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2 maja  �  Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹
3  maja  �  Dzieñ Konstytucji Trzeciego Maja

Telewizyjne wyst¹pienie  marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza
z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ - 30 kwietnia 2007 r.

Szanowni Pañstwo,
Drodzy Rodacy.
Zbli¿a siê 2 Maja - Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹.

Jest to �wiêto blisko 17 milionów Polaków rozsianych po ca³ym
�wiecie. Chcia³bym, aby ten Dzieñ utrwali³ Wasze zwi¹zki z
Macierz¹, by w sercu ka¿dego z nas - niezale¿nie od tego, pod
jak¹ szeroko�ci¹ geograficzn¹ ¿yjemy - znalaz³o siê miejsce
dla Ojczyzny.

W przesz³o�ci - z ró¿nych powodów, z obaw¹, ale i
nadziej¹ moi rodacy opuszczali kraj. �wiadomo�æ kim siê jest i
sk¹d siê pochodzi - pomaga³a im przetrwaæ trudne chwile.
Dawa³a poczucie warto�ci i pozwala³a siê spe³niæ. Zo-
bowi¹zywa³a nie tylko do zachowania polskiej kultury i szerzenia
wiedzy o naszym kraju poza granicami, ale tak¿e do dzia³ania.
Bo jak pisa³ Piotr Skarga «Kto ojczy�nie s³u¿y, sam sobie s³u¿y».

Polacy - ktorzy na skutek dziejowej zawieruchy - nie z
w³asnej woli znale�li siê poza granicami kraju, a tak¿e Ci, którzy
dobrowolnie opu�cili Ojczyznê szukaj¹c lepszego ¿ycia - potrafili
zachowaæ to¿samo�æ narodow¹, jêzyk ojczysty, tradycje i
kulturê. Albowiem Ojczyzna to rodzaj przestrzeni duchowej, w
której jeste�my, bez wzglêdu na to, gdzie przebywamy. Mam
nadziejê, ¿e m³odzi ludzie, którzy obecnie korzystaj¹ z wolno�ci,
o któr¹ tak d³ugo i dramatycznie walczyli Polacy, bêd¹ umieli
skorzystaæ z szansy, jakiej nie mieli ich ojcowie. Wyjazdy
m³odych ludzi, to cena jak¹ p³acimy za to, ¿e tej wolno�ci przez
dziesiêciolecia nam brakowa³o. Wszystkim - którzy w ostatnich
latach w poszukiwaniu pracy wyjechali do pañstw Unii
Europejskiej i wielkim wysi³kiem poprawiaj¹ swój byt,

równocze�nie buduj¹c pozytywny wizerunek Polaka i Polski -
sk³adam wyrazy szacunku i uznania. Mam nadziejê, ¿e wróc¹
do Ojczyzny, by jej s³u¿yæ do�wiadczeniem i zaradno�ci¹.
Wzmocnieniu wiêzi z Macierz¹ s³u¿yæ bêdzie zaplanowany na
jesieñ bie¿¹cego roku III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.
To - najwa¿niejsze forum organizacji polonijnych z ca³ego
�wiata - okre�li na najbli¿sze lata wzajemne relacje pomiêdzy
Poloni¹ a demokratyczn¹ i suwerenn¹ Polsk¹.

• Na temat Karty Polaka
• Polscy studenci ze Wschodu u premiera
•  Pozytywne skutki cz³onkostwa w UE
• Na dobrej drodze
• Polska i Ukraina gospodarzem Euro 2012

• Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)
• ¯eby Polska by³a Polsk¹
• Dzieñ Matki
• Czerwone maki na Monte Cassino
•  Pierogi



 Str. 2                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  5  (60)       Rok  2007

Szanowni  Pañstwo,
Polska nie zapomina o swoich bohaterach skazanych na

tu³aczkê. Senat Rzeczypospolitej Polskiej rok 2007 og³osi³
Rokiem Genera³a W³adys³awa Andersa. Chcemy w ten sposób
przybli¿yæ m³odemu pokoleniu Polaków postaæ owianego
¿o³niersk¹ s³aw¹ dowódcy Drugiego Korpusu, Naczelnego
Wodza Polskich Si³ Zbrojnych, ale tak¿e oddaæ ho³d wszystkim
¿o³nierzom, dla których jedyn¹ szans¹ opuszczenia nieludzkiej
ziemi by³o wst¹pienie do polskiej armii. Za bohaterstwo zostali
skazani na przymusow¹ emigracjê i roz³¹kê. Genera³ jest
symbolem chwa³y ¿o³nierza walcz¹cego nieugiêcie o wolno�æ i
niezawis³o�æ Rzeczypospolitej. Jest symbolem niez³omnej
postawy Polaków na obczy�nie, ich tragizmu oraz wierno�ci
idea³om, o które walczy³ Naród Polski.

Rodacy,
Senat kontynuuj¹c swoje dzie³o z okresu II Rze-

czypospolitej sprawuje patronat nad Poloni¹ i Polakami za
granic¹. Patronat ten ma równie¿ swój wymiar materialny.
Korzystaj¹c z prawa do inicjatywy ustawodawczej podj¹³ prace
nad ustaw¹ reguluj¹c¹ zasady opieki Senatu nad Poloni¹ i
Polakami za Granic¹.

Konstytucja 3 Maja zosta³a uchwalona przez Sejm Wielki
w maju 1791 roku i by³a to pierwsza w Europie a druga na
�wiecie (po amerykañskiej) uchwalona konstytucja. Dzieñ
ten zosta³ uznany �wiêtem ju¿ 5 maja 1971 roku. Ponownie,
po odzyskaniu niepodleg³o�ci w 1918 roku, 3 maja zosta³
uznany za �wiêto pañstwowe na mocy uchwa³y Sejmu z dnia
29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku �wiêtowanie tego dnia
by³o zakazane przez w³adze a¿ do roku 1990 kiedy to, 6
kwietnia, Sejm ponownie przywróci³ to �wiêto.

Historia
W XVIIw, po latach �wietno�ci Pañstwa Polskiego,

Rzeczpospolita chyli siê ku upadkowi. W 1767 roku tzw. Sejm
Repniowski podejmuje uchwa³y, których gwarantem staje siê
caryca Rosji Katarzyna II. Od tego czasu Polska staje siê
silnie zale¿na od s¹siada. Doprowadza to do kryzysu
pañstwowo�ci m.in wojny domowej wywo³anej przez
konfederatów barskich niegodz¹cych siê na protektorat Rosji,
porwania króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego a w
koñcu, w 1772 roku, do I. rozbioru Polski.

Konieczno�æ ratowania �wietno�ci Rzeczypospolitej by³a
nieunikniona. Przeprowadzono reformy gospodarcze,
monetarne, kulturalne, czê�ciowo zniesiono pañszczyznê,
wprowadzono c³o generalne, zak³adano wiele fabryk,
manufaktur i kompnii handlowych. W 1788 roku, za zgod¹
Rosji, powo³any zosta³ tzw. Sejm Wielki by³ to pocz¹tek
reformy ustrojowej, której ukoronowaniem mia³a byæ
Konstytucja 3 Maja.

3 Maja 1791 roku ok. godziny 11 Sejm Wielki rozpocz¹³
obrady aby po siedmiu godzinach og³osiæ drug¹ na �wiecie
konstytucje. Termin obrad by³ o tyle korzystny, ¿e czê�æ
pos³ów opozycji wypoczywa³a jeszcze po �wiêtach.
Zdecydowano siê, mimo protestów, zignorowaæ konieczno�æ
g³osowania przez ponad po³owê pos³ów oraz konieczno�æ
wcze�niejszego og³oszenia projektu ustawy. Dziêki tym,
niew¹tpliwie nie do koñca zgodnym z prawem, zabiegom o
godzinie 18 uda³o siê uchwaliæ i podpisaæ 3 majow¹ Ustawê
Rz¹dow¹.

3 Maja �wiêto Konstytucji

W tym roku Senat na opiekê nad Poloni¹ przeznaczy 75
mln z³, czyli prawie o po³owê wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku. To
du¿o, ale nie wystarczy, by spe³niæ oczekiwania wszystkich
organizacji. Dlatego - jak co roku - staramy siê pomagaæ w
realizacji najlepszych projektów. Priorytetem pozostaje
wspieranie polskiej mniejszo�ci na Bia³orusi. Trudno jest siê
nam pogodziæ z faktem, ¿e nasi rodacy, którzy ¿yj¹ tak blisko
nas - nie ciesz¹ siê tak¹ wolno�ci¹ jak my. Nie mo¿emy ich
pozostawiæ bez wsparcia duchowego i materialnego.

Drugim niezwykle istotnym zadaniem jest wspieranie
o�wiaty polonijnej. Inwestycja w naukê dzieci i m³odzie¿y zwróci
siê wielokrotnie. Wykszta³ceni ludzie, równie¿ Ci, którzy pozostan¹
na obczy�nie tworz¹ wizerunek naszego kraju. Ka¿dy Polak, który
cieszy siê szacunkiem w obcym kraju buduje presti¿ naszej
Ojczyzny.

Szanowni  Pañstwo,
Z okazji Dnia Polonii i zbli¿aj¹cego siê �wiêta Konstytucji

3 Maja w imieniu Senatu i w³asnym - moim rodakom
mieszkaj¹cym poza granicami Polski - ¿yczê wszystkiego
najlepszego, sukcesów w pracy, w ¿yciu osobistym i wiele
rado�ci ka¿dego dnia.

30 kwietnia 2007 r.

Postanowienia Konstytucji 3 Maja

Religia
· Religia katolicka zosta³a utrzymana jako religia panuj¹ca a
przej�cie na inne wyznanie mia³o byæ karane. Jednak
zagwarantowano wolno�æ wyznawcom innych religii i
obrz¹dków.
Szlachta ziemianie
· Potwierdzono prawa szlachty.
· Zagwarantowano prawa w³asno�ci, bezpieczeñstwa, wolno�ci.
· Zobowi¹zano szlachtê do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej
Mieszczanie
· Zapewniono nietykalno�æ osobist¹ (niemo¿liwo�æ skazania bez
wyroku s¹dowego).
Ch³opi w³o�cianie
· Ch³opów otoczono opiek¹ prawa i pañstwa.
· Zapewniono wolno�æ osiedlania siê i poruszania po kraju i za
jego granice.
Rz¹d, czyli oznaczenie w³adz publicznych
· Wprowadzono trójpodzia³ w³adzy.
· Rzeczpospolit¹ og³oszono monarchi¹ konstytucyjn¹.
Sejm
· Podzielono na dwie izby (poselsk¹ i senatorsk¹) z kadencj¹ 2
letni¹.
· Zniesiono liberum weto konfederacje i woln¹ elekcjê
· Pos³owie i senatorowie mieli byæ gotowi do obrad w ka¿dej
chwili (tzw. Sejm Gotowy)
· Ustanowiono Sejm Konstytucyjny zwo³ywany co 25 lat mog¹cy
zmieniæ konstytucje.
Król i rz¹d
· W³adza królewska mia³a byæ dziedziczna.
· W sk³ad Stra¿y Praw (rz¹du) wchodzi³ król i piêciu ministrów.
· Ministrów powo³ywa³ król lecz zwolniæ ich móg³ jedynie Sejm.
· Król zosta³ g³ow¹ Stra¿y Praw.
· Król nie by³ odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale
jego decyzje wymaga³y akceptacji ministrów.
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Wiadomo�ci z Polski

Na spotkaniu, które odby³o siê w Warszawie
10 pa�dziernika br zwracaj¹c siê do polonijnych
studentów premier Jaros³aw Kaczyñski wyrazi³
nadziejê, ¿e zdobyte w Polsce wykszta³cenie pozwoli
im zrealizowaæ ich plany po powrocie do miejsc
zamieszkania. «Jeste�cie Polakami, studiujecie w
Polsce, ale przybyli�cie tutaj z daleka, czasem nawet
z bardzo daleka, i macie kiedy� do tych miejsc, w
których mieszkacie na sta³e, powróciæ» - powiedzia³
J. Kaczyñski. Doda³, ¿e wiê� mieszkaj¹cych za
granic¹ Polaków z ojczyzn¹ i ich dobre wykszta³cenie
le¿y nie tylko w interesie ich samych, ale tak¿e w
interesie Polski. «Chcemy, ¿eby�cie potrafili przebijaæ
siê, i�æ do góry albo robiæ karierê w tych krajach, w
których przysz³o wam ¿yæ» - zaznaczy³ premier. Jako

Polscy studenci ze Wschodu u premiera
przyk³ad takiej kariery poda³ obecnego wiceministra
spraw zagranicznych w rz¹dzie Republiki Litewskiej,
Jaroslava Neverovicia, który, jak powiedzia³ premier,
ukoñczy³ studia w Polsce. W imieniu studentów
rz¹dowi polskiemu podziêkowa³a studentka politologii
z Bia³orusi, Elwira Kuczyñska. Szczególne po-
dziêkowania z³o¿y³a w imieniu studentów z Bia³orusi,
którzy zostali wyrzuceni z uczelni w swoim kraju, a w
Polsce maj¹ szansê studiowaæ. Jak powiedzia³a
dziennikarzom, ona sama marzy³a o studiach w Polsce.

�Przyjecha³am studiowaæ do Polski, bo mam
nadziejê, ¿e w przysz³o�ci pomo¿e mi to w zrobieniu
czego� dla Bia³orusi� - powiedzia³a.

(PAP) 

Na temat Polaków za Granic¹
Jak poinformowa³ na posiedzeniu senackiej Komisji

Spraw Emigracji i £¹czno�ci z Polakami za Granic¹
doradca premiera ds. Polonii i Polaków Micha³
Dworczyk zbli¿a siê ju¿ zakoñczenie konsultacji
miêdzyresortowych dotycz¹cych Karty Polaka.

Projekt ustawy o obywatelstwie dopuszcza m.in.
podwójne obywatelstwo, a nawet - jak powiedzia³
Dworczyk � �wielo�æ obywatelstw�, a tak¿e reguluje
zasady, na jakich ma byæ przywracane obywatelstwo
polskie tym, którzy utracili je przed rokiem 1989.

Projekt ustawy o ustalaniu polskiego pochodzenia
oraz o Karcie Polaka okre�la, kto mo¿e byæ uznany za
osobê polskiego pochodzenia. Mo¿e to byæ osoba, której
jedno z rodziców, dziadków lub dwoje pradziadków by³o
narodowo�ci polskiej, a która zna jêzyk polski, co
najmniej w stopniu biernym. Mo¿e to byæ te¿ osoba
walcz¹ca o niepodleg³¹ Polskê lub dzia³aj¹ca w
organizacjach polonijnych, co najmniej piêæ lat.

Osoby posiadaj¹ce Kartê Polaka mog³yby osiedlaæ
siê w Polsce i wielokrotnie przekraczaæ granicê Polski.
Mia³yby tak¿e dostêp do wszystkich poziomów o�wiaty
na takich warunkach, jak Polacy w kraju. Polacy zza
wschodniej granicy mieliby tak¿e bezp³atny wstêp do
muzeów, a dzieci i m³odzie¿ do 18. roku ¿ycia prawo do
37 proc. zni¿ki na przejazdy kolej¹.

Wed³ug wstêpnych warunków wprowadzenie Karty
Polaka kosztowa³oby oko³o 60 mln z³ rocznie.

Planowane s¹ tak¿e zmiany w ordynacji wyborczej
i zmiany w g³osowaniu przy wyborze prezydenta RP.
Polacy za granic¹ - jak wynika z projektu - bêd¹ mogli
g³osowaæ korespondencyjnie. Nie bêdzie tak¿e wymogu
rejestracji wyborców przed ka¿dymi wyborami. Ponadto
przewidziano wprowadzenie zagranicznych okrêgów
wyborczych (obecnie Polacy za granic¹ g³osuj¹ na
kandydatów gminy Warszawa-Centrum).

Projekt pakietu opracowa³ Miêdzyresortowy Zespó³
ds. Polonii i Polaków za Granic¹.

Senatorowie dyskutowali tak¿e nad projektem
ustawy o opiece Senatu nad Poloni¹ i Polakami. Reguluje
ona m.in. ró¿ne aspekty finansowania zadañ zwi¹zanych
z opiek¹ nad Poloni¹. W roku 2006 na finansowanie zadañ
polonijnych Senat przeznaczy 51,3 mln z³; z tego blisko
35 mln na finansowanie m.in. kursów jêzyka polskiego,
stypendiów, festiwali kultury, a ponad 16 mln na budowy
i modernizacje szkó³, sal gimnastycznych, domów kultury
i ko�cio³ów.

Za granic¹ ¿yje 17 mln Polaków. Najliczniejszym
skupiskiem emigracji polskiej s¹ Stany Zjednoczone;
mieszka tam - jak szacuj¹ polskie placówki konsularno-
dyplomatyczne - ponad 10 mln Polaków. Ponadto du¿e
o�rodki polonijne znajduj¹ siê w Brazylii, Kanadzie,
Niemczech i we Francji. Za wschodni¹ granic¹ najwiêcej
Polaków mieszka na Ukrainie (oko³o 1 mln), na Bia³orusi,
w Rosji i na Litwie.

 (PAP) 
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Polska w UE

Pani Walentyno! Niedawno odwiedzi³a
Pani Estoniê i Polskê. Z czym powi¹zana by³a
ta podró¿ i jakie wra¿enie na Pani sprawi³a?
Do Estonii wyjecha³am na czele grupy piêciu

uczniów z naszego rejonu, zaproszonych do udzia³u w
miêdzynarodowej konferencji naukowej, po�wiêconej
problemom wdra¿ania technologii informacyjnych pt.
�Wirtualny �wiat wokó³ nas�.

Obok uprzejmych gospodarzy
konferencji � Estoñczyków, wziêli
w niej udzia³ uczniowie z Niemiec,
Rosji, innych krajów � od dawna i
stabilnie przoduj¹cych w dziedzinie
opanowania techniki kompute-
rowej.

I tu raptem � my!
Konferencja toczy³a siê w

jêzyku angielskim i, mimo ¿e nikt
tego nie oczekiwa³, nasze dzieci �
z �jakiej� tam (jak kto� skomen-
towa³) za�ciankowej Ku³ykiwki�
wyst¹pi³y najlepiej.

Uczniowie z Niemiec byli mile
zdziwieni i wprost zachwyceni
angielszczyzn¹ naszych uczniów.
Nastêpnego dnia zaprosili nas do
swego kraju, gdzie podczas ferii
zimowych i kolonii letnich odbywaj¹
siê równie¿ warsztaty z technologii informacyjnych.

Miasteczko Ku³ykiwka nie tylko za granic¹,
ale równie¿ u nas, na Ukraini,e jest ma³o znane.
Sk¹d taki sukces? Czy zadecydowa³ o nim
szczê�liwy przypadek?
Ale¿ nie! Jest to logiczny wynik naszej pracy. Jak

wiadomo, pod le¿¹cy kamieñ nawet woda nie p³ynie, a i
szczê�liwy los na loterii te¿ trzeba uprzednio kupiæ.

W ci¹gu prawie czterech lat d¹¿yli�my do posta-
wionego celu i teraz ju¿ mamy umowy o wspó³pracy z
odpowiednimi zainteresowanymi strukturami trzech
krajów�

Proszê powiedzieæ, co to znaczy �d¹¿y-
li�my�? Co konkretnie czynili�cie?
Tu muszê z wdziêczno�ci¹ powiedzieæ o naprawdê

olbrzymiej pracy, wykonanej przez deputowanego Rady
Najwy¿szej Ukrainy Witalija Kor¿a, który pochodzi z
naszego rejonu. Pan Witalij postawi³ sobie za cel, nie

czekaj¹c na decyzje w³adz i odpowiednie finansowanie
ze strony pañstwa, skomputeryzowaæ i w³¹czyæ do sieci
internetowej ca³y nasz rejon ku³ykowski. Trudno sobie
co� podobnego nawet wyobraziæ! Teraz ju¿ du¿o
zrobiono dla osi¹gniêcia postawionego celu.

Na przyk³ad?..
Na przyk³ad, nie ka¿da szko³a, nawet w wielkim

mie�cie obwodowym na Ukrainie, mo¿e siê poszczyciæ
tak¹ wielk¹ pracowni¹, bogato
wyposa¿on¹ we wspó³czesny
sprzêt komputerowy i pod³¹czon¹
do Internetu, jak¹ pan Witalij Kor¿
w³asnym kosztem urz¹dzi³ w szkole
wsi Drozdiwka. Dzi� Drozdiwka jest
ju¿ znana nawet w Stanach Zjed-
noczonych, a nasze centralne
miasteczko rejonu � Ku³ykiwka �
posiada w³asn¹ stronê internetow¹.
Nie tylko doro�li, ale równie¿ dzieci
wysz³y w �wiat i �wiat ju¿ wie wiele
dobrego o naszych dzieciach.

Nie bez udzia³u pana Kor¿a
uda³o nam siê przybli¿yæ do roz-
maitych mo¿liwo�ci, jakie pro-
ponuj¹ struktury i pozapañstwowe
fundacje Unii Europejskiej. Teraz
w³a�nie zakoñczyli�my przygo-
towywanie kilku propozycji na

otrzymanie grantów oraz opracowali�my kilka projektów
zaanga¿owania inwestycji w celu rozwi¹zania
problemów medycyny, o�wiaty i bran¿y turystycznej w
naszym rejonie.

Jeszcze ma³o kto w Radach Rejonowych
Ukrainy operuje takimi pojêciami i kategoriami,
jak granty, fundusze pozapañstwowe, europejs-
kie projekty inwestycyjne, etc. Sk¹d Pani zna
tê terminologiê? Przecie¿ jest Pani pedagogiem,
a nie ekonomist¹?
Jako przewodnicz¹ca Rady Deputowanych rejonu,

oczywi�cie jestem zainteresowana wykorzystaniem
wszystkich mo¿liwo�ci na rzecz naszego rozwoju tu, na
Ukrainie, w strefie lokalnej w miejscu swojego zamie-
szkania.

Niedawno wróci³am z Polski, gdzie uczestniczy³am
w szkoleniu w formacie: �Szko³a samorz¹du lokalnego�.
Najpierw pobierali�my naukê w Warszawie, a potem piêæ

W spo³eczeñstwie Ukrainy coraz bardziej rozpalaj¹ siê emocje wywo³ane
sprzeczno�ciami w pogl¹dach i wypowiedziach znanych polityków na temat NATO i
Unii Europejskiej. Zaproponowali�my wypowiedzieæ siê na ten temat osobie ma³o
znanej � pedagogowi szkolnemu, przewodnicz¹cej Rady Deputowanych z miasteczka
Ku³ykiwka na Czernihowszczy�nie, pani Walentynie Melnyk.  

Walentyna Melnyk: �Widzia³am w Polsce pozytywne skutki
cz³onkostwa w UE�
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naszych grup pracowa³o w ró¿nych miejscowo�ciach
Polski.

Ja mia³em mo¿liwo�æ pracowaæ w Dêbicy. Nawi¹-
za³am bardzo dobre znajomo�ci z burmistrzem,
starostami powiatów, pracowa³am w gminach. Miêdzy
innymi studiowa³am system o�wiatowy tamtego
regionu.  

Co ciekawego, jako pedagog, odkry³a Pani
w Polsce dla ewentualnego wdro¿enia na
Ukrainie?
Ciekawie, na przyk³ad, ¿e na 19 miasteczek i wsi

maj¹ oni tylko jedn¹ szko³ê �redni¹. Podczas gdy u nas
na 17 szkó³ rejonu mamy a¿ 14 szkó³ �rednich. Tak wiêc,
to polskie do�wiadczenie jest dla nas dobrym dro-
gowskazem: mo¿e warto pozostawiæ w rejonie jedn¹,
dwie szko³y �rednie, wzmocniæ je kadrowo i materialnie
poprzez koncentracjê �rodków i zasobów, a podstawowe
ogniwo o�wiaty przy³¹czyæ do przedszkola.

Oprócz tego, w Polsce obowi¹zuje taka zasada: je¿eli
konkretna szko³a zaoszczêdzi³a pewn¹ sumê z przydzielonej
jej kwoty pieniêdzy, oszczêdno�ci te pozostaj¹ do dyspozycji
szko³y. Wtedy dzia³alno�æ oszczêdno�ciowa ma sens i
pobudza do poszukiwañ rezerw i nowych rozwi¹zañ, czemu
mo¿na te¿ nauczaæ dzieci.

Je¿eli porównaæ mo¿liwo�ci dyrektora
szko³y w Polsce i na Ukrainie, to jakie nasuwaj¹
siê Pani wnioski?
W Polsce dyrektor szko³y ma oczywi�cie o wiele

wiêcej praw i mo¿liwo�ci. U nas natomiast do teraz
zachowano kierownicz¹ rolê rejonowego zarz¹du
o�wiaty, a szczególnie, gdy dotyczy to spraw finan-
sowych.

A na czym polegaj¹ zasadnicze ró¿nice w
sposobie finansowania dzia³alno�ci szkó³?
Zasadnicze podej�cia ró¿ni¹ siê zasadniczo. Na

przyk³ad, my, na Ukrainie, zmuszeni jeste�my
anga¿owaæ finansowo rodziców, aby szko³y mog³y
normalnie funkcjonowaæ. Natomiast polskie szko³y
otrzymuj¹ dodatkowe przydzia³y z Unii Europejskiej na
wykonanie rozmaitych projektów � ekologicznych,
gospodarczych, o�wiatowych, kulturologicznych etc.

Nie mówiê ju¿ o tym, ¿e wyposa¿enie i zaopatrzenie
materialne szkó³ w Polsce jest o wiele lepsze, ni¿eli u

Rozmawia³ i notowa³ Eugeniusz GO£YBARD
�Dziennik Kijowski�

http://www.dk.com.ua/

nas. S¹dzê wiêc, ¿e polskie do�wiadczenia niew¹tpliwie
stan¹ siê dla nas bod�cem stymuluj¹cym do
reorganizacji naszej pracy, w tym tak¿e w dziedzinie
dalszej wspó³pracy z kolegami polskimi.

Czy interesowa³a siê Pani opini¹ polskich
kolegów odno�nie cz³onkostwa Polski w NATO
i UE?
Oczywi�cie! Odbyli�my wiele rozmów, równie¿ i na

podobne tematy. Ale najwa¿nieje dla mnie jest to, ¿e na
w³asne oczy zobaczy³am konkretne, pozytywne wyniki
cz³onkostwa Polski w strukturach zjednoczonej Europy;
pozytywy, które odczuwaj¹ przeciêtni obywatele. Dlatego
uwa¿am, ¿e Ukraina musi koniecznie d¹¿yæ do wej�cia
do wspólnoty europejskiej, do struktur euroatlantyckich.
Przecie¿ nie ma innej, bardziej rozs¹dnej drogi.

Czy taki wniosek wyci¹gnêli wszyscy
cz³onkowie Waszej grupy?
Na pocz¹tku w grupie mieli�my kilku kolegów

sceptycznie nastawionych, zw³aszcza ze wschodnich
obwodów Ukrainy. Lecz po tym wszystkim, co zoba-
czyli�my i dowiedzieli�my siê, oni równie¿ stali siê
zwolennikami proeuropejskiego kierunku dla rozwoju
Ukrainy w przysz³o�ci.

Ostatnio mo¿na us³yszeæ w wyst¹pieniach
niektórych, bardzo zreszt¹ znanych na Ukrainie
osobisto�ci, ¿e podobno nikt tam, w zjed-
noczonej Europie, na nas nie czeka i ¿e nawet
Europejczycy nie ¿ycz¹ sobie mieæ takich
zacofanych partnerów, jak Ukraiñcy...
Kategorycznie nie zgadzam siê z takim niedo-

rzecznym twierdzeniem! Wystarczy³o tylko popatrzeæ,
jak cieszyli siê Niemcy w czasie rozmów z naszymi
uczniami na wspomnianej ju¿ miêdzynarodowej
konferencji w Estonii!

Wydaje mi siê, ¿e to w³a�nie narodom rozwiniêtych
krajów europejskich � do pe³nego szczê�cