych ludzi konkretn¹
propozycjê, bo nastêpne roczniki to ju¿ mniejsza pula
potencjalnych rodziców.

Wyd³u¿enie urlopów macierzyñskich, ulgi podatkowe na
dzieci, wyd³u¿enie czasu pracy ¿³obków i przedszkoli, pomoc
dla ciê¿arnych studentek, elastyczne formy zatrudnienia dla
matek - strasznie tego du¿o.

Do�wiadczenia ostatniego roku pokazuj¹, ¿e raz na
jaki� czas ró¿ne grupy polityczne maj¹ pojedyncze
pomys³y na politykê rodzinn¹. Istnia³o zagro¿enie, ¿e
bêdziemy chaotycznie z bud¿etu pañstwa wydawaæ
bardzo du¿e pieni¹dze. Musieli�my wiêc okre�liæ, ile tak
naprawdê mo¿emy wydaæ, i spróbowaæ to zagos-
podarowaæ. Tego nie za³atwi jedno ministerstwo, bo to
jest sprawa i resortu zdrowia, i edukacji, i pracy, i spraw
wewnêtrznych, i sprawiedliwo�ci. Warto zobaczyæ to
ca³o�ciowo.

A ile mo¿emy wydaæ?

W latach 2008-2014 w sumie wydamy 17 mld z³. To
nie jest osza³amiaj¹ca kwota ,bior¹c pod uwagê ¿e w tej
chwili wydajemy rocznie 14 mld z³ czyli mniej ni¿ 1 proc.
PKB. Dla porównania - Francja wydaje 2,5 proc. swojego,
sporego PKB.

Przyk³ad Francji, która prowadzi najskuteczniejsz¹
politykê prorodzinn¹, pokazuje, ¿e to musi byæ dzia³anie na
wielu frontach. Jednym becikowym nic siê nie za³atwi. Czy

przygotowuj¹c program, ministerstwo
wzorowa³o siê na polityce francuskiej?

Przede wszystkim opierali�my siê
na informacjach, które dostawali�my
z Polski. Oczywi�cie Francja jest
dobrym przyk³adem, bo jej dzia³ania
przynios³y efekt.

Ale we Francji taki sam dostêp do
programu prorodzinnego maj¹ ma³¿eñ-
stwa, konkubinaty i ludzie ¿yj¹cy w
zwi¹zkach partnerskich. Eksperci wska-
zuj¹, ¿e to jedna z przyczyn sukcesu -
wziêto pod uwagê zmieniaj¹ce siê realia
kulturowe. A w Pani programie ulgi
podatkowe s¹ dla wspó³ma³¿onków,
propozycja przekazania czê�ci emerytury
niepracuj¹cemu i wychowuj¹cemu dzieci
partnerowi te¿ dotyczy ma³¿eñstw.

Ulgi podatkowe s¹ na ka¿de dziec-
ko, bez wzglêdu na rodzaj zwi¹zku w

jakim jest wychowywane, a narzêdzia u³atwiaj¹ce kobiecie
dostêp do rynku pracy s¹ przecie¿ reakcj¹ na trendy
kulturowe. Z drugiej strony, badania prowadzone we
Francji i Szwecji pokazuj¹, ¿e po ma³¿eñstwie mo¿na
statystycznie «spodziewaæ siê» przynajmniej jednego
dziecka wiêcej ni¿ po konkubinacie. To nieideologiczny
argument na rzecz inwestowania w ma³¿eñstwo.

Je�li g³ównym celem programu jest to, by kobiety mog³y
po³¹czyæ pracê zawodow¹ z wychowaniem dzieci, to co z
mê¿czyznami? Brakuje mi zachêt, by równie¿ brali urlopy
wychowawcze, dzielili siê obowi¹zkami z matkami.

To nie jest program tylko dla kobiet. Wyd³u¿enie
urlopów macierzyñskich zak³ada automatyczne wyd³u-
¿enie puli urlopu dla ojców. Propozycja, by pracodawca
móg³ przez trzy lata nie p³aciæ sk³adek na Fundusz Pracy
dla pracownika powracaj¹cego z urlopu macierzyñskiego
lub wychowawczego, tak¿e dotyczy obydwojga rodziców.
To samo, je�li chodzi o emeryturê dla niepracuj¹cego
wspó³ma³¿onka.

Zarazem badania pokazuj¹, ¿e nieca³e dwa procent
mê¿czyzn korzysta z urlopów tacierzyñskich i wycho-
wawczych. Trzeba siê skupiæ na tym, co jest realne.

Ale prawo to jedno, a praktyka i tradycja drugie. Czy nie
nale¿a³oby pomy�leæ co najmniej o kampanii na rzecz
wiêkszego zaanga¿owania mê¿czyzn w wychowywanie
ma³ych dzieci? Bo przecie¿ wtedy i oni bêd¹ dla pracodawcy
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«podejrzani», co zrówna szanse kobiet na rynku pracy.
To jest ten kawa³ek modelu szwedzkiego, który bardzo

lubiê - d³ugi urlop macierzyñski dla kobiety, a potem
mê¿czyzna mo¿e wzi¹æ dwa miesi¹ce. Jak nie we�mie,
urlop przepada. To rzeczywi�cie spowodowa³o zmiany w
podej�ciu pracodawców.

Podoba siê Pani, ale nie zaproponowa³a Pani tego.
Bo u nas urlop jest za krótki. Poza tym urodzi³am

trójkê dzieci i wiem, ¿e wypychanie karmi¹cej kobiety do
pracy po kilku tygodniach po³ogu, ¿eby ojciec móg³ z nim
byæ, jest trochê sztuczne. Bojê siê te¿, ¿e bezwzglêdni
pracodawcy zaczn¹ wymagaæ od kobiet wcze�niejszego
wracania do pracy. To mog³oby spowodowaæ wiêcej szkód
ni¿ po¿ytku.

Ale kampania na rzecz urlopów ojcowskich - jak
najbardziej. Ju¿ w tej chwili za pieni¹dze unijne
prowadzimy takie programy, np. «Z tat¹ na co dzieñ». W
tej kwestii bêdzie siê jeszcze du¿o dzia³o.

Specjali�ci od rynku pracy obawiaj¹ siê, ¿e wyd³u¿enie
urlopu macierzyñskiego z 18 tygodni przy pierwszym dziecku
i 20 przy drugim do odpowiednio 26 i 28 tygodni spowoduje,
¿e kobietom bêdzie trudno wróciæ do zawodu.

Mo¿e tak byæ. Dlatego roz³o¿yli�my wyd³u¿anie tego

urlopu o dwa tygodnie co dwa lata. Musimy w tym czasie
monitorowaæ rynek pracy. Mo¿e siê okazaæ, ¿e kobiety
ju¿ nie chc¹ mieæ d³u¿szego urlopu. Choæ dzi� i tak
zdecydowana wiêkszo�æ kobiet przed³u¿a sobie urlopy
macierzyñskie, korzystaj¹c z wypoczynkowego. Nie ma
ich w pracy przez jakie� pó³ roku.

¯eby taki program mia³ szanse powodzenia, musi byæ
kontynuowany przez dekady. A do tego trzeba zgody
najwa¿niejszych partii politycznych.

S³uchaj¹c komentarzy po prezentacji programu,
jestem optymistk¹. Nie znalaz³am jego przeciwników. I
Platforma, czyli najwiêksza si³a opozycyjna, i pracodawcy
s¹ za. Oczywi�cie bêdziemy rozmawiali na temat
szczegó³ów.

A nie boi siê Pani, ¿e na przyk³ad LPR, w obronie
tradycyjnego modelu rodziny, ten program uwali?

Nie s³ysza³am nic takiego z ich strony. S³ysza³am za
to jednego z liderów LPR, który mówi³, ¿e oni doskonale
rozumiej¹, i¿ kobiety chc¹ godziæ ¿ycie zawodowe z
rodzinnym. LPR mocno forsowa³a te¿ zwiêkszenie udzia³u
ojca w ¿yciu rodzinnym, nawet mieli radykalny pomys³,
¿eby kobieta mog³a wcze�niej wróciæ do pracy, by ojciec
musia³ zaj¹æ siê dzieckiem.

Rozmawia³a Mi³ada Jêdrysik

Na decyzje finansowe w domu prawie zawsze maj¹
wp³yw kobiety. 65 proc. kobiet konsultuje wydatki domowe
z partnerem, a 33 proc. podejmuje decyzje samodzielnie.
Mê¿czy�ni dzia³aj¹ samodzielnie tylko w 2 proc. przypadków.

Takie wyniki badañ przedstawi³ podczas . konferencji
prasowej prezes A-Z Finanse Mariusz Kaca³a.

Kaca³a podkre�li³, ¿e badanie zrealizowano na
podstawie sygna³ów p³yn¹cych od doradców finansowych,
którzy od pewnego czasu wskazuj¹ na rosn¹c¹ rolê kobiet w
podejmowaniu decyzji finansowych w domu. � Kobiety
rzeczywi�cie rz¹dz¹ planowaniem wydatków. To oznacza
szalon¹ zmianê spo³eczn¹ � doda³ Kaca³a.

Z badania wynika, ¿e w przypadku kredytów i
ubezpieczeñ 85 proc. kobiet konsultuje decyzje z partnerem,
15 proc. twierdzi, ¿e podejmuje decyzje samodzielnie.

Kobiety przy wyborze instytucji finansowych w ogóle
nie kieruj¹ siê opiniami znajomych. 32 proc. z nich kieruje
siê renom¹ firmy, korzystaj¹ te¿ z promocji.

Z kolei 60 proc. kobiet ma swoje konto bankowe w
tym samym banku, co ich partner. Zdaniem Kaca³y mo¿na
to t³umaczyæ tym, ¿e transfer z rachunku partnera jest
szybszy w ramach tego samego banku i bez op³at.

Badania wskaza³y równie¿ na du¿¹ ostro¿no�æ kobiet
w podejmowaniu decyzji finansowych. 80 proc. z nich
inwestuj¹c wybiera np. takie fundusze, w których nie
wszystkie aktywa inwestowane s¹ w akcje. Kobiety wol¹
fundusze mieszane lub fundusze parasolowe, w których
mo¿na czê�æ �rodków inwestowaæ w rynek pieniê¿ny czy
obligacje. Kobiety chêtnie wybieraj¹ te¿ produkty struk-
turyzowane, np. ³¹cz¹ce lokatê bankow¹ z funduszem
inwestycyjnym.

Jednocze�nie kobiety akceptuj¹ d³u¿szy termin
inwestowania ni¿ mê¿czy�ni. Z badañ wynika, ¿e mê¿czy�ni

Kobiety rz¹dz¹ pieniêdzmi
wybieraj¹ nie tylko produkty bardziej ryzykowne, lecz tak¿e
inwestycje krócej trwaj¹ce � do trzech lat.

Z do�wiadczeñ doradców wynika te¿, ¿e kobiety wcale

nie maj¹ mniejszej wiedzy ni¿ mê¿czy�ni nt. rynku
kapita³owego.

Kaca³a doda³, ¿e dane o zmianach na rynku us³ug
finansowych bêd¹ te¿ wykorzystywane przez dostarczycieli us³ug
przy konstruowaniu produktów przeznaczonych dla kobiet.

W A-Z Finanse pracuje 160 doradcow finansowych;
65-70 proc. z nich to kobiety.

PAP
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Óðîê   11
Lekcja  11

²
- Co bêdziemy robiæ dzisiaj ?
- Jak zawsze w sobotê ja posprz¹tam mieszkanie, a
ty pójdziesz po zakupy.
- A ty ugotujesz smaczny obiad. Zgoda?
- Zgoda!

(bêdziemy robiæ - áóäåì äåëàòü, zawsze � âñåãäà,
posprz¹taæ - óáðàòü,ïðèâåñòè â ïîðÿäîê,
mieszkanie � êâàðòèðà, pójsæ - ïîéòè, pojdziesz
� ïîéä¸øü, po zakupy - çà ïîêóïêàìè, ugotowaæ
- ïðèãîòîâèòü (ïèùó), smaczny � âêóñíûé,
Zgoda? - Äîãîâîðèëèñü?)

²
- Ñî bêdziemy robiæ jutro?
- Je¿eli bêdzie ³adna pogoda, pójdziemy na spacer, a
potem na lody lub ciastka do kawiarni.
- A je¿eli bêdzie brzydka pogoda?
- Zostaniemy w domu.
- W niedzielê bêdziemy siedzieæ w domu?
- Poczytamy, porozmawiamy, pos³uchamy muzyki,
obejrzymy telewizjê...
- A mo¿e zaprosimy znajomych?
- Dobry pomys³!

(³adny � êðàñèâûé, ³adna pogoda - õîðîøàÿ
ïîãîäà, spacer � ïðîãóëêà, lody � ìîðîæåíîå,
ciastka � ïèðîæíûå, do kawiarni - â êàôå, brzydki
� íåêðàñèâûé, zostaæ � îñòàòüñÿ, w domu � äîìà,
siedzieæ � ñèäåòü, poczytaæ � ïî÷èòàòü, poro-
zmawiaæ - ïîãîâîðèòü,ïîáåñåäîâàòü, pos³uchaæ
� ïîñëóøàòü, s³uchaæ (czego?) muzyki - ñëóøàòü
(÷òî?) ìóçûêó, obejrzeæ � ïîñìîòðåòü,  ñìîòðåòü
-  ogl¹daæ, zaprosiæ � ïðèãëàñèòü, dobry pomys³ -
õîðîøàÿ èäåÿ)

byæ
(áóäóùåå âðåìÿ)

ja   bêdê my            bêdziemy
ty   bêdziesz wy            bêdziecie
on, ona, ono   bêdzie oni, one   bêd¹

Æwiczenie 1
Èç äâóõ ïåðâûõ äèàëîãîâ ýòîãî óðîêà âûïèøèòå âñå
ãëàãîëû â áóäóùåì âðåìåíè.
Z dwóch pierwszych dialogów tej lekcji proszê wypisaæ
wszystkie czasowniki w czasie przysz³ym.

Æwiczenie 2
Çàìåíèòå ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ãëàãîëîâ (my) íà
åäèíñòâåííîå ÷èñëî (ja).
Proszê zamieniæ liczbê mnog¹ czasowników (my) na
liczbê pojedyncz¹ (ja).

My... Ja

Pójdziemy na spacer. Pójdê na spacer
Zostaniemy w domu.
Poczytamy, porozmawiamy.
Pos³uchamy muzyki.
Obejrzymy telewizjê.
Zaprosimy znajomych.
W niedzielê bêdziemy uczyæ siê polskiego.

Æwiczenie 3
Ïåðåä ãëàãîëîì íàïèøèòå ïîäõîäÿùåå ïî ñìûñëó
ìåñòîèìåíèå, çàòåì çàìåíèòå
áóäóùåå âðåìÿ ãëàãîëîâ íà áåçëè÷íóþ ôîðìó, ò.å.
èíôèíèòèâ.
Przed czasownikami proszê napisaæ zaimek, nastêp-
nie zamieniæ czas przysz³y
czasownikow na bezokolicznik (co robiæ?/co zrobiæ?).
ty pójdziesz � pój�æ obejrzê

posprz¹tam ugotujesz
poczytamy pos³ucham

przyjdê zrobimy
bêdziemy zostan¹
wróci zaproszê

Æwiczenie 4
Çàìåíèòå áåçëè÷íóþ ôîðìó ãëàãîëà íà áóäóùåå
âðåìÿ â äàííûõ âûðàæåíèÿõ:
Proszê zameniæ bezokolicznik na czas przysz³y w
podanych wyra¿eniach:
pój�æ po zakupy � Ja pójdê po zakupy
zrobiæ zakupy - One
posprz¹taæ mieszkanie � On
ugotowaæ obiad � Ja
wróciæ do domu - On
zaprosiæ go�ci � My
byæ w domu � Ja
poczytaæ ksi¹¿kê � Ja
obejrzeæ telewizjê - My
pos³uchaæ radia - Îni
zostaæ w domu � Ja
przyj�æ do pracy - Înà

Æwiczenie 5
Çàìåíèòå áóäóùåå âðåìÿ íà íàñòîÿùåå è ïðîøåä-
øåå.
Proszê zamieniæ czas przysz³y na tera�niejszy i prze-
sz³y.
áóäóùåå âðåìÿ
(my) bêdziemy robiæ
(ja) posprz¹tam
(my) pojdziemy
(ty) ugotujesz

Áóäóùåå âðåìÿ.
Czas przysz³y
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(my) bêdziemy siedzieæ
(ja) pos³ucham
(oni, one) poczytaj¹
(ja) bêdê
(oni, one) bêd¹
(my) bêdziemy

²
- Kiedy bêdzie obiad ?
- Zaraz.
- Kiedy wrocisz ?
- Za godzinê.
- Kiedy przyjd¹ go�cie?
- Za kilka minut.
- Kiedy przyjad¹ nasi krewni z Kazachstanu ?
- Za pó³ roku.

(zaraz - ñåé÷àñ, ñêîðî, go�cie � ãîñòè, krewni �
ðîäñòâåííèêè, pó³ roku � ïîëãîäà, pó³ �ïîëîâè-
íà,  godzina � ÷àñ,  czas  - âðåìÿ)

÷åðåç ìèíóòó za minutê
÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò za kilka minut
÷åðåç ÷àñ za godzinê
÷åðåç äåíü za dzieñ
÷åðåç íåäåëþ za tydzieñ
÷åðåç äâå íåäåëè za dwa tygodnie
÷åðåç ìåñÿö za miesi¹c
÷åðåç ãîä za rok
÷åðåç ïÿòü ëåò za piêæ lat
íà ýòîé íåäåëå w tym tygodniu
íà áóäóùåé íåäåëå w przysz³ym tygodniu

²
- Kiedy pani pojedzie do Polski ?
- W tym tygodniu.
- Kiedy pañstwa dzieci wróc¹ z Polski?
- W przysz³ym tygodniu.

Æwiczenie 6
Ïåðåâåäèòå âûðàæåíèÿ èç ñêîáîê è çàêîí÷èòå ïðåä-
ëîæåíèÿ.
Proszê przet³umaczyæ wyra¿enia z nawiasów i zakoñ-
czyæ zdania.
Pojadê do Polski.....(÷åðåç ãîä)
Przyjdê do ciebie....(÷åðåç ÷àñ)
Zadzwoniê do ciebie...(íà ýòîé íåäåëå)
Wrócê do domu......(÷åðåç äâà äíÿ)
Oddam ci pieni¹dze......(íà áóäóùåé íåäåëå)
Bêdê w domu........(÷åðåç íåäåëþ)

Æwiczenie 7
Îòâåòüòå íà âîïðîñû ïîëíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
Proszê odpowiedzieæ na pytania pe³nymi zdaniami.
Dzisiaj jest poniedzia³ek. Jaki dzieñ tygodnia bêdzie za
sze�æ dni ?
Je¿eli teraz jest wcze�nie rano, to jaka pora dnia (âðåìÿ
äíÿ). bêdzie za dwana�cie godzin ?
Je¿eli dzisiaj jest niedziela, to jaki dzieñ tygodnia bêdzie
za tydzieñ ?

Je¿eli teraz jest styczeñ, to jaki miesi¹c bêdzie za pó³
roku ?
Je¿eli teraz jest po³udnie, to za ile godzin bêdzie
pó³noc?

Æwiczenie 8
Îòâåòüòå íà âîïðîñû ïîëíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
Proszê odpowiedzieæ na pytania pe³nym zdaniem.
Jakie s¹ miesi¹ce jesienne?
( proszê podaæ ich nazwy - íàçîâèòå)
Kwiecieñ, maj, czerwiec to s¹ jakie miesi¹ce?
Jakie s¹ miesi¹ce letnie?
(proszê je wymieniæ - íàçâàòü)
Styczeñ, luty, marzec to s¹ jakie miesi¹ce?

Æwiczenie 9
Âûáåðèòå ïîäõîäÿùåå ïî ñìûñëó ñëîâî.
Proszê wybraæ odpowiednie s³owo.
Wieczorem bêdziemy ogl¹daæ... (telewizor, telewizjê)
On lubi...(je�dziæ, chodziæ)... na nartach.
W czerwcu woda Ba³tyku jest j
jeszcze... (zimowa, zimna).
Za.... (czas, godzinê) ...wrócê do domu.
W grudniu kupiê... (zimne, zimowe) ...palto.
Bêdê systematycznie
(uczyæ.siê jêzyka polskiego, jêzyk polski).
Za.... (niedzielê, tydzieñ) ...
przyjad¹ do nas go�cie z Polski.
Lubiê polskie...(morze, mo¿e).
Tam jest bardzo.. (³adne, ³adnie).
( za, przez)...dwa tygodnie pojadê...
(na, nad)..jeziora.
Za rok bêdziemy...(oddychaæ, odpoczywaæ)
... (na, nad)...morzem.

Æwiczenie 10
Óïîòðåáèòå íóæíûé ïðåäëîã.
Proszê u¿yæ odpowiedni przyimek.
....przysz³ym tygodniu pojedziemy.....Polski
Zadzwoniê.....ciebie......godzinê.
On dzisiaj nie przyjdzie.....pracy.
.....dwa tygodnie przyjad¹.....nas go�cie do Polski.
Zatelefonujê.....ciebie jutro rano.
Pójdê....sklepu....zakupy.
Letnie wakacje spêdzimy.......morzem.
Lubiê chodziæ......ciastka i lody......kawiarni.
ïðåäëîãè � przyimki:
za, w, do, po, nad, z, na

²

W deszczowy dzieñ
- Jaka dzi� okropna pogoda! Deszcz pada ju¿ prawie trzy
godziny i w ogóle nie wiadomo, kiedy przestanie padaæ.
- Instytut Meteorologiczny co dzieñ zapowiada piêkn¹
pogodê, nic wiêc dziwnego , ¿e jest pochmurno i mokro.
- Je¿eli takie bêdzie ca³e lato, to nigdzie nie warto
wyje¿d¿aæ.
- Oczywi�cie. Wszêdzie, nad morzem, w górach i nad
jeziorami, bêdzie jednakowo zimno i ponuro: deszcz,
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wiatr, chmury, mg³y.
- A wtedy na wczasach mo¿na bêdzie umrzeæ z nudów.
- Co za przesada! Stwarzacie tak¹ atmosferê, jak w tej
banalnej piosence: ... ponury dzieñ, jak co dzieñ...
Dwa dni pada deszcz, a wam siê ju¿ wydaje, ¿e takie
bêdzie ca³e lato.
- A ja lubiê siedzieæ w domu i czytaæ, gdy pada deszcz.
- To dla tego i teraz, zamiast rozmawiaæ z nami, ca³y czas
czytasz gazetê.
- W gazecie te¿ pisz¹ o pogodzie. Przeczytam wam,
chcecie? Instytut Meteorologiczny...
- Mo¿e skoñczysz z tymi ¿artami?.
- Z wami nigdy po¿artowaæ nie mo¿na. Zawsze jeste�cie
nie w humorze.
- Dziwisz siê? Kto ma chêæ na wczasach wiecznie patrzeæ
na deszcz i ca³y czas tylko czytaæ ksi¹¿ki. W lecie ka¿dy
woli s³oñce ni¿ niepogodê.
- A ja zawsze jadê na wczasy w zimie. Wolê mróz ni¿
upa³. Poza tym lubiê je�dziæ na nartach, gdy pada bia³y,
puszysty �nieg.
- W tobie odzywa siê raczej romantyk ni¿ narciarz.

Â äîæäëèâûé äåíü
- Êàêàÿ ñåãîäíÿ óæàñíàÿ ïîãîäà! Äîæäü èäåò óæå ïî÷òè
òðè ÷àñà, è âîîáùå íåèçâåñòíî, êîãäà îí ïåðåñòàíåò
èäòè.
- Èíñòèòóò ïðîãíîçîâ åæåäíåâíî îáåùàåò (ïðåä-
ñêàçûâàåò) ïðåêðàñíóþ ïîãîäó, è ïîýòîìó íåò íè÷åãî
óäèâèòåëüíîãî, ÷òî îáëà÷íî è ñûðî.
- Åñëè âñå ëåòî áóäåò òàêîå, òî íèêóäà íå ñòîèò åõàòü
(âûåçæàòü).
- Êîíå÷íî. Íà ìîðå, â ãîðàõ è íà îçåðàõ � âåçäå áóäåò
îäèíàêîâî õîëîäíî è óíûëî: äîæäü, âåòåð, òó÷è,
òóìàíû.
- È òîãäà íà êóðîðòå ìîæíî áóäåò óìåðåòü ñî ñêóêè.
- Êàêîå ïðåóâåëè÷åíèå! Ñîçäàåòå íàñòðîåíèå êàê â
ýòîé áàíàëüíîé ïåñåíêå: �óíûëûé äåíü, è òàêîâ
êàæäûé äåíü� Äâà äíÿ èäåò äîæäü, à âàì óæå
êàæåòñÿ, ÷òî âñå ëåòî áóäåò òàêîå.

- À ÿ ëþáëþ ñèäåòü äîìà è ÷èòàòü, êîãäà èäåò äîæäü.
- Ïîýòîìó-òî è òåïåðü, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñ íàìè
ðàçãîâàðèâàòü, òû âñå âðåìÿ ÷èòàåøü ãàçåòó!
- Â ãàçåòå òîæå ïèøóò î ïîãîäå. Ïðî÷èòàþ âàì, õîòèòå?
Èíñòèòóò ïðîãíîçîâ�
- Ïðåêðàòè ýòè øóòêè! (Ìîæåò áûòü, òû ïîêîí÷èøü ñ
ýòèìè øóòêàìè?)
- Ñ âàìè íèêîãäà ïîøóòèòü íåëüçÿ! Âñåãäà âû íå â
äóõå.
- Ýòî òåáÿ óäèâëÿåò? Êîìó õî÷åòñÿ íà êóðîðòå âå÷íî
ñìîòðåòü íà äîæäü è âñå âðåìÿ òîëüêî ÷èòàòü êíèãè?
Ëåòîì êàæäûé ïðåäïî÷èòàåò ñîëíöå íåïîãîäå.
- À ÿ âñåãäà åäó íà êóðîðò çèìîé. Ïðåäïî÷èòàþ ìîðîç
æàðå. Êðîìå òîãî ÿ ëþáëþ õîäèòü íà ëûæàõ, êîãäà èäåò
áåëûé ïóøèñòûé ñíåã.
- Òû (â òåáå ãîâîðèò) ñêîðåå ðîìàíòèê, ÷åì ëûæíèê!

(ca³y - âåñü, chmura - òó÷à, deszcz - äîæäü,
deszczowy - äîæäëèâûé, dlatego - ïîòîìó, dziwny
- óäèâèòåëüíûé, gdy - êîãäà, jednakowo -
îäèíàêîâî, jezioro - îçåðî, je¿eli - åñëè, mg³a -
òóìàí, mokro - ñûðî, mróz - ìîðîç, narciarz -
ëûæíèê, narty - ëûæè, nigdy - íèêîãäà, nigdzie -
íèêóäà, ni¿ - ÷åì, nuda - ñêóêà, oczywi�cie -
êîíå÷íî, okropny - óæàñíûé, patrzeæ - ñìîòðåòü,
pochmurno - îáëà÷íî, ponuro - óíûëî, po¿artowaæ
- ïîøóòèòü, prawie - ïî÷òè, przesada - ïðåóâå-
ëè÷åíèå, przestaæ - ïåðåñòàòü, raczej - ñêîðåå,
siedzieæ - ñèäåòü, s³oñce - ñîëíöå, stwarzaæ -
ñîçäàâàòü, �nieg - ñíåã, umrzeæ - óìåðåòü, upa³ -
æàðà, wczasy - êóðîðò, wiadomo - èçâåñòíî, wiatr
- âåòåð, wiecznie - âå÷íî, w ogóle - âîîáùå,
wszêdzie - âåçäå, wtedy - òîãäà, wydawaæ siê -
êàçàòüñÿ, zamiast - âìåñòî, zapowiadaæ -
ïðåäñêàçûâàòü, zawsze - âñåãäà, zimno -
õîëîäíî, ¿art - øóòêà)

Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêîâ:
Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
S. Karolak, D. Wasilewska   �Ó÷åáíèê ïîëüñêîãî ÿçûêà�.

Pan A - Przepraszam, jak doj�æ do kina Rialto?
Pan B - Proszê i�æ prosto do ulicy �wiêtego Jana,

potem musi pan skrêciæ w prawo. Kino
jest po lewej stronie.
Pan A - Czy to daleko?
Pan B - Nie, to bardzo blisko. Nieca³e 10 minut.
Pan A - Dziêkujê.
Pan B - Proszê.
Pani A - Przepraszam, gdzie jest �Pizza Hut»?
Pani B - �Pizza Hut» jest obok hotelu Katowice.

Najlepiej i�æ prosto alej¹ Korfantego
i przed pomnikiem skrêciæ w prawo.

Pan A - Przepraszam, jak dojechaæ do Chorzowa?
Pan B - Mo¿e pani jechaæ tramwajem numer 11 albo

wsi¹�æ do autobusu numer 7.
Pan A - A gdzie jest przystanek do Chorzowa?
Pan B - Przystanek tramwajowy jest w centrum, na

rynku. Autobusowy jest obok teatru.

Pytanie o drogê

W tramwaju
Pani A - Chcê dojechaæ na ulicê Wolno�ci. Gdzie

muszê wysi¹�æ? Na nastêpnym przystanku?
Pani B - Nie, nie na nastêpnym, na trzecim

przystanku, przed Teatrem Rozrywki.

Na ulice
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 Edukacja w Polsce

Przede wszystkim chcia³bym powiedzieæ, ¿e ka¿dy
z nas zawsze ma wybór i pewn¹ ilo�æ mo¿liwo�ci.

Wiosna - to jest okres, gdy nie tylko  ponownie
rozwija siê przyroda i rozkwitaj¹ ro�liny. Na wiosnê, a
nawet jeszcze w koñcu zimy pojawiaj¹ siê liczne oferty
ró¿nych programów stypendialnych dla studentów.
Zjawiaj¹ siê wiele mo¿liwo�ci zwi¹zanych ze studiami
w Polsce dla studentów i absolwentów z Ukrainy. Formy
tych studiów mog¹ byæ ró¿ne: szko³y i studia letnie; liczne
programy magisterskie (MA) i doktorskie (PhD);
programy studiowania jêzyka polskiego; praktyki i studia
dla m³odych naukowców; naukowe konferencje, odrêbne
granty (pomoc finansowa) na realizacjê projektów
badawczych itp. Wiêc zaczyna siê aktywne poszukiwanie
w Internecie dogodnych warunków.

W³a�nie Internet i jego naprawdê ogromne mo¿li-
wo�ci informacyjne s¹ najlepszym i najbardziej
wygodnym narzêdziem dla wspó³czesnych studentów.
Dla bardziej skutecznego poszukiwania trzeba naprzód
wiedzieæ, co szukaæ (dziedzina wiedzy, forma studiów,
typ poparcia finansowego itd.). Umiejêtnie postawiony
cel jest bardzo wa¿ny w tej sprawie. Niezbêdnym
warunkiem jest tak¿e dobra znajomo�æ jêzyka polskiego
oraz angielskiego, bo informacja na stronach interne-
towych najczê�ciej jest podawana nam w tych jêzykach.
Jak zawsze mo¿na pos³ugiwaæ siê ogólnym systemem
poszukiwawczym (np. google, yandex itp.). Ten krok
pozwoli znale�æ wiele po¿ytecznych witryn inter-
netowych i specjalnych systemów poszukiwawczych
dotycz¹cych edukacji (jako np. Eurodesk Polska:
www.eurodesk.pl, albo Service Agency Eastern Europe:
www.gesis.org) Tu mo¿na znale�æ wiele informacji, co
do ofert stypendialnych i grantowych. Czêsto informacjê
o grantach i stypendiach mo¿na znale�æ na stronach tych
uczelni, które prowadz¹ studia. Wiêc trzeba zawsze
uwa¿aæ na to. Informacja o osobliwo�ci wszystkich
uczelni w  Polsce (spis i dostêp do stron internetowych
znajduje siê na witrynie Ministerstwa Edukacji
Narodowej RP: www.men.gov.pl). Powiem jeszcze tylko
o tym, ¿e zawsze warto szukaæ czego� nowego, przecie¿
ten, który szuka, znajduje. Czy nie tak?

Dalej chcia³bym rozpatrzyæ ogólne zasady i warunki
zwi¹zane ze studiami w Polsce dla m³odzie¿y z Ukrainy,
bo to s¹ naprawdê wa¿ne sprawy.

¯eby mieæ szansê bezp³atnie studiowaæ na jednej z
uczelni w Polsce, przede wszystkim trzeba znale�æ �ród³o
finansowe. Finansowanie zapewniaj¹ zw³aszcza fundacje

miêdzynarodowe (jak np. fundacja G. Sorosa:
www.soros.org; R. Bosza (Bosh); polsko-amerykañska
komisja Fulbrajta (Fulbright): www.fulbright.edu.pl itp.)
oraz fundacje dzia³aj¹ce na Ukrainie i w Polsce (czêsto
w ramach polsko-ukraiñskiej wspó³pracy). Poza tym
mo¿na skorzystaæ z rz¹dowych programów poparcia
finansowego dla ukraiñskich studentów i absolwentów
(jak np. coroczne stypendia rz¹du RP:
www.polska.com.ua). Równie¿ mo¿na robiæ zabiegi, by
zdobyæ granty dla studiowania zagranic¹ (np. Visegrad
Fund: www.visegradfund.org/grants albo program Open
Society Institute: www.soros.org/grants). Zauwa¿ê, ¿e tak
programy stypendialne, jak i granty s¹ skierowane
g³ównie do studentów ostatniego roku akademickiego i
absolwentów, wiêc tych, którzy maj¹ ju¿ dyplom magistra
i wysoki stopieñ znajomo�ci jêzyka polskiego oraz
angielskiego. Termin studiów przez program stypen-
dialny oraz grantowy sporz¹dza 1-2 lata (studia
magisterskie) albo 3-4 lata (studia doktorskie).

Trochê ró¿ni¹ siê warunki dla kandydatów polskiego
pochodzenia. Oni mog¹ braæ udzia³ w ogólnym konkursie,
studiowaæ od pierwszego roku akademickiego i uzyskiwaæ
stypendium, jako osoby polskiego pochodzenia.

Mo¿liwe s¹ tak¿e wymiany studentów miêdzy
szko³ami wy¿szymi Polski i Ukrainy. Ale trzeba
zauwa¿yæ, ¿e wymiany odbywaj¹ siê nie na wszystkich
uczelniach. Rozpowszechnione s¹ wymiany studentów
w szko³ach wy¿szych miast zachodniej Ukrainy oraz
Kijowa. W wiêkszo�ci wypadków to jest skutkiem umów
miêdzy uczelniami w Polsce i na Ukrainie.

Oprócz tego, zazwyczaj mo¿na studiowaæ prawie we
wszystkich szko³ach wy¿szych i nie tylko w Polsce. Lecz
ju¿ na zasadach p³atnych, co dotyczy tych, które mog¹ na
to sobie pozwoliæ. Bardzo popularne na terytorium by³ego
ZSRR s¹ liczne organizacje których celem jest po-
�rednictwo i pomoc zwi¹zana ze studiowaniem na
zagranicznych szko³ach wy¿szych. Ale te organizacje
dzia³aj¹ na zasadach komercyjnych, wiêc ich us³ugi s¹
p³atne. Studia, na które trafi, przez takich po�redników
m³oda osoba, s¹ te¿ p³atne i mog¹ kosztowaæ  oko³o 3-5
ty�. dol. (bez warto�ci posi³ku i zamieszkania) corocznie.
My�lê, ¿e takie warunki nie s¹ dogodne albo nawet
zupe³nie niemo¿liwe dla zwyczajnego ukraiñskiego
studenta. Dlatego ka¿dy, kto marzy o zdobyciu dyplomu
w Polsce, musi szukaæ oferty funduszów i innych
sposobów, skierowanych g³ównie na zwolnienie ze
wszystkich op³at i nawet uzyskanie stypendium.

Studia w Polsce:
trudno�ci i mo¿liwo�ci dla ukraiñskiej m³odzie¿y.
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Ale zawsze bardzo wa¿na jest dobra znajomo�æ
jêzyków obcych (szczególnie angielskiego i polskiego),
bo to jest niezbêdne, by studiowaæ w Polsce tak na
bezp³atnych, jak i na p³atnych zasadach. Zawsze warto
znaæ i  uczyæ siê jêzyków obcych. Przecie¿ dla
wspó³czesnego studenta i przysz³ego specjalisty to jest
warunek konieczny.

Na uczelniach w Polsce studiuje ponad 1926 ty�.
osób, z których oko³o 8829 to cudzoziemcy (dane
Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w roku 2004/
2005). Wielu z nich pochodzi z terenów by³ego ZSRR.

Powstaje pytanie: dlaczego? Czy mamy tu, na Ukrainie,
gorszy poziom o�wiaty? My�lê, ¿e sprawa le¿y raczej
w ró¿nicy poziomu ¿ycia dwóch spo³eczeñstw, ni¿
poziomu jako�ci o�wiaty wy¿szej. O�wiata zagraniczna
powiêksza szansy ka¿dego na zdobycie lepszej  i wy¿ej
op³acalnej pracy tak zagranic¹, jak i na obszarach
Ukrainy. Wielu studentów nawet znajduje pracê w
Polsce ju¿ w ci¹gu studiów i pragnie zmieniæ swój stan
socjalny na lepszy. Wiêc ka¿dy ma szansê, trzeba tylko
dokonaæ  wyboru.

Igor Tsvirkun

Polski Portal Edukacyjny   www.edu.info.pl
Aktualno�ci, gdzie studiowaæ, ¿ycie studenckie, nauka za

granic¹, matura, kariera, olimpiady i konkursy, imprezy i targi
edukacyjne, awans zawodowy nauczyciela, turystyka, ksi¹¿ki,
kultura...

Interkl@sa - Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa -
Polski Portal Edukacyjny  www.interklasa.target.pl

Aktualno�ci, zbiór lektur szkolnych, multimedialne
pomoce naukowe, animacje edukacyjne, testy eg-
zaminacyjne i porady, serwisy tematyczne, scenariusze
lekcji, prezentacje dydaktyczne, Nauczycielska In-
ternetowa Ksiêgarnia Edukacyjna, Komputerowe Szko-
lenie na Odleg³o�æ, serwis francuskojêzycznych zasobów
edukacyjnych Frant ice, Bibl ioteka Mult imedialna
Interkl@sy...

�ci¹ga.pl - serwis edukacyjno-m³odzie¿owy   �ci¹ga.pl
- serwis edukacyjno-m³odzie¿owywww.sciaga.pl

Baza prac, wypracowañ oraz innych pomocy szkolnych
dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i �rednich; materia³y
pomocnicze dla studentów: wyk³ady, referaty oraz ró¿nego
rodzaju æwiczenia...

Szko³a.net - portal edukacyjny   www.szkola.net
�ci¹ga: �ci¹gi, wypracowania, j.polski, j.angielski,

dyktanda, konspekty, testy, formy wypowiedzi, s³owniki,
ksiêgarnia; dla dziewczyn: psycholog radzi, tabu, mój
ch³opak, uroda, fitness; �wiat nauki: dinozaury, wynalazki,
uczeni; komunikacja: forum, awans zawodowy nauczyciela;
rozrywka; bramka SMS...

profesor.pl - Serwis Edukacyjny   www.profesor.pl
Serwis dla nauczycieli i uczniow - ponad 15 000

artyku³ów. Dla nauczycieli: przyk³adowe plany rozwojowe,
plany WDN, scenariusze lekcji, szkolnych imprez i zajêæ
pozalekcyjnych, materia³y do wykorzystania na lekcjach,
sprawdziany, plany wynikowe... Dla ucz¹cych siê:
materia³y do nauki, testy i sprawdziany, lekcje jêzyka
angielskiego i niemieckiego, tematy maturalne i egza-
minacyjne, artyku³y, praktyczne porady, przyk³adowe
wypracowania...

Edukacja - Vortal Ogólnopolski   www.edu.edu.pl
Wydarzenia, kursy i szkolenia, szko³y, studia, porady,

rankingi, egzaminy, testy, adresy, linki...

Portal O�wiata   www.oswiata.org.pl
Serwisy: awans, egzamin, �wiadectwa, eko, jêzyki,

matura, teatr, profilaktyka, plan lekcji...

Nauczycielskie Publikacje Edukacyjne   www.zeszyt.pl
Katalog publikacji, propozycje dla autorów, lektura

obowi¹zkowa, gazetka szkolna, dziennik NPE...

Portal Edukacyjny - edux.pl   www.edukacja.int.pl
Serwis dla nauczycieli publikuj¹cy materia³y autorskie;

przedszkole, szko³a podstawowa, gimnazjum, szko³a �rednia,
o�rodki kszta³cenia zawodowego...

Literka.pl   www.literka.pl
Vortal po�wiêcony tematyce zwi¹zanej z awansem i

doskonaleniem zawodowym nauczycieli; w serwisie:
konspekty lekcji, plany dydaktyczne, plany wynikowe, analizy
przypadku, program autorski, program wychowawczy, projekty
dydaktyczne, PRZ, scenariusze imprez...

Platforma Edukacyjna - eduskrypt.pl   www.eduskrypt.p
Profesjonalne materia³y edukacyjne oraz naukowe dla

studentów, nauczycieli, metodyków, konsultantów, eduka-
torów, pracowników naukowych...

Scholaris - Internetowe Centrum Zasobów Eduka-
cyjnych MEiN   www.scholaris.pl

Szko³a: biblioteka szkolna, awans, �wietlica, dydaktyka
ogólna, wychowanie, zarz¹dzanie...; poziomy nauczania,
przedmioty, konkursy, wypowiedzi, spotkania...

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
KLANZA   www.klanza.lublin.pl

Organizacja pozarz¹dowa skupiaj¹ca osoby zainte-
resowane o¿ywieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego
w pracy z grup¹ poprzez stosowanie aktywizuj¹cych metod
opartych na pedagogice zabawy.

Matura.o�wiata   www.matura.oswiata.org.pl
Nowa matura, przygotuj siê, jak siê uczyæ, nie bój siê, po

maturze, korepetycje, podrêczniki...

Studiuj.pl   www.studiuj.pl
Aktualno�ci, co studiowaæ: uczelnie, rankingi, kursy, testy,

kierunki; matura: syllabusy, olimpiady, �ci¹gi, zestawy; studia
za granic¹; studia podyplomowe; organizacje studenckie...

Internetowe strony edukacyjne
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Wiadomo�ci z Polski

Ustawa, uchwalona stosunkiem g³osów 60 do 38, jest
jednak dopiero pierwszym krokiem na drodze do
zniesienia wiz, gdy¿ musi byæ jeszcze uzgodniona z Izb¹
Reprezentantów i podpisana przez prezydenta George��a
W. Busha. Tymczasem Bia³y Dom grozi wetem z powodu
innych - nie zwi¹zanych z wizami - przepisów ustawy.

Na jej podstawie do programu ruchu bezwizowego do
USA w³¹czone by³yby nie wymienione z nazwy kraje, które
blisko wspó³pracuj¹ z USA w wojnie z terroryzmem i bêd¹
nadal sojusznikami Ameryki w operacjach w Iraku i
Afganistanie.

Bêd¹ one musia³y jednak wykazaæ siê wpro-
wadzeniem specjalnych zabezpieczeñ przed terrorystami,
jak paszporty biometryczne i udostêpnianie danych
osobistych podró¿nych udaj¹cych siê do USA.

Ustawa znosi dotychczasowy wymóg, ¿eby progra-
mem ruchu bezwizowego objête by³y tylko te kraje, gdzie
odmowy wiz amerykañskich dostawa³o nie wiêcej ni¿ 3
procent ubiegaj¹cych siê o nie obywateli. Kryterium te
dotychczas spe³nia³o tylko 27 pañstw, g³ównie Europy
Zachodniej.

Zast¹piono je warunkiem, aby odmów wiz w ostatnim roku
ich obowi¹zywania by³o nie wiêcej ni¿ 10 procent, albo -
alternatywnie - by liczba przypadków nielegalnego przed³u¿ania
pobytu w USA po wyga�niêciu wizy nie przekracza³a okre�lonego
limitu. Ten ma byæ ustalony przez amerykañskie Ministerstwo
Bezpieczeñstwa Kraju. W ustawie zobowi¹zano ten resort do
�cis³ego monitorowania wyjazdów obcokrajowców z USA.

Zak³ada siê, ¿e Polska bêdzie spe³niaæ kryterium
legalno�ci pobytu, b¹d� nieprzekraczania limitu odmów
wiz. W ostatnich latach odsetek odmów, na który zreszt¹
ma równie¿ wp³yw polityka urzêdników amerykañskich
konsulatów w Polsce - spad³ z ponad 30 procent do oko³o
20 procent. Wi¹¿e siê to ze zmniejszeniem nap³ywu do

USA Polaków nielegalnie poszukuj¹cych tam pracy.
W uchwalonej we wtorek ustawie Senat nakaza³ m.in.

wyasygnowanie z bud¿etu federalnego przez najbli¿sze
trzy lata oko³o 3,1 miliarda dolarów rocznie dla stanów i
samorz¹dów lokalnych, aby lepiej przygotowa³y siê na
ewentualne ataki terrorystyczne i klêski ¿ywio³owe.

Ustawa przewiduje te¿ dodatkowe 3,3 miliarda
dolarów w ci¹gu piêciu lat na poprawê koordynacji
systemów ³¹czno�ci u¿ywanych w ró¿nych miastach i
stanach w sytuacji kataklizmów i alarmów anty-
terrorystycznych.

Uchwalone zmiany zgodne s¹ z zaleceniami
specjalnej komisji ds. zbadania przyczyn nieprzygotowania
rz¹du USA na atak 11 wrze�nia 2001 r.

Jednak posiadaj¹cy wiêkszo�æ w Kongresie Demo-
kraci do³¹czyli do ustawy poprawkê, na mocy której
federalni kontrolerzy baga¿u i pasa¿erów na lotniskach
mieliby posiadaæ prawo nale¿enia do zwi¹zków zawo-
dowych. Zbli¿ony zapis wprowadzono te¿ do podobnej
ustawy uchwalonej wcze�niej przez Izbê Reprezentantów,
która wszak¿e nie przewiduje zniesienia wiz.

Prezydent Bush zapowiedzia³ zawetowanie z tego
powodu ustawy. Jego administracja i popieraj¹cy j¹
Republikanie argumentuj¹, ¿e rz¹d musi mieæ swobodê
dysponowania kontrolerami, np. przenoszenia ich na inne
lotniska, co zwi¹zkowe umowy zbiorowe utrudniaj¹.

Do uchylenia prezydenckiego weta potrzeba wiêk-
szo�ci minimum 2/3 g³osów - czyli wiêkszej ni¿ ta, jak¹
uchwalono sam¹ ustawê.

Niewykluczone, ¿e w trakcie negocjacji miêdzy
Senatem, Izb¹ Reprezentantów i Bia³ym Domem dojdzie
do jakiego� kompromisu w tej sprawie. Zapowied� weta
wyd³u¿a jednak przewidywan¹ drogê legislacyjn¹.

Tomasz Zalewski (PAP)

USA: Senat uchwali³ ustawê m.in.
warunkowo znosz¹c¹ wizy dla Polski

 Muzeum Sprawiedliwych w�ród Narodów
�wiata, po�wiêcone pamiêci osób ratuj¹cych ¿ycie
¯ydów podczas II wojny �wiatowej, to propozycja
zagospodarowania budynków dawnej fabryki
Schindlera przy ul. Lipowej 4 w Krakowie. Je�li
pomys³ zostanie zaakceptowany przez w³adze
miasta, muzeum zacznie dzia³alno�æ w kwietniu 2008
roku - zapowiada «Gazeta Krakowska». Chcieliby�my
po³¹czyæ uroczysto�æ otwarcia z setn¹ rocznicê urodzin
Oskara Schindlera, a tak¿e ze zjazdem «Schin-
dlerowców» - ostatnich spo�ród ratowanych w fabryce

Muzeum po�wiêcone ratuj¹cym ¯ydów podczas wojny

¯ydów - mówi prof. Aleksander Skotnicki, pomys³odawca
muzeum.

Olkuska Fabryka Naczyñ Emaliowanych ju¿ teraz
zadeklarowa³a przekazanie na rzecz muzeum zabyt-
kowych urz¹dzeñ produkcyjnych. W postindustrialnych
budynkach ma te¿ mie�ciæ siê centrum sztuki wspó³-
czesnej. Rada Miasta Krakowa przeznaczy³a na
zagospodarowanie dawnej fabryki 5,6 mln z³, planuje te¿
z³o¿enie do Ministerstwa Kultury wniosku o dofi-
nansowanie projektu.

 (PAP)
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Na uniwersytecie im. Karazina w Charkowie odby³a
siê wystawa prezentuj¹ca tradycje i obyczaje mniejszo�ci
narodowych Charkowa. Wystawa zosta³a zorganizowan¹
dziêki wspó³pracy administracji pañstwowej okrêgu
Charkowskiego, uniwersytetu im. Karazina oraz
stowarzyszeñ mniejszo�ci narodowych Charkowa.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie
reprezentowa³o swoj kraj ojczysty- Polskê najpierw przez
god³o i flagê pañstwa. Przedstawili�my do obejrzenia
publiczno�ci mêski i damski strój ludowy krakowski,
piêknie ozdobion¹ palmê wielkanocn¹ oraz ró¿ne
elementy ludowe z obrzêdów wielkanocnych i Bo¿ego
Narodzenia. Z ciekawo�ci¹ zwiedzaj¹cy obejrzeli wystawy
Album Stroje ludowe ró¿nych regionów Polski a tak¿e
ulubionego kozio³ka Mato³ka- - bohatera bajki polskiego
bajkopisarza, który urodzi³ siê na Ukrainie.

Ta impreza da³a mo¿liwo�æ charkowiakom zapoznaæ
siê z kulturami ró¿nych narodow Ukrainy oraz sprzyja³a
wzmocnieniu przyja�ni miêdzy lud�mi. W tym ¿e dniu
charkowiacy pos³uchali reprezentantow przez transmisje
radia obwodowego oraz zobaczyli reporta¿e z wystawy
w ró¿nych kana³ach telewizji charkowskiej. Wystawa by³a
czynna w ci¹gu tygodnia, studenci uniwersytetu ogl¹dali
j¹ ca³y ten czas.

O to Polska w³a�nie...

.
W dniu 02 marca 2007 roku o godzinie 16.00 w

Charkowskim Muzeum Artystycznym odby³o siê uroczyste
otwarcie wystaw szczeciñskich artystów:

�Na pocz¹tku by³o logo» Waldemara Wojcie-
chowskiego, �Receptory» Danuty D¹browskiej.

Danuta D¹browska urodzi³a siê w 1959 roku w
Szczecinie. W latach 1979 - 1985 studiowa³a w Wy¿szej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyska³a dyplom
z grafiki warsztatowej u prof. Tadeusza Jackowskiego i z
wystawiennictwa u prof. Witolda Gyurkovicha, jest
wyk³adowc¹ w Wy¿szej Szkole Sztuki U¿ytkowej w
Szczecinie. Bra³a udzia³ w oko³o 70 wystawach w Polsce
i na �wiecie.

Waldemar Wojciechowski urodzi³ siê w 1958 roku
w Gorzowie. W 1985 roku uzyska³ dyplom z architektury
w Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, w
1999 r. zakoñczy³ przewód kwalifikacyjny z malarstwa na
Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, w 2005 r.
przeprowadzi³ przewód habilitacyjny z grafiki na Wydziale
Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu. Od 1994

roku pracuje w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rze�by
Wydzia³u Budownictwa i Architektury Politechniki
Szczeciñskiej. Bra³ udzia³ w kilkudziesiêciu wystawach w
Polsce i za granic¹.

Wystawa �Receptory» prezentuje 12 fotogramów na
p³ótnie, wykonanych technik¹ cyfrow¹ przez Danutê
Dabrowsk¹.

Wystawa �Na pocz¹tku by³o logo» sk³ada siê z
kilkudziesiêciu plansz, przedstawiaj¹cych znaki graficzne
autorstwa Waldemara Wojciechowskiego.

W otwarciu wystawy udzia³ wziêli, oprócz Konsula
Generalnego RP w Charkowie, przedstawiciele w³adz
miejscowych, �rodowisk kulturalnych, Polonii i �rodków
masowego przekazu.

Wystawa bêdzie prezentowana w Charkowskim
Muzeum Artystycznym do koñca marca br.

Dyrekcja muzeum wyrazi³a zainteresowanie
wspó³prac¹ z KG RP w Charkowie i wspóln¹ orga-
nizacj¹ wystaw, prezentuj¹cych twórczo�æ polskich
artystów.

Wystawa polskich artystów
w Charkowskim Muzeum Artystycznym
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W 6. liceum obwodowym odby³o siê spotkanie
integracyjne pod tytu³em �Nasz jêzyk ojczysty�,
organizatorem którego by³ oddzia³ do spraw mniejszo�ci
narodowych administracji pañstwowej obwodu Char-
kowskiego. W tej imprezie wziê³o udzia³ piêæ stowa-
rzyszeñ kultur mniejszo�ci narodowych, a mianowicie:
Polskiej, Azerbejd¿añskiej, Ormiañskiej, Greckie,
Koreckiej. Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie
przedstawi³a prezes Pani Jozefa Czernijenko razem ze
swoj¹ wnuczk¹ Ewelin¹ oraz zespo³em wokalnym
�Hobby� pod kierownictwem Rimy £utaj.

Po kolei ka¿de stowarzyszenie prezentowa³o jêzyk
swojego kraju ojczystego przez deklamacje wierszy,
krótkich opowiadañ oraz �piew piosenek. Wszyscy
obecni w sali byli bardzo zainteresowani opowiadaniem
przez Pani¹ Józefê historii za³o¿enia pañstwa Polskiego.
S³uchacze dowiedzieli siê sk¹d pochodzi narod Polski,
uczniowie liceum z interesowaniem obejrzeli god³o i flagê
Polski, pos³uchali nagrania hymnu Polski.

O polskiej fladze piêknie recytowa³a wierszyk
Ewelina Czernijenko, trzymaj¹c w rêkach bia³o-czerwon¹
flagê i god³o Polski.

Jêzyk ojczysty
Pani Józefa wydeklamowa³a s³uchaczom legendê

o Lechu, Czechu i Rusie, bajkê Ignacego Krasickiego
�Kruk i lis�. Dzieci by³y bardzo zdziwione z tego powodu,
¿e jak du¿o ma podobieñstw ta bajka z rosyjsk¹ bajk¹
Andrieja Kry³owa �Wrona i lisica�. Uczniowie zapoznali
siê z polskimi przys³owiami, które maj¹ du¿o podo-
bieñstw z rosyjskimi i ukraiñskimi. Dzieci t³umaczy³y je
chêtnie i dobrze z jêzyka polskiego na jêzyk ukraiñski, i
bardzo cieszy³y siê z tego powodu. Dla uczniów i
wyk³adowców liceum jêzyk polski by³ bardzo bliski i
zrozumia³y. Po lekcjach zastêpca dyrektora liceum oraz
uczennica Nina Le�na, która piêknie odpowiada³a na
pytania z jêzyka polskiego, powiedzieli, ¿e maj¹ polskie
pochodzenie i chc¹ uczyæ siê jêzyka polskiego na
kursach przy Stowarzyszeniu.

Impreza skoñczy³a siê wspólnym koncertem, w
którym wziêli udzia³ przedstawiciele wszystkich
Stowarzyszeñ. Najbardziej podoba³y siê uczniom
polskie piosenki w wykonaniu weso³ych i piêknych
dziewcz¹t zespo³u �Hobby� i solistki Eweliny
Czernijenko.

Diana Krawczenko

 �piewamy razem

1. G³êboka studzienka, g³êboko kopana,
A przy niej Kasieñka jak wymalowana.

2. Przy studzience sta³a, wodê nabiera³a,
O swoim Jasieñku, kochanym my�la³a.

3. ¯ebym ciê, Jasieñku, choæ raz zobaczy³a,
To bym do studzienki za tob¹ skoczy³a.

G³êboka studzienka

4. Najpierw bym rzuci³a ten bia³y wianeczek,
Com sobie uwi³a ze samych ró¿yczek.

5. Uca³ujê listek szeroki, dêbowy,
Razem z pozdrowieniem rzucê go do wody.

6. Zanie� go, studzienko, do Jasieñka mego,
Powiedz mu ode mnie, ¿e czekam na niego.
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 Kuchnia  polska

? 10 dag m¹ki

? 1 ³y¿eczka proszku do pieczenia

? 5 dag kakao

? 2 jajka

?  szklanka cukru

? 1 opakowanie cukru wanilinowego

? pó³ kostki margaryny

? szczypta soli

? po 5 dag rodzynek i posiekanych orzechow

Murzynek z bakaliami
Sk³adniki:

? Do rondelka w³o¿yæ margarynê,

? wsypaæ cukier, cukier wanilinowy i kakao,

? dodaæ 4 ³y¿ki wody mieszaj¹c,

? sk³adniki podgrzewaæ, a¿ siê rozpuszcz¹ masê gotowaæ 5 min, a¿ zgêstnieje,

? ostudziæ odlaæ 1/2 szklanki masy,

? do reszty wbiæ jaja, zmiksowaæ po³¹czyæ z malca,

? proszkiem do pieczenia i sol¹,

? wymieszaæ z bakaliami prze³o¿yæ do nat³uszczonej formy z kominkiem piec oko³o 30 minut w 190°C,

? polaæ mas¹ czekoladow¹, posypaæ starta czekolad¹.

Przygotowanie:




