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Historia

 W rezultacie ustaleñ, poczynionych w grudniu
1941r. przez gen. W³adys³awa Sikorskiego ze Stalinem
na Kremlu, w lutym 1942 r. Armia Polska w ZSRR
zosta³a przeniesiona z Powo³¿a
na tereny �rodkowo-azjatyckich
republik Zwi¹zku Sowieckiego
- Uzbekistanu, Kazachstanu i
Kirgizji.

Jej liczebno�æ w tym cza-
sie dochodzi³a do 70 tysiêcy
¿o³nierzy.

Wkrótce po przybyciu do
nowych miejsc stacjonowania
egzystencja Armii stanê³a pod
znakiem zapytania.

Oto bowiem 6 marca
1942 r. jej dowództwo otrzy-
ma³o depeszê, podpisan¹
przez szefa zaopatrzenia Ar-
mii Czerwonej, gen. Andrieja
Chrulowa, zawiadamiaj¹c¹,
¿e od 20 marca 1942 r. ogólna
liczba przyznawanych Armii
Polskiej w Zwi¹zku Sowiec-
kim racji ¿ywno�ciowych
zostanie zmniejszona do 26 tysiêcy.

W obliczu gro�by g³odu dowódca Polskich Si³
Zbrojnych w ZSRR, gen. W³adys³aw Anders, zwróci³
siê bezpo�rednio do Stalina, protestuj¹c przeciwko
ograniczeniu liczby racji ¿ywno�ciowych i prosz¹c o
audiencjê w tej sprawie.

Stalin odpowiedzia³ depesz¹, t³umacz¹c, ¿e z
powodu wybuchu wojny USA z Japoni¹ planowane
dostawy amerykañskiego zbo¿a dla ZSRR spad³y do 10%
planowanej wielko�ci, co narzuca konieczno�æ ogra-
niczenia przydzia³u ¿ywno�ci dla dywizji, nie bior¹cych
udzia³u w walkach.

Niezale¿nie od tego zaprasza³ gen. Andersa na
Kreml.

18 marca 1942 r., ju¿ w bezpo�redniej rozmowie z
dowódc¹ PSZ w ZSRR, Stalin powtórzy³ podane w
depeszy przyczyny obciêcia przydzia³u ¿ywno�ci dla
polskiego wojska. Ostatecznie ustali³ on limit racji
¿ywno�ciowych dla PSZ w ZSRR na poziomie 44
tysiêcy.

Jednocze�nie sowiecki dyktator wyrazi³ zgodê na
propozycjê gen. Andersa, by ¿o³nierzy, dla których
zabrak³o ¿ywno�ci, ewakuowaæ do Iraku.

Stworzony zaraz po za-
koñczeniu spotkania ze Sta-
linem plan ewakuacji prze-
widywa³ wywiezienie do Persji
30 tysiêcy ¿o³nierzy (3 dywizji,
nr 8, 9 i 10) oraz 10 tys. kobiet i
dzieci - rodzin wojskowych.
Akcja mia³a byæ przeprowa-
dzona w ci¹gu tygodnia.

Zak³adano, ¿e transporty
kolejowe bêd¹ dowoziæ ewa-
kuowanych do bazy w Kras-
nowodzku na wybrze¿u Morza
Kaspijskiego, sk¹d do portu
Pahlevi w Iraku mieli byæ
przewo¿eni statkami.

Pierwszy transport ewaku-
acyjny opu�ci³ Krasnowodzk 24
marca, ostatni za� 5 kwietnia
1942 r.

Poniewa¿ ewakuacja nast¹-
pi³a w trybie nag³ym, w³adze

brytyjskie nie by³y do niej nale¿ycie przygotowane: ludzie
z pierwszych transportów zmuszeni byli spaæ na pla¿ach.

£¹cznie ewakuowano blisko 44 tysi¹ce osób, w tym
blisko 33 tys. ¿o³nierzy i 11 tys. cywili (w tym ponad 3
tys. dzieci).

Niektórzy historycy uwa¿aj¹, ¿e obni¿enie racji
¿ywno�ciowych by³o «kar¹» za odrzucenie sowieckiej
propozycji z pocz¹tku 1942 r., by jedyna wyekwipowana
i uzbrojona polska dywizja w Armii Polskiej w ZSRR
(chodzi o 5 dywizjê piechoty) wyruszy³a na front (w³adze
polskie uwa¿a³y, ¿e na front winna ruszyæ ca³a armia, a
nie poszczególne dywizje).

Mo¿liwo�ci takiej wykluczyæ nie mo¿na, jednak
dostêpne dokumenty nie pozwalaj¹ na jej jednoznaczne
potwierdzenie.

Pozostaje niekwestionowanym faktem, ¿e czê�cio-
wa ewakuacja wojsk polskich ze Zwi¹zku Sowieckiego
sk³oni³a gen. Andersa do podjêcia starañ, by tak¿e
pozosta³ych w ZSRR 44 tys. polskich ¿o³nierzy
ewakuowaæ do Iraku.

Pierwsza ewakuacja
Armii gen. Andersa z ZSRR do Iranu

24 marca - 5 kwietnia 1942 r.

Gen. W³adys³aw Anders

Rok  2007 - rok genera³a W³adys³awa Andersa
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12 - 13 kwietnia 1940r. Sowieci deportuj¹ z
Kresów Wschodnich do Kazachstanu rodziny jeñców
wojennych i wiê�niów.

   Szczególn¹ cech¹ systemu sowieckiego by³o
stosowanie zasady odpowiedzialno�ci zbiorowej.
Represji nie ograniczano do osób, które zosta³y uznane
za «winne». Rozci¹gano je tak¿e na cz³onków ich
rodzin. Uwa¿ano, ¿e sam fakt pokrewieñstwa z osob¹
represjonowan¹ stanowi³ okoliczno�æ «obci¹¿aj¹c¹»,
usprawiedliwiaj¹c¹ prze�ladowania.

   Nie inaczej Sowieci postêpowali na ziemiach
polskich, zajêtych po 17 wrze�nia 1939r.

   2 marca 1940 r. Rada Komisarzy Ludowych
ZSRR podjê³a decyzjê o deportowaniu do Kazachstanu
22-25 tysiêcy rodzin jeñców wojennych, prze-
bywaj¹cych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i
Starobielsku oraz wiê�niów, przetrzymywanych w
wiêzieniach tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej
Bia³orusi.

   W tym czasie we wspomnianych obozach
znajdowa³o siê ok. 14,7 tys. jeñców wojennych,
natomiast w wiêzieniach osadzonych by³o ok. 18,5 tys.
aresztowanych. Jeñcami byli g³ównie oficerowie WP
(zawodowi i rezerwy), funkcjonariusze Policji
Pañstwowej, ¯andarmerii, S³u¿by Wiêziennej i Stra¿y
Granicznej. W�ród wiê�niów najliczniej repre-
zentowani byli urzêdnicy, oficerowie, fabrykanci,
cz³onkowie «kontrrewolucyjnych» i «powstañczych»
organizacji, agenci Policji, ¿andarmi oraz uciekinierzy
spod okupacji niemieckiej.

   Przygotowania do wywózki przebiega³y w
podobnym trybie, jak w przypadku lutowej deportacji
osadników i le�ników oraz ich rodzin. Powo³ano trójki
operacyjne, które stanowi³y najni¿szy szczebel

wykonawczy, zmobilizowano wojska pograniczne,
konwojowe i Milicjê.

   Transporty deportacyjne ruszy³y w nocy z 12 na 13
kwietnia 1940 r. £¹cznie wywieziono w nich ok. 61 tysiêcy
ludzi.

   Re¿im, jakiemu poddano deportowane rodziny
jeñców i wiê�niów by³ ³agodniejszy, je�li porównaæ go z
tym, któremu podlegali zes³ani wcze�niej osadnicy i
le�nicy. Nie izolowano ich w specjalnych osiedlach
(mieszkali w�ród miejscowej ludno�ci), ani te¿ nie zostali
poddani sta³emu nadzorowi ze strony NKWD. Formalnie
nie obowi¹zywa³ ich równie¿ nakaz pracy.

   Wynika³o to z odmiennego statusu; deportowani w
kwietniu nie byli «specjalnymi przesiedleñcami», jak
zes³añcy lutowi. Przys³ugiwa³ im status «administracyjnie
zes³anych», przyznawany tym, których stopieñ «winy»
uznawano za mniejszy. W przypadku tej konkretnej grupy
osób «win¹» by³ jedynie fakt przynale¿no�ci do rodziny
osoby represjonowanej.

   Pomimo to los zes³añców kwietniowych nie by³
wcale l¿ejszy. W kazachstañskie stepy rzucono wszak
niemal wy³¹cznie kobiety, obci¹¿one nierzadko licznymi
dzieæmi, a ponadto osoby starsze.

   Warunki ¿ycia by³y skrajnie prymitywne, praca w
ko³chozach i sowchozach - wyczerpuj¹ca, szczególnie, ¿e
w�ród wywiezionych przewa¿ali mieszkañcy miast, nie
maj¹cy z ni¹ wcze�niej styczno�ci. Nêdzê wegetacji
pog³êbia³o liche wy¿ywienie, choroby, brak ubrañ, butów itd.

   Historycy szacuj¹, ¿e do lata 1941 r. zmar³o ok. 1,5
tys. osób, deportowanych w kwietniu 1940 r.

   Dopiero uk³ad Sikorski-Majski i og³oszona w jego
nastêpstwie «amnestia» otworzy³a drogê do poprawy
sytuacji zes³añców. W szczególno�ci umo¿liwi³a objêcie
ich opiek¹ przez Ambasadê RP w ZSRR.

Deportacja  z  Kresów Wschodnich do Kazachstanu
12-13.04.1940r.

Wiadomo�ci z Polski

Dane te przedstawiono podczas posiedzenia
sejmowej Komisji £¹czno�ci z Polakami za Granic¹.
Wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji
Wies³aw Tarka poinformowa³, ¿e resort planuje
przygotowanie nowej ustawy repatriacyjnej, która
objê³aby tak¿e Polaków z innych krajów.

Zgodnie z ustaw¹ repatriacyjn¹, która wesz³a w
¿ycie 1 stycznia 2001 roku wiza repatriacyjna mo¿e
byæ wydana osobie polskiego pochodzenia, która

przed dniem wej�cia w ¿ycie ustawy zamieszkiwa³a na
sta³e na terytorium m.in. Gruzji, Kazachstanu,
Kirgistanu, Tad¿ykistanu, Uzbekistanu oraz azjatyckiej
czê�ci Rosji.

Chodzi³o o to, ¿eby umo¿liwiæ osiedlenie w Polsce
potomkom zes³añców i osób deportowanych przez w³adze
radzieckie. W ramach repatriacji w latach 1997-2006
osiedli³o siê w Polsce 6269 osób.

PAP

Liczba repatriantów z azjatyckiej czê�ci b. ZSRR nie przekroczy 10 tys.

Przygotowanie nowej ustawy repatriacyjnej
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W Polsce pod ochron¹ UNESCO

Pocz¹tki
14 wrze�nia 1309 roku Siegfried von Feuchtwangen

przeniós³ do Malborka swój urz¹d. Zamek awansowa³
do roli stolicy jednego z najpotê¿niejszych pañstw na
po³udniowym wybrze¿u Ba³tyku. Rych³o okaza³o siê, ¿e
w swojej dotychczasowej postaci nie mo¿e on spe³niaæ
nowych funkcji.

Trwaj¹ca blisko czterdzie�ci lat rozbudowa prze-
kszta³ci³a dom konwentualny w silnie umocniony Zamek
Wysoki. Otoczony g³êbokimi fosami i kilkoma pier�cie-
niami murów obronnych zawiera³ szereg reprezen-
tacyjnych pomieszczeñ. M.in.: ko�ció³ NMPanny
powiêkszony o nowe prezbiterium i po³o¿on¹ pod nim
kaplicê �w. Anny - miejsce pochówków wielkich mistrzów.
Dawne podzamcze tak¿e uleg³o rozbudowie, staj¹c siê
obszernym i funkcjonalnym Zamkiem �rednim dostêp-
nym dla rycerzy - go�ci z Europy Zachodniej.

Oprócz pomieszczeñ mieszkalnych, znajdowa³ siê
tu Wielki Refektarz - najwiêksz¹ sal¹ na zamku, przykryt¹
piêknym sklepieniem palmowym, Infirmeria dla starszych
i chorych braci oraz Pa³ac Wielkich Mistrzów.

W XIV i pierwszej po³owie XV wieku za³o¿ono i
rozbudowano trzeci¹ czê�æ warowni - Zamek Niski zwany
odt¹d Przedzamczem. Umieszczono tu m.in. Karwan -
wielk¹ zbrojowniê na dzia³a i wozy bojowe, spichlerz nad
brzegiem Nogatu oraz szereg budynków gospodarczych
(ludwisarniê, stajnie, browar, etc). Przy jednym z nich
znajdowa³a siê kaplica �w. Wawrzyñca, przeznaczona
dla s³u¿by zamkowej. Ca³o�æ otacza³y fosy i mury obronne
z licznymi wie¿ami, po³¹czone z umocnieniami miasta
Malborka.

Wojna trzynastoletnia
W trakcie wojny trzynastoletniej, w czerwcu 1457

roku Malbork zajê³y wojska polskie. Zarz¹d zamkiem
spocz¹³ w rêkach starosty królewskiego i podleg³ego mu
burgrabiego. Z licznych XVI - XVIII-wiecznych lustracji
obiektu przeprowadzanych przez urzêdników dworskich
wynika, ¿e funkcje poszczególnych jego czê�ci uleg³y
zmianom. Zamek Wysoki przesta³ byæ klasztorem a sta³
siê gospodarczym zapleczem twierdzy. Przechowywano
tu smo³ê, sól, piwo, chmiel i inne produkty ¿ywno�ciowe.
Za³oga wojskowa i kadra urzêdnicza mieszka³a na Zamku
�rednim. Przedzamcze adaptowano dla potrzeb �ci�le
militarnych. W Karwanie magazynowano dzia³a, kule i
inn¹ broñ strzeleck¹. W basztach i wie¿ach - beczki z
prochem i saletr¹.

W rêkach polskich
Zespó³ zamkowy, budowany i modernizowany przez

Krzy¿aków - w czasach polskich zacz¹³ byæ zanie-
dbywany. Z utrzymaniem w nale¿ytym stanie tak wielkiego
za³o¿enia obronnego wi¹za³y siê ogromne koszty, na
pokrycie których stale brakowa³o �rodków. Wspominaj¹
o tym wy¿ej wymienione lustracje. Ju¿ w jednej z
pierwszych (1565) znajduje siê wzmianka o zarysowaniu
siê �ciany pó³nocnej Wielkiego Refektarza. Defekt ten
by³ pocz¹tkiem problemu, którego rozwi¹zanie znalaz³o
zakoñczenie w latach bie¿¹cych.

Na pocz¹tku XVII wieku niektóre z pomieszczeñ
Pa³acu Wielkich Mistrzów zaadaptowano na apartamenty
królewskie. Wojny szwedzkie nie spowodowa³y wiêkszych
strat w obrêbie g³ównej warowni. Powa¿n¹ szkod¹ by³o
natomiast przypadkowe podpalenie dachów Zamku

Wysokiego w maju 1644 roku. Zniszczeniu uleg³y
wówczas tak¿e �redniowieczne kru¿ganki. Odbudowano
je niebawem, lecz w znacznie innych, barokowych
formach.

W 1647 roku postawiono nowy dach nad ko�cio³em.
Remont pozosta³ych przeci¹ga³ siê bardzo d³ugo.
Doprowadzi³o to do zawalenia siê sklepieñ w skrzydle

Zamek Malbork
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po³udniowym i Kapitularzu w 1675 roku. Dopiero w
po³owie XVIII wieku, z polecenia króla Augusta II,
po³o¿ono nowe dachy na Zamku Wysokim, za� wie¿ê
g³ówn¹ zwieñczono he³mem z latarni¹.

W latach 1756-67 pomiêdzy ko�cio³em NMPanny a
Zamkiem �rednim, na miejscu dawnej Wie¿y Kleszej,
zbudowano wielki gmach kolegium jezuickiego. Zakon
ten w latach 1652-1772 opiekowa³ siê ko�cio³em
zamkowym. Prace budowlane na Zamku �rednim w
koñcu XVII i pierwszej po³owie XVIII wieku ogranicza³y
siê do bie¿¹cych remontów pomieszczeñ skrzyd³a
pó³nocnego dla potrzeb starostwa, za� skrzyd³a
wschodniego dla ekonomii malborskiej.

Pruska dewastacja
We wrze�niu 1772 roku Malbork zajmuj¹ wojska

pruskie. Kwateruj¹ na Zamku Wysokim, w urz¹dzonych
tu w latach 1737-44 koszarach polskiego regimentu
piechoty. Nie by³y one wystarczaj¹co du¿e, tote¿
niebawem rozpoczêto ich rozbudowê. Zamurowano
kru¿ganki i wykuto bramê w skrzydle po³udniowym (w
stronê miasta). Na Zamku �rednim, w Wielkim Refek-
tarzu, urz¹dzono salê musztry konnej: powiêkszono portal
g³ówny, zerwano ceramiczn¹ posadzkê, zamurowano
czê�æ okien. W latach 80-tych w Pa³acu Wielkich Mistrzów
pojawi³a siê przêdzalnia bawe³ny, mieszkania dla tkaczy
i szyprów rzecznych.

By³ to pocz¹tek blisko dwudziestoletnich prac
budowlano-rozbiórkowych na zamku. Rozpoczête w 1801
roku prace zmieni³y gruntownie zewnêtrzn¹ bry³ê obiektu.
Zamurowano wszystkie (poza ko�cio³em) �redniowieczne
otwory okienne i wykuto inne, rozmieszczone stosownie
do nowych podzia³ów wnêtrz.

Odbudowa - K. Steinbrecht
Bezpo�rednio po wycofaniu siê z miasta wojsk

napoleoñskich rozpoczêto opracowywanie projektów
odbudowy obiektu.  W 1816 roku powo³ano Zarz¹d
Odbudowy Zamku w Malborku. Prace zainicjowano rok
pó�niej od czê�ciowej przebudowy wschodniej elewacji
Pa³acu Wielkich Mistrzów. W ich trakcie m.in. wyburzono
XVII-wieczn¹ klatkê schodow¹ i zrekonstruowano
przypa³acow¹ kaplicê �w. Katarzyny. W latach 1819-50
dokonano rekonstrukcji zachodniej czê�ci Zamku
�redniego.

W Pa³acu po usuniêciu �ladów po warsztatach
tkackich po³o¿ono nowe, ceramiczne posadzki, za�
wej�cia opatrzono drzwiami. W Refektarzach Letnim i
Zimowym pojawi³y siê nowe witra¿e ze scenami z dziejów
Zakonu. W Wielkim Refektarzu odkuto zamurowane okna
wschodnie i po³o¿ono now¹ posadzkê. Na Zamku
Wysokim prace ograniczy³y siê do prze³o¿enia dachów i
budowy nowego, neogotyckiego zwieñczenia wie¿y
g³ównej w 1842 roku.

Posuniêciem, które wzbudzi³o spore kontrowersje
w�ród ówczesnych historyków sztuki by³a budowa w 1850
roku nowego szczytu nad Wielk¹ Komturi¹ na Zamku
�rednim. Wed³ug wyja�nieñ Gersdorffa dekoracja ta
stanowiæ mia³a odpowiednik �redniowiecznego szczytu
Infirmerii. Wspomniana krytyka dotyczy³a nie tylko
ostatniej realizacji, lecz ca³o�ci prac z pierwszej po³owy
wieku. Ju¿ w latach 1849-50 wyra¿a³ siê o niej
nieprzychylnie Aleksander Ferdinand von Quast, od 1848
roku pierwszy konserwator zabytków Prus. On te¿ przej¹³
kierownictwo prac, które dzier¿y³ do oko³o 1876 roku.

W latach 1868-69 zamek zosta³ przebadany przez
tajnego radcê budowalnego Hermanna Blankensteina.
Jego praca oraz uroczysto�ci jakie odby³y siê w Malborku
we wrze�niu 1872 roku z okazji stulecia powrotu Prus
Zachodnich do Królestwa Pruskiego, spowodowa³y w�ród
historyków sztuki w g³êbi Niemiec now¹ falê zaint-
eresowania dawn¹ stolic¹ Zakonu.

W 1881 roku, dziêki aktywnej postawie parla-
mentarzystów z Prus Wschodnich i Zachodnich, rz¹d
zdecydowa³ o rozpoczêciu odbudowy ko�cio³a NMPanny
na Zamku Wysokim. Rok pó�niej minister wyznañ religijnych
powo³a³ specjaln¹ komisjê, której zadaniem by³ nadzór nad
dzia³alno�ci¹ Zarz¹du Odbudowy Zamku. Jednog³o�nie
powierzy³a ona kierownictwo prac m³odemu i zdolnemu
architektowi Konradowi Emmanuelowi Steinbrechtowi
(1849-1923). Jak siê okaza³o by³ on jedn¹ z najwa¿niejszych
postaci w nowo¿ytnych dziejach dawnej stolicy wielkich
mistrzów. Metody jego pracy zawrzeæ mo¿na w kilku

punktach: dok³adna ocena aktualnego stanu zachowania,
badania archeologiczne, podró¿e naukowe, badanie �róde³
archiwalnych, przywrocenie dawnych technik budowlanych.
Zasad¹ generaln¹, której zawsze przestrzega³, by³o: «¿aden
krok w innym ni¿ historyczny duchu.
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Prowadzone z rozmachem i niezwyk³¹ sumienno�ci¹
prace budowlano-konserwatorskie finansowane by³y
g³ównie z bud¿etu pañstwa pruskiego. Odbudowa
Malborka wzbudza³a te¿ ¿ywe zainteresowanie rodziny
cesarskiej. Wilhelm II Hohenzollern «wizytowa³» j¹ ponad
trzydzie�ci razy w czasie swego panowania. Wsparcie
finansowe pochodzi³o tak¿e ze strony Towarzystwa
Odbudowy i Upiêkszania Malborka.

Do roku 1900 zakoñczono zasadnicze prace na
Zamku Wysokim. Odbudowano tu szereg najwa¿-
niejszych wnêtrz: ko�ció³ NMPanny, kaplicê �w. Anny,
Kapitularz, Kuchniê, Jadalniê i
�wietlicê konwentu. Roboty na
Zamku �rednim trwa³y do 1918 roku
i przynios³y efekt w postaci res-
tauracji skrzyd³a wschodniego z
kaplic¹ �w. Bart³omieja, Wielkiej
Komturii, Infirmerii i skrzyd³a zachod-
niego z Wielkim Refektarzem. Wyj¹t-
kiem by³y wnêtrza Pa³acu Wielkich
Mistrzów, które pozostawiono w
kszta³cie jaki uzyska³y w pierwszej
po³owie XIX wieku.

Okres miêdzywojenny
Z koñcem czerwca 1922 roku,

po czterdziestu latach pracy w
Malborku, Konrad Steinbrecht prze-
szed³ na emeryturê. Jego nastêpc¹
zosta³ rejencyjny mistrz budowlany
Bernhard Schmid (1872-1947),
pe³ni¹cy jednocze�nie obowi¹zki
konserwatora zabytków Prus Zachodnich. Pod jego
nadzorem zamek uzyska³ swój ostateczny kszta³t.

Do najcenniejszych zbiorów nale¿a³y militaria, z
których wiêkszo�æ zakupiono w 1896 roku od znanego
wschodniopruskiego kolekcjonera Theodora von Blell.
By³y w�ród nich eksponaty pochodz¹ce zarówno z
czasów cesarstwa rzymskiego jak i z koñca XIX wieku;
broñ celtycka i wschodnioazjatycka. Inn¹ kolekcj¹ by³y
numizmaty zgromadzone i przekazane zamkowi przez
radcê tajnego dra Jaqueta w liczbie blisko 10 tysiêcy
sztuk. Spo�ród licznych przyk³adów rze�by gotyckiej
wymieniæ mo¿na trzy o³tarze szafiaste: poliptyk
grudzi¹dzki z lat 1370-80, tzw. o³tarz hamburski z 1499
roku i o³tarz z Têkit z 1504 roku

II Wojna �wiatowa
Sytuacja polityczna Niemiec w latach trzydziestych

odbi³a siê tak¿e na ¿yciu codziennym zamku. 1 maja 1933
roku na wie¿y g³ównej zawis³a flaga III Rzeszy. Obiekt
sta³ siê te¿ miejscem czêstych uroczysto�ci z udzia³em
wysokich funkcjonariuszy partii nazistowskiej. W zwi¹zku
z podobnymi imprezami w 1934 roku powsta³ (na
szczê�cie niezrealizowany) projekt budowy wielkiego
amfiteatru po wschodniej stronie zamku. 1 wrze�nia 1939
roku w Wielkim Refektarzu gauleiter Forster uroczy�cie
og³osi³ powrót do Niemiec terenów po³o¿onych na lewym
brzegu dolnej Wis³y a tym samym odtworzenie prowincji
Prusy Zachodnie w jej dawnych granicach.

W tym¿e wnêtrzu w maju 1940 roku odby³o siê

«powitanie» Banderii Prutenorum - kopii chor¹gwi
krzy¿ackich zabranych z krakowskiego Wawelu. W latach
II wojny �wiatowej sala by³a �wiadkiem �lubowañ
m³odzie¿y wstêpuj¹cej do Hitlerjugend oraz przysi¹g
wojskowych ¿o³nierzy wyruszaj¹cych na front wschodni.
W 1941 roku rozpoczêto zabezpieczanie obiektu przed
skutkami nalotów bombowych. M.in. we wrze�niu 1944
roku wykonano gipsowy odlew Madonny z ko�cio³a
NMPanny i zdemontowano wszystkie witra¿e z tej
�wi¹tyni.

Miasto i zamek bardzo mocno ucierpia³y w trakcie
dzia³añ wojennych w 1945 roku. W
wyniku ciê¿kich walk Grupy Bojowej
«Marienburg» z jednostkami 2 rosyj-
skiej Armii Uderzeniowej, zniszczeniu
uleg³o blisko 80 procent zabudowy
Starego Miasta. Powa¿nie uszkodzo-
ne te¿ zosta³y wschodnie partie
zespo³u zamkowego - prezbiterium
ko�cio³a NMPanny z mozaikow¹
figur¹ Marii z Dzieci¹tkiem, wie¿a
g³ówna, skrzyd³o wschodnie Zamku
�redniego, zabudowa Przedzamcza.
8 marca wycofuj¹ce siê oddzia³y
niemieckie wysadzi³y w powietrze
mosty na Nogacie.

Okres powojenny
Polska administracja cywilna

pojawi³a siê w mie�cie ju¿ w kwietniu
1945 roku, za� ostatni zorganizowany
wyjazd Niemców mia³ miejsce w 1957

roku. Koniec lat czterdziestych to okres, w którym
systematycznie wyburzano pozosta³o�ci zabudowy na
terenie Starego Miasta. Ta planowa akcja spowodowa³a,
¿e na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych na terenie Starówki
nie pozosta³ ¿aden budynek, poza �redniowieczn¹ far¹,
Ratuszem, dwoma bramami i fragmentami murów
obronnych. W latach 1962-68 powsta³o tu bezstylowe
«Osiedle XX-lecia PRL».

W czerwcu 1957 roku, z inicjatywy Spo³ecznego
Komitetu Odbudowy Zamku i Obchodu 500-lecia
Wyzwolenia Malborka, na bramie Zamku �redniego
ods³oniêto stosown¹ tablicê, za� w przyziemiu skrzyd³a
wschodniego otwarto gospodê turystyczn¹ «Pod
Halabard¹».

Muzeum
1 stycznia 1961 roku utworzono Muzeum Zamkowe.

Decyzjê o jego powo³aniu przyspieszy³ gro�ny po¿ar
dachów skrzyde³ zachodniego i pó³nocnego Zamku
�redniego, jaki wybuch³ 7 wrze�nia 1959 roku. 3 lipca
1965 roku, w odbudowanym czê�ciowo skrzydle
wschodnim otwarto wystawê bursztynów, bêd¹c¹ jednym
z magnesów przyci¹gaj¹cych do Malborka rzesze
turystów. Atrakcj¹ sta³y siê te¿ seanse widowisk «�wiat³o
i d�wiêk» (od 1980 roku).

W grudniu 1997 roku zespó³ zamkowy wpisany
zosta³ na listê �wiatowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO.

http://www.zamek.malbork.pl/pl/index.html
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Óðîê 12
Lekcja 12

Uczmy siê jêzyka polskiego

²
- Kiedy znowu do nas przyjedziecie?
- Dzieci przyjad¹ latem, a ja przyjadê jesieni¹.
- A Andrzej kiedy przyjedzie?
- Mo¿e na wiosnê za rok.

Pory roku

lato (kiedy?)  latem, w lecie

jesieñ (kiedy?) jesieni¹, na jesieni
zima (kiedy?) zim¹, w zimie
wiosna (kiedy?) wiosn¹, na wiosnê

²
- Co bêdziesz robiæ latem?
- Pojadê nad morze, albo nad jeziora.
- A ja pojadê w góry.
- My te¿ pojedziemy w góry, ale dopiero zim¹.

(morze � ìîðå, jeziora � îç¸ðà, albo
� èëè, dopiero � òîëüêî)

Morze
(pojechaæ dok¹d?) nad  morze
(byæ gdzie?) nad  morzem

Jezioro
(pojechaæ dok¹d?) nad  jezioro
(byæ gdzie?) nad  jeziorem

Rzeka
(pojechaæ dok¹d?) nad  rzekê
(byæ gdzie?) nad  rzek¹

²
- Jak spêdzicie wakacje letnie?
- Wakacje lubimy spêdzaæ nad
jeziorami. Chcemy pojechaæ
nad polskie jeziora, na Mazury.
- Mazury to bardzo malownicze
miejsce w Polsce, kraina lasow
 i tysi¹ca jezior.

(spêdziæ - ïðîâåñòè ( âðåìÿ),

spêdzaæ � ïðîâîäèòü, wakacje �

êàíèêóëû, wolny czas � ñâîáîäíîå
âðåìÿ, urlop � îòïóñê, malowniczy
� æèâîïèñíûé)

Lato  jaki?  letni

Jesieñ  jaki?  jesienny
Zima  jaki? zimowy

Wiosna  jaki? wiosenny

²
- Gdzie bêdziecie odpoczywaæ latem?
- W czerwcu pojedziemy do Polski.
Urlop spêdzimy w Polsce,
nad Morzem Ba³tyckim.
- Tam jest bardzo ³adnie, s¹ piêkne
piaszczyste pla¿e, wydmy, lasy...
- Ba³tyk to ³adne morze, ale zimne.

(zimny - õîëîäíûé   çèìíèé -

zimowy odpoczywaæ - îòäûõàòü
oddychaæ - äûøàòü ³adnie � êðà-
ñèâî, piêkny � ïðåêðàñíûé, pia-
szczysty � ïåñ÷àíûé, wydmy �

äþíû, lasy � ëåñà)

²
- Gdzie spêdzisz ferie zimowe?
- W gorach.
- W ktorych?
- W malowniczych polskich Tatrach.
Bêdê je�dziæ na nartach i chodziæ po górach.
- A bêdziesz je�dziæ na ³y¿wach ?
- Nie, wolê je�dziæ na nartach.
narty �ëûæè      ³y¿wy - êîíüêè

(ferie (zimowe, wiosenne) � êà-
íèêóëû (çèìíèå, ëåòíèå), je�dziæ
na nartach - õîäèòü íà ëûæàõ,

je�dziæ na ³y¿wach - êàòàòüñÿ íà
êîíüêàõ, woleæ � ïðåäïî÷èòàòü)

õîäèòü - no ÷åìó? � no ãîðàì,
no óëèöàì, ïî ìàãàçèíàì, ïî ðåñòîðàíàì

chodziæ - po czym? � po gorach,

po  ulicach, po sklepach, po restauracjach

åçäèòü - no ÷åìó? - no ñòðàíàì,
no ãîðîäàì, ïî ñ¸ëàì, ïî êîíòèíåíòàì
je�dziæ - po czym? - po krajach,
po miastach, po wsiach, po kontynentach

ïëàâàòü - no ÷åìó? - no ìîðÿì,
no îç¸ðàì, ïî ðåêàì, ïî îêåàíàì

p³ywaæ - po czym? - po morzach,

po jeziorach, po rzekach, po oceanach

Æwiczenie 1
Ñêàæèòå ýòî è íàïèøèòå ïî-ïîëüñêè:

Âðåìåíà ãîäà.  Êîòîðûé ÷àñ?
Pory roku.  Ktora jest godzina?
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Proszê powiedzieæ  to i napisaæ po polsku:
1. Çèìîé ïîåäåì â Ïîëüøó.
2. Çèìíèå êàíèêóëû ïðîâåä¸ì â Ïîëüøå.
3. Ëåòîì áóäåì îòäûõàòü íà Áàëòèéñêîì ìîðå.
4. Îí ñêîðî ïðèä¸ò äîìîé.
5.  ×åðåç ÷àñ áóäó äîìà.
6.  Íà áóäóùåé íåäåëå ïðèåäóò ê íàì ãîñòè èç

Ïîëüøè.
7.  Â áóäóùåì ãîäó ïðèãëàñèì ãîñòåé èç Ïîëüøè.
8.  Ïîåäåì â ïîëüñêèå Òàòðû è áóäåì õîäèòü ïî

ãîðàì è ëåñàì.
9.  Áóäó õîäèòü íà ëûæàõ, à îíè (kobiety ) áóäóò

êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ.
10. Çàâòðà óòðîì ïîéäó â ìàãàçèí çà ïîêóïêàìè, à

ïîñëå îáåäà íà ïðîãóëêó ïî âàðøàâñêèì óëè-
öàì.

²
- Ktora jest godzina?
- Trzecia.
- O ktorej przyjdzie Tomek?
- O trzeciej. O, ju¿ idzie.

- Ktora godzina?
- Siodma.
- Czy mo¿na w³¹czyæ telewizor?
O siódmej godzinie zaczyna siê
moj ulubiony program.

(w³¹czyæ � âêëþ÷èòü, ulubiony �
ëþáèìûé)  ýòà (îíà) ïðîãðàììà  -
ten (on)  program)

Êîòîðûé ÷àñ?    Ktora (jest) godzina?

×àñ (jest) pierwsza godzina

äâà ÷àñà druga godzina

òðè ÷àñà trzecia godzina

÷åòûðå czwarta

ïÿòü (èòä) pi¹ta

Â êîòîðîì ÷àñó? O ktorej godzinie?

â ÷àñ -  î pierwszej godzinie

â äâà ÷àñà -  î drugiej godzinie

â òðè ÷àñà -  î trzeciej godzinie

â ÷åòûðå -  o czwartej godzinie

â ïÿòü (èòä.) -  o pi¹tej

Æwiczenie 2
Çàäàéòå âîïðîñû ê ïðåäëîæåíèÿì - îòâåòàì.
Proszê zadaæ pytania do zdañ - odpowiedzi.

- Jest godzina siodma.
- Micha³ przyjdzie o jedenastej godzinie.
-Jest pierwsza.
- Bêdê o dziewi¹tej.
- Osma.
- O trzeciej.

GODZINA:

13.00 - trzynasta -   (albo)  pierwsza w po³udnie
14.00 - czternasta - (albo)  druga po po³udniu
15.00 - piêtnasta -  (albo)  trzecia po po³udniu
16.00 - szesnasta - (albo)  czwarta po po³udniu
17.00 - siedemnasta - (albo)  pi¹ta po po³udniu
18.00 - osiemnasta -   (albo)  szosta wieczorem
19.00 - dziewiêtnasta - (albo)  siódma wieczorem
20.00 - dwudziesta - (albo)  osma wieczorem
21.00 - dwudziesta pierwsza - (albo)  dziewi¹ta wieczo-
rem
22.00 - dwudziesta druga - (albo)  dziesi¹ta wieczorem
23.00 - dwudziesta trzecia - (albo) jedenasta w nocy
24.00 - dwudziesta czwarta -  (albo)  dwunasta w nocy,
(albo)  pó³noc -

Ile minut po ktorej godzinie
- 707  - siedem (minut) po siodmej (albo) siodma sie-
dem
- 802   - dwie (minuty) po osmej (albo) osma dwie
 -1115   - piêtna�cie po jedenastej (albo) jedenasta piêt-
na�cie
- 1220 - dwadzie�cia po dwunastej (albo) dwunasta
dwadzie�cia
-1010 - dziesiêæ po dziesi¹tej (albo) dziesi¹ta dziesiêæ

Æwiczenie 3
Ñêàæèòå è íàïèøèòå: Proszê powiedzieæ i
napisaæ:
-  1500 -
-  826 -
-  305 -
-  1621 -
-  1210 -
-  2107 -

Za ile minut ktora godzina
740 za dwadzie�cia  ósma rano
(albo)  siódma czterdzie�ci
1050 za dziesiêæ jedenasta ran
(albo) dziesi¹ta piêædziesi¹t
1258 za dwie pierwsza w po³udnie
(albo) dwunasta piêædziesi¹t osiem
1842 za osiemna�cie siódma wieczorem
(albo)  osiemnasta czterdzie�ci dwie
  257 za trzy trzecia w nocy
(albo)  druga piêædziesi¹t siedem

Æwiczenie 4
Ñêàæèòå è íàïèøèòå: Proszê powiedzieæ i
napisaæ:
-  440

-  237-
-  750

-  2156-
-  1245-
-  158
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Wpó³ do której godziny
530 - pi¹ta trzydzie�ci
(albo)  wpó³ do szóstej rano
1730 - siedemnasta trzydzie�ci
(albo)  wpó³ do szóstej po po³udniu
030  - zero trzydzie�ci
(albo)  wpó³ do pierwszej w nocy
1230 - dwunasta trzydzie�ci
(albo)  wpó³ do pierwszej w po³udnie

²

U�miechnij siê!
- Mamusiu, czy jest ju¿ piêtnasta? -pyta siedmio-
letnia Marysia.
- Nie coreczko, jest dopiero czternasta.
- To straszne, mój ¿o³¹dek znowu spieszy siê o
godzinê.

(siedmioletni � ñåìèëåòíèé, dopiero
� òîëüêî, to straszne! - óæàñ!

¿o³¹dek � æåëóäîê, spieszyæ siê �

ñïåøèòü)

íà ÷àñ      o godzinê

- Jak spêdzi³a� wakacje?
- By³am nad morzem w hotelu �Tatry».
- Hotel �Tatry» nad morzem, a nie w gorach?
- A wiesz, chyba masz racjê. W ¿aden sposób
nie mog³am znale�æ pla¿y.

(hotel � ãîñòèíèöà, wiesz - wiedzieæ
� çíàòü, chyba - ïîæàëóé, âå-
ðîÿòíî, masz racjê - òû ïðàâ, w
¿aden sposób � íèêàê, mog³am -
móc � ìî÷ü, znale�æ � íàéòè)

²
Masz ochotê na koncert?
1. Hotel studencki. Pi¹tek po po³udniu.
Peter idzie do klubu filmowego, a Michel jedzie
do miasta na spotkanie z Robertem.

Michel: Wychodzisz?
Peter:   Tak, do klubu. A mo¿e ty masz ochotê na
dobry film?
Michel: Dlaczego nie? Jaki film mo¿na zobaczyæ?
Peter:   �¯ycie Briana».
Michel:  To naprawdê interesuj¹cy film! Chêtnie
zobaczê. Kiedy?
Peter:    Tylko dzisiaj o czwartej.
Michel:  Niestety, dzisiaj nie mogê. Jadê do miasta.
Mam spotkanie z Robertem.

2. Centrum Krakowa. Kawiarnia �Jama Michalika».
S¹ tu Agnieszka i Robert. Do stolika podchodzi
kelnerka.

Kelnerka:    Dzieñ dobry. Co dla pañstwa?
Robert:      Proszê kawê i pepsi-colê. Czy s¹ ciastka?
Kelnerka:    Jest bardzo dobry sernik i tort orze-
chowy.

Robert:      Masz ochotê na tort orzechowy?
Agnieszka: Wolê sernik. Tort jest za s³odki dla mnie.
Robert:     W takim razie proszê kawê, pepsi,
sernik i dla mnie tort orzechowy.

3. Kawiarnia "Jama Michalika". Robert rozmawia
z Agnieszk¹.

Robert:      Przepraszam, muszê ju¿ i�æ. Mam
spotkanie z Michelem.
Agnieszka: Szkoda. A jaki macie plan?
Robert:      Nic konkretnego. On chce i�æ do
ksiêgarni, szuka jakiej� ksi¹¿ki. Potem...
Agnieszka: Wiesz, mam pomys³. Pójdziemy do fil-
harmonii na "Polskie Requiem" Pendereckiego.
Robert:       Jak to, pojdziemy!? A on?
Agnieszka: Pojdziemy z nim.
Robert:       Nie wiem, czy on lubi muzykê powa¿n¹.
Agnieszka: Na pewno. Poza tym musi poznaæ
kulturê polsk¹, a to wyj¹tkowa okazja. Dyryguje
Penderecki.
Robert:       To rzeczywi�cie okazja.
Agnieszka: Proszê, kup trzy bilety, a ja poczekam
na Michela. Gdzie macie siê spotkaæ?
Robert:        Ko³o pomnika Mickiewicza.

4. Ulica Straszewskiego. Agnieszka, Robert i Mi-
chel id¹ z filharmonii. Rozmawiaj¹ o koncercie.

Agnieszka: No i co, podoba³ ci siê koncert?
Michel: Raczej tak. To dobra, ale trudna kom-
pozycja.
Agnieszka: Mnie siê bardzo podoba³. Uwielbiam
Pendereckiego.
Robert:      Mnie te¿. Ale ja to zna³em.
Michel:      Ja nie zna³em dot¹d muzyki Pende-
reckiego. My�lê, ¿e ciekawa jest ta muzyka. Mowi
o Polsce, o historii...
Robert:      W³a�nie.
Agnieszka: S³uchajcie, jedziemy na kawê do mnie.
Michel:      Dziêkujê bardzo, jest ju¿ pó�no...
Agnieszka:  No, nie, Michel, proszê mi nie odmawiaæ.
Robert:        Przecie¿ jest pi¹tek, nie musisz �pie-
szyæ siê.
Agnieszka: Idziemy, to blisko. U mnie skoñczysz
rozmowê.

(ciekawy - èíòåðåñíûé, i�æ - èäòè,
ksiêgarnia � êíèæíûé ìàãàçèí,
naprawdê � â ñàìîì äåëå, niestety
� ê ñîæàëåíèþ, okazja - ñëó÷àé,
odmawiaæ - îòêàçûâàòü, poczekaæ
na � ïîäîæäàòü êîãî, pomnik -
ïàìÿòíèê, pomys³ - èäåÿ, muzyka
powa¿na � êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà,
raczej - ñêîðåå, w takim razie � â
òàêîì ñëó÷àå, rzeczywi�cie -
äåéñòâèòåëüíî, uwielbiaæ - îáî-
æàòü, w³a�nie - èìåííî, wyj¹tkowy
- èñêëþ÷èòåëüíûé)

Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêîâ:

1. Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
2. S. Karolak, D Wasilewska   �Ó÷åáíèê ïîëüñêîãî ÿçûêà�.



 Str. 10                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  4  (59)       Rok  2007



Polonia Charkowa     Nr 4  (59)       Rok  2007                                                                                                                Str. 11

Kilkana�cie tysiêcy ¯ydów z Izraela domaga siê
potwierdzenia polskiego obywatelstwa. S¹ by³ymi
obywatelami II RP lub ich potomkami. Nikt nie ukrywa,
¿e w m³odych Izraelczykach - którzy nie mówi¹ s³owa
po polsku - wcale nie obudzi³a siê nostalgia za krajem
przodków. Zale¿y im po prostu na uzyskaniu wyj¹tkowo
atrakcyjnego paszportu Unii Europejskiej. I nie tylko im.

- Po naszym przyst¹pieniu do UE odnotowali�my
lawinowy wzrost liczby wniosków o po�wiadczenie
polskiego obywatelstwa - powiedzia³a «Rz» Izabela
Szewczyk, dyrektor Wydzia³u Spraw Cudzoziemców w
Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim. To w³a�nie do
tego urzêdu nap³ywaj¹ z ca³ego �wiata podania w tej
sprawie. W zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do UE ich
liczba wzros³a kilkakrotnie. W 2001 r. wniosków by³o
2100, a w 2006 - 6700.- 1 maja 2004 roku polski paszport
zyska³ now¹ jako�æ - podkre�la Izabela Szewczyk. Dziêki
niemu mo¿na siê swobodnie poruszaæ po wszystkich
krajach «27», a na terenie czê�ci z nich podejmowaæ
legalnie pracê lub bezp³atnie studiowaæ.

Polskie obywatelstwo na wagê z³ota

- Ukraiñcy, którzy sk³adaj¹ wnioski o polskie
obywatelstwo, chc¹ poczuæ siê wolnymi lud�mi. Chc¹
swobodnie poruszaæ siê po krajach UE, zobaczyæ, jak
wygl¹da ¿ycie w Niemczech czy Hiszpanii - mówi «Rz»
Ukrainka z polskim obywatelstwem Anna Chaniuk,
t³umacz przysiêg³y spod Poznania. Twierdzi, ¿e liczba
Ukraiñców, którzy zrzekaj¹ siê ojczystego obywatelstwa
na rzecz polskiego, stale ro�nie.

Oprócz mieszkañców Izraela i pañstw by³ego ZSRR
o nadanie lub po�wiadczenie polskiego obywatelstwa
najczê�ciej ubiegaj¹ siê ¿yj¹cy w Ameryce Pó³nocnej
(emigracja z lat 80.), Niemczech (lata 70., 80.) i w Ameryce
£aciñskiej (lata 20.).

Wzrost zainteresowania polskim paszportem
odzwierciedla liczba osób, którym obywatelstwo nadaje
prezydent. W 2002 r. by³o ich 988, w 2005 - 2696. - Mo¿na
oceniæ, ¿e wej�cie Polski do UE jest jedn¹ z przyczyn
zwiêkszonego zainteresowania uzyskaniem polskiego
obywatelstwa - przyznaje Marcin Roso³owski z Kancelarii
Prezydenta RP.

PAP

Ponad 200 drobno pociêtych srebrnych ozdób,
arabskich monet i fragmenty naczynia z po³owy X w.
znale�li archeolodzy w Dêbiczu ko³o �rody Wiel-
kopolskiej � poinformowa³a archeolog z Poznania
Ma³gorzata Andra³ojæ. Wed³ug odkrywców, znale-
zisko mo¿e byæ pozosta³o�ci¹ po obecno�ci na tych
terenach Wikingow.

Cenne przedmioty znaj-
dowa³y siê w lesie tu¿ pod
�ció³k¹, lecz do ich zlokali-
zowania potrzebna by³a wspó³-
praca czteroosobowej ekipy
archeologów i elektronika.

Jest to ponowne odkrycie
skarbu z Dêbicza. Po raz pierw-
szy natrafiono nañ w 1936 r. przy
karczowaniu lasu. Wiêksza czê�æ
odnalezionych przedmiotów i
zwi¹zana z odkryciem doku-
mentacja zaginê³y podczas II
wojny �wiatowej, jednak na miej-
scu wykopaliska pozosta³a nienaruszona reszta skarbu.

� Na �lad znaleziska trafili�my dziêki mieszkaj¹cemu
dzi� w S³upsku panu Józefowi Wojtczakowi, który � jako
ch³opiec � by³ na miejscu przedwojennego odkrycia �
wyja�ni³a Andra³ojæ.

Archeolodzy przypuszczaj¹, ¿e odnaleziony skarb
jest �ladem obecno�ci na terenach dzisiejszej Polski
Wikingow.

� Podobne odkrycia � bêd¹ce pozosta³o�ci¹
Wikingów monety i ozdoby � badacze znajdowali w ca³ej
strefie ba³tyckiej: na Gotlandii, w dawnej Rusi, na Po³abiu
� powiedzia³a Andra³ojæ.

� Zagadk¹ jest, dlaczego dzielono monety tak drobno,
¿e czêsto nie da³o siê z nich skorzystaæ i dlaczego w ogóle
sk³adano te skarby. Hipotez jest wiele, ale odpowiedzi wci¹¿

nie ma � mówi³ inny uczestnik
ekspedycji, Miros³aw Andra³ojæ. �
Monety i ozdoby ciêto ostrym
narzêdziem, ³amano, zginano,
nacinano. Czy by³ to efekt ówczes-
nego braku wiêkszej ilo�ci srebra,
czy wynik jakich� zabiegów kul-
towych � nie wiadomo.

W ostatnich latach archeolo-
dzy znajduj¹ wiêcej �ladów obec-
no�ci Wikingów na terenie Wiel-
kopolski i Pomorza. Zwykle s¹ to
trudne do uchwycenia pozo-
sta³o�ci po wojownikach, których

mo¿na najczê�ciej rozpoznaæ po uzbrojeniu w³o¿onym do
grobów.

W 2003 r. archeolodzy w Grzybowie (Wielkopolska)
znale�li unikatowy pier�cieñ, nale¿¹cy ok. 870-970 naszej
ery do Wikinga. Wed³ug nich, by³ to pierwszy taki
przedmiot odkryty w Polsce, który wznowi³ dyskusjê na
temat przyczyn obecno�ci Wikingów na naszych ziemiach.

PAP

Wielkopolski skarb Wikingów
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 Edukacja w Polsce

Fachowców ju¿ brakuje, a wkrótce zabraknie kszta³c¹cych
ich nauczycieli. Odchodz¹ na wcze�niejsz¹ emeryturê, a
absolwenci uczelni technicznych nie chc¹ pracowaæ w szkole
za 800 z³ miesiêcznie

MEN szacuje, ¿e w tym roku odejdzie ok.
4,5 tys. nauczycieli przedmiotów zawodowych.
W najwiêkszych aglomeracjach ubêdzie nawet
20 proc. kadry technicznej szkó³. Dlaczego nie
ma nastêpców? - Niskie zarobki w szko³ach -
uwa¿a Marcin S³omczewski, ubieg³oroczny
absolwent Wydzia³u Mechanicznego Polite-
chniki £ódzkiej. - Nikt nie bêdzie pracowaæ za
800 z³, je�li w prywatnej firmie na dzieñ dobry
dostaje siê nawet trzy razy wiêcej. Szko³a
oznacza te¿ rozbrat z prawdziw¹ nauk¹. Traci
siê kontakt z nowinkami i szansê, by po jakim�
czasie rozkrêciæ w³asny interes. Stoi siê w
miejscu.

- W ostatnich latach nie mieli�my ¿adnego
chêtnego do pracy - mówi Ireneusz Mielczarek, dyrektor
³ódzkiego technikum samochodowego. Podobnie jest w zawo-
dówkach i w innych miastach. - Kiedy� zg³osi³a siê nasza
absolwentka, ale po roku znalaz³a sobie lepiej p³atn¹ pracê -
mówi Renata Kowal-Marcinkowska, dyrektor zespo³u szkó³
budowlanych w Szczecinie.

Gminy widz¹ ju¿ niebezpieczeñstwo, ale nie maj¹
pomys³u, jak mu zaradziæ. Podobnie MEN. - Wszystko przez
Kartê nauczyciela, która zmusza do p³acenia po równo -
denerwuje siê Jacek Cz³apiñski, dyrektor wydzia³u edukacji
Urzêdu Miasta £odzi. Kartê mo¿e zmieniæ tylko parlament. A
co mo¿e samorz¹d? Cz³apiñski: - Apelowaæ. Robimy to od lat.
Bez skutku.

Apeluj¹ te¿ dyrektorzy techników i zawodówek. Ci z kolei
do nauczycieli odchodz¹cych na emeryturê, by dorabiali do
niej i nadal prowadzili lekcje. Wiêkszo�æ siê godzi, ale tylko na
pó³ etatu, by nie straciæ prawa do emerytury. - My wziêli�my z

³apanki dwóch studentów. Nie maj¹ jeszcze tytu³u in¿yniera,
ale maj¹ zgodê gminy - mówi Halina Weber ze szko³y
budowlanej w Zielonej Górze.

- Sytuacja jest chora - ocenia Józef Kolat, dyrektor
³ódzkiego «mechanika». - Na emeryturze
nauczyciele powinni odpoczywaæ, a znam
jednego, który bêdzie pracowaæ na pó³tora
etatu! Czyli wiêcej ni¿ teraz, gdy nie jest
jeszcze emerytem.

- Potrzebujemy ludzi, którzy chc¹
pracowaæ w szkole, a nie musz¹. To lepsze i
dla uczniów, i dla nauczycieli - dodaje
Cz³apiñski.

Szko³y boj¹ siê, ¿e deficyt nauczycieli
zachêci ministerstwo do ograniczania dro-
giego szkolnictwa zawodowego albo prze-
kazywania go w rêce firm i korporacji. Ten
szlak - znany na Zachodzie - w Polsce
przecieraj¹ inwestorzy. Np. Bosch i Siemens

(producent AGD), który kszta³ci na potrzeby koncernu w szkole
w Nowym Tomy�lu, gwarantuj¹c absolwentom pracê.

- To z³y kierunek - ostrzega Janusz Moos, ekspert od
szkolnictwa zawodowego z Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w £odzi. - Szko³a oprócz zawodu uczy rozwi¹zywaæ problemy,
wnioskowaæ i daje wiedzê ogóln¹ pozwalaj¹c¹ na zmianê
zawodu. Szko³a przyzak³adowa tego nie gwarantuje.

DLACZEGO ODCHODZ¥ NAUCZYCIELE?
Rok 2007 jest dla nauczycieli szczególny. Ci, którzy

przepracowali 30 lat, mog¹ odej�æ na wcze�niejsz¹ emeryturê.
Je�li teraz z tego prawa nie skorzystaj¹, bêd¹ musieli pracowaæ
do 60. roku ¿ycia (kobiety) lub 65. (mê¿czy�ni).

Wed³ug danych MEN w tym roku odejdzie na emeryturê
42 tys. 319 nauczycieli. Na miejsca polonistów czy geografów
sa chêtni, ale nie ma ich na wakaty po nauczycielach
przedmiotów zawodowych. Kandydat musi byæ in¿ynierem.

Marcin Markowski,  www.gazeta.pl

Emeryci i studenci bêd¹
uczyæ hydraulików i techników

INFOSZKOLY - Informator Szkolny   www.infoszkoly.pl
Baza szkó³: podstawowe, gimnazja, licea, technika,

zawodowe, ponadgimnazjalne, szko³y wy¿sze, artsytyczne,
muzyczne, tañca, jêzykowe; korepetycje; praca dla
nauczycieli; kursy i szkolenia...

Edukacja dla ka¿dego   www.edukacjapl.pl
Baza przedszkoli i szkó³, uczelnie wy¿sze, studia

podyplomowe, kolegia nauczycielskie, kursy i szkolenia,
eduakcja za granic¹, wydawnictwa szkolne, zaopatrzenie
szkó³...

Portal Internetowy Szkó³ Katolickich
www.szkolykatolickie.pl

Dlaczego szko³a katolicka, ranking szkó³, publikacje,
og³oszenia, akty prawne, doskonalenie zawodowe, konkursy
i olimpiady, kalendarz roku...

O�rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowañ

Internetowe strony edukacyjne
Komputerów   www.oeiizk.waw.pl

Publiczna placowka doskonalenia nauczycieli, której
zadaniem jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli w
dziedzinie kszta³cenia informatycznego i edukacyjnych
zastosowañ technologii informacyjnej.

Wirtualny Wszech�wiat   www.wiw.pl
Aktualno�ci, matematyka i przyroda: astronomia, biologia,

fizyka, matematyka, modelowanie rzeczywisto�ci; huma-
nistyka: filozofia, historia, kultura antyczna, literatura, sztuka;
czytaj: biblioteka, delta, wielcy i wiêksi; przydatne: s³owniki,
co i gdzie studiowaæ, wszech�wiat w obrazkach...

Nauka w Polsce   www.naukapolska.pap.pl
Serwis PAP po�wiêcony polskiej nauce: dziedziny nauki,

polskie sukcesy naukowe, ludzie nauki, uczelnie i instytuty,
imprezy naukowe, popularyzacja nauki, edukacja, nauka dla
gospodarki, spo³eczeñstwo informatyczne...
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Wywiad

Jest Pan skromnym cz³owiekiem, to czêsto
dziennikarze po rozmowie z Panem podkre�laj¹...�
Jestem szczerym cz³owiekiem, nie skromnym.

Fala popularno�ci szybko Pana dopad³a. Pan sobie
z ni¹ radzi?

� Przyzwyczai³em siê do tego.
Spotkania z lud�mi nie s¹ uci¹¿liwe.
Tylko spotkania z pras¹.

Uci¹¿liwe? Bo ci¹gle s¹
zadawane te same pytania?

� Tak.
A jakie pytanie chcia³by Pan

us³yszeæ, ¿eby ten stereotyp
zmieniæ?

� W³a�nie takie pytanie zadaje
mi ka¿dy dziennikarz. I ja nie
odpowiadam, bo nie wiem. Teraz
muszê udzielaæ wielu wywiadów. A
to w zwi¹zku z Telekamerami, a to
ze ��wiadkiem koronnym�. Po-
wtarza siê to samo i dlatego jest
nudne.

Dlaczego dopiero za trzecim
razem dosta³ siê Pan na studia?

� Nie ma recepty na to, ¿eby
siê dostaæ do szko³y. Chyba ¿e
masz plecy (�mieje siê).

Aktor jest z natury odrobinê
pró¿ny. Pora¿ka musi boleæ.

� Ja siê dobrze bawi³em na
egzaminach. Jak siê nie udawa³o, mówi³em � trudno.
Mia³em dzieñ, dwa goryczy. A potem bra³em siê za siebie.
I przygotowywa³em do nastêpnego egzaminu. Ze swoich
pora¿ek wyci¹gam wnioski. I staram siê ich nie powtarzaæ.
Czasem co� nie wyjdzie. Ale nie wolno siê za³amywaæ.
Trzeba wstaæ i biec. Z drugiej strony, zdajê sobie sprawê,
¿e dzisiaj przeprowadzamy wywiad, a za rok ju¿ nikt nie
bêdzie o mnie pamiêtaæ. Tak jest w tym zawodzie.

Tak mo¿e byæ.
� Pewnie, ¿e tak. Ja jestem m³ody, dopiero cztery

lata po szkole aktorskiej. Ale za chwilê wszystko mogê
straciæ. Nigdy jednak nie zabiega³em o sukces czy s³awê.
Ja siê chcia³em w tym zawodzie znale�æ i robiæ takie
rzeczy, które mnie w nim interesuj¹. Popularno�æ to
przyjemny dodatek.

Najpiêkniejszy Polak 2005 roku. Ten tytu³ to
chyba ciê¿ki balast?

� Nie. Dlaczego?
Tak sobie Pan to przyjmuje?
� To jak z Telekamer¹. Kolejna nagroda. Przyznaj¹

widzowie, czytelnicy i ja siê z tego cieszê. Dzieñ, dwa...
I sp³ywa jak po kaczce?
� Fajnie jest dostaæ tak¹ nagrodê. Chocia¿

niektórzy mówi¹, ¿e to wiocha, kicha. Ja tak nie
uwa¿am. Dla mnie to przyjemna nagroda, ale zaraz

wraca codzienno�æ. I trzeba
przestaæ siê sob¹ zachwycaæ. A
dalej ciê¿ko pracowaæ.

Pan czêsto powtarza, ¿e
sukces, popularno�æ to nie jest
wa¿ne. Najwa¿niejsze, ¿e ma
Pan dla kogo ¿yæ.

� To te¿ jest wa¿ne. Tylko
chodzi o to, ¿eby nie przekroczyæ
cienkiej, czerwonej linii. ¯eby nie
oszaleæ z tego powodu. Ale rzeczy-
wi�cie moim wentylem bezpie-
czeñstwa jest rodzina. Jak mnie o
to pytaj¹, to mówiê � jestem
normalnym facetem, który po pracy
idzie do domu, k³adzie syna spaæ.
Najpierw go wyk¹pie. A je¿eli mam
wolne, to idziemy na sanki albo na
zakupy z ¿on¹. Najnormalniejsze
¿ycie, jakie sobie mo¿na wyobraziæ.
¯adnego wielkiego halo.

Ale ¿yjemy w takich cza-
sach, ¿e s³owo gwiazda nabra³o
wrêcz histerycznego rozmiaru.

� Ja nie jestem gwiazd¹.
Popularny � tak. Ale naklejka gwiazda do mnie kompletnie
nie pasuje. Zreszt¹ umówmy siê, ¿e gwiazda nie pasuje
do rynku polskiego.

Dlaczego?
� Bo to za ma³y rynek.
I ubogi? Gwiazda musi du¿o zarabiaæ?
To nie jest sprawa zarabiania wielkich pieniêdzy, tylko

wzbudzania pewnego rodzaju emocji.A Pan nie wzbudza
emocji?

� Kiedy ja s³yszê s³owo gwiazda, to robiê siê taki
ma³y.

Ciekawa jestem, czego Panu brakuje. Tylko
proszê nie mówiæ, ¿e wolnego czasu. Bo tak wszyscy
odpowiadaj¹.

� Ale to prawda, ¿e wolnego czasu. Chcia³bym móc
byæ przez dwa, trzy tygodnie tylko z rodzin¹. I mieæ �wiêty
spokój. Wyrzuciæ telefon komórkowy. Naprawdê. Bardzo
mi tego trzeba.

Jak Pan reaguje na stworzon¹ w mediach rywa-
lizacjê miêdzy Panem a Maciejem Zako�cielnym?

Pawe³ Ma³aszyñski - zwyczajny m¹¿ i ojciec
Wypuszcza pistolet z rêki, wraca do domu, idzie z ¿on¹ na zakupy, k¹pie synka.

Zwyczajny m¹¿,  zwyczajny ojciec.
Najpiêkniejszy Polak, najpopularniejszy aktor 2006 - Pawe³ Ma³aszyñski.



 Str. 14                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  4  (59)       Rok  2007

� Co? My�la³em, ¿e mo¿e chodziæ o Borysa Szyca.
Ale o Zako�cielnego? Nie rozumiem.

Albo porównuj¹ Pana do Keanu Reevesa. I gra
w filmie, i �piewa jak Pan.

� Nie, no pierwszy raz s³yszê takie rzeczy. To ca³a
prasa. Doklejaj¹ jakie� legendy. Tworz¹ mity.

To chwilowa moda.
� Dla mnie to czysta g³upota. Wymy�lanie jakich�

niestworzonych rzeczy na temat pewnej osoby. Ja tego
kompletnie nie rozumiem. Ale jak chc¹ siê w tym babraæ,
niech siê babrz¹. Po mnie to kompletnie sp³ywa, jak
woda.Za co Pan lubi aktorstwo?

� Za mo¿liwo�æ poznawania nowych ludzi i samego
siebie. Tak naprawdê w aktorstwie trzeba lubiæ grzebanie
w sobie. A ja to lubiê. Poza tym za mo¿liwo�æ kreowania
ró¿nych postaci, którymi nigdy nie bêdziesz. I za
mo¿liwo�æ poznawania ró¿nych miejsc, w których nigdy
nie by³em i nie by³bym, gdyby nie aktorstwo.

Jest Pan odporny na krytykê? Je�li siê taka
zdarzy. Bo do tej pory by³ Pan raczej g³askany.

� Nieprawda. Wiele osób mnie krytykowa³o. Ka¿dy
ma swoich fanów i krytyków, którym nie bêdê siê podobaæ
jako aktor i cz³owiek. Ja siê do tego przyzwyczai³em. Nie
mogê wiêc wpadaæ w histeriê po ka¿dej krytycznej
wypowiedzi. Ja te¿ oceniam innych aktorów, widz¹c ich
grê w filmie, serialu czy teatrze. Nie oceniam tylko ich
¿ycia prywatnego. Z butami w cudze ¿ycie nie wchodzê.
I uwa¿am, ¿e nikt nie ma prawa wchodziæ w moje.

Dziennikarze oszczêdnie w Pana ¿ycie wchodz¹.
Bo nic siê nie dzieje.

� Dlatego, ¿e s¹ �le poinformowani, wypisuj¹ same
pierdo³y, w stylu, ¿e kupi³em mieszkanie na jakim� osiedlu.
Przeczyta³em nawet, ¿e mam córkê, a nie syna. Ja mam

z tego tylko czysty ubaw. I propozycjê dla nich � niech siê
zajm¹ swoim ¿yciem.

Ale to nie jest jeszcze bolesne wchodzenie z
butami. Bulwarówki mog³yby napisaæ, ¿e Pan wyszed³
z klubu i siê przewróci³.

� No i co z tego? Ja bym nie mia³ z tym ¿adnego
problemu. Wyszed³em, by³em nawalony, to siê prze-
wróci³em. Przecie¿ jestem tylko cz³owiekiem.

Pozazdro�ciæ takiej konstrukcji psychicznej.
� Ja siê tego nauczy³em. Gdybym mia³ siê wszystkim

przejmowaæ, co napisz¹, to bym zmar³ na zawa³ serca.
Nie straci³ Pan przyjació³ z powodu popu-

larno�ci?
� Dla mnie to rzeczy niepojête. Mo¿e s¹ tacy, którym

woda sodowa uderza do g³owy i zapominaj¹ o rzeczach
najwa¿niejszych. Ale w moim przypadku tak siê nie dzieje.
Ja jestem krawê¿nikiem z Bia³egostoku. Tam s¹ moje
korzenie, tam siê wychowa³em. Tam mam przyjació³ i
znajomych, do których wracam.

Zdecydowa³by siê Pan na reklamê?
� Nie mam nic przeciwko. Pojawiaj¹ siê propozycje.

Ale one mnie nie satysfakcjonuj¹ ze wzglêdu na produkt.
Có¿ to, pasta do zêbów?
� Nie bêdê mówi³, o jaki produkt chodzi. Ale zawsze

to, co robiê, musi byæ wobec mnie fair. Je¿eli co� mi mówi,
¿e to nie dla mnie, to tego nie robiê. Nie mogê czego�
wzi¹æ tylko dla pieniêdzy. Bo one s¹ wa¿ne, ale nie
najwa¿niejsze. Lubiê rano wstaæ i spojrzeæ w lustro.

I powiedzieæ sobie � jest dobrze?
� Tak, ¿e jestem wobec siebie fair. Zagra³em w tym

i w tym i jest dobrze. A reszta ju¿ nie nale¿y do mnie. I
je¿eli siê zdarzy fajna reklama za fajne pieni¹dze, to
dlaczego nie?

Ryszarda Wojciechowska

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W dniu 25 kwietnia 2007 roku ksi¹dz Antoni Rudy z parafii
p.w.�wiêtej Rodziny po�wiêci³ Dom Polonii. W tej corocznej
uroczysto�ci wziêli udzia³  cz³onki Stowarzyszenia. Obecni uczest-
niczyli w modlitwie z ojcem Antonim. Po jej zakoñczeniu w zaprzy-
ja�nionej atmosferze w mi³ych i ciep³ych rozmowach  przy
zapalonych �wiecach wszyscy zjedli  �wi¹teczne  jaja paschalne.

Po�wiêcenie  Domu Polonii

W dniu 5 kwietnia br. w Charkowie odby³o siê
uroczyste otwarcie �Dni Kina Polskiego», których
organizatorami byli: KG RP w Charkowie oraz Instytut
Polski w Kijowie.

Na otwarciu Festiwalu wystêpowa³ m.in. Zespó³
Pie�ni i Tañca �Niespodzianka» z Makiejewki,
dzia³aj¹cy przy organizacji Polonijnej w Makiejewce.

Dni Kina Polskiego
W uroczysto�ciach udzia³ wziêli: Konsul Generalny RP
w Charkowie - Grzegorz Seroczyñski, Helena Babij -
Koordynator programów Instytutu Polskiego w Kijo-
wie, Oksana Czerkasowa - dyrektor kina �Kinopa³ac»
w Charkowie, cz³onkowie Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie, m³odzie¿, wielbiciele kina
polskiego.
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Zycie jest nowe³¹
   
Ìóçûêà: Krzesimir Dêbski
Ñëîâà: Jacek Cygan 
Èñïîëíÿåò: Ryszard Rynkowski
Ïåñíÿ èç òåëåíîâåëëû «Klan»

Jak pory roku Vivaldiego
Zmienia siê �wiat³o w Twoich oczach.
- Powiedz mi, ¿ycie, co� mi³ego,
Nie Pêd� tak, proszê, daj odpocz¹æ. 

Zycie jest nowel¹,
Której nigdy nie masz dosyæ.
Wczoraj bia³y welon,
Jutro bia³e w³osy. 

Zycie jest nowel¹,
Raz przyjazn¹, a raz wrog¹.
Czasem chcesz siê po¿aliæ,
Ale nie masz do kogo. 

Ka¿da rodzina jest jak drzewo,
£amie siê, chwieje, czas je zmienia,
Jak w porach roku Vivaldiego,
Szczypta zachwytu, ³yk cierpienia. 

Zycie jest nowel¹,
Której nigdy nie masz dosyæ.
Wczoraj bia³y welon,
Jutro bia³e w³osy. 

Zycie jest nowel¹,
Co wci¹ga jak rzeka.
Chcia³by� dzi� znaæ przysz³o�æ,
Lecz musisz poczekaæ.

 �piewamy razem

Pije Kuba do Jakuba

Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michala
Pije ja, pijesz ty - kompanija cala,
A kto nie wypije, tego we dwa kije:
Lupu cupu, lupu cupu, niech po polsku zyje.

Dawniej, panie, choc w zupanie, szlachcic zloto dzwiga;
Dzisiaj kuso, scieto-spieto, a w kieszeni figa.
Kto bez grosza zyje, tego we dwa kije:
Lupu cupu, lupu cupu, niech po polsku zyje,

Jak dobrze nam

Jak dobrze nam zdobywaæ góry- a  d
I m³od¹ piersi¹ ch³on¹æ wiatr. E a
Prê¿nymi stopy deptaæ chmury A7 d
I palce raniæ ostrzem Tatr. a E a

Ref.
Mieæ w uszach szum, strumieni �piew, d
A w ¿y³ach roztêtnion¹ krew. E a
Hej¿e hej! Hej¿e ha! E
¯yjmy wiêc póki czas. E7   a
Bo kto wie, bo kto wie, A7     d
Kiedy znowu ujrzym was. E  a

Jak dobrze nam g³êbok¹ noc¹
Wêdrowaæ jasn¹ wstêg¹ szos,
Patrzeæ jak gwiazdy niebo z³oc¹,
I czekaæ co przyniesie los.

Jak dobrze nam po wielkich szczytach
Wracaæ w doliny, progi swe,
Przyjació³ jasne twarze witaæ,
O m³oda duszo raduj siê.

Idziemy wraz borem czy gajem,
A¿ do roztajnych, krêtych dróg,
W roz³¹ki czas us³yszym wzajem,
Serdeczne: niech prowadzi Bog!

Ref.
Ka¿dy z nas w ten miasta gwar
Poniesie jasnych wspomnieñ czar.
Hej¿e hej! Hej¿e ha,...

Indyk z sosem, zraz z bigosem jadly dawne pany;
Dzis slimaki i robaki jedza jak bociany.
Kto zabamy zyje, tego we dwa kije:
Lupu cupu, lupu cupu, niech po polsku zyje.

Pili nasi pradziadowie, nie byli pijacy:
Byli mezni, pracowici - badzmy i my tacy.
A kto nie wypije, tego we dwa kije:
Lupu cupu, lupu cupu, niech po polsku zyje
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 Kuchnia  polska

? M¹kê przesiej przez sito. Posiekaj ze sch³odzon¹ margaryn¹ lub mas³em.
  ?         Dodaj piwo, cukier i cukier waniliowy.

? Szybko wyrob ciasto. Masê wstaw do lodowki (minimum na godzinê).

? Wyjmij, podziel na porcje. Ka¿d¹ z nich rozwa³kuj na placki wielko�ci talerza.

? Nastêpnie ka¿dy z placków pokrój na 8 trójk¹tów.

? Na podstawê ka¿dego trójk¹cika po³ó¿ trochê powide³, zwiñ w rogaliki.

? Blachê wysmaruj t³uszczem. U³ó¿ na tym rogaliki.

? Piecz 30 minut w temperaturze 180°C. Nastêpnie wyjmij. Przestud�.

? Przed podaniem posyp cukrem pudrem.

Chrupi¹ce
rogaliki

? 3 szklanki m¹ki,
? pszennej, 3/4 szklanki piwa,
? jasnego, 30 dag margaryny,
? 1/2 szklanki cukru pudru,
? torebkê cukru waniliowego,
? s³oiczek powide³, t³uszcz,
? do smarowania blachy.

Sk³adniki:

Przygotowanie:




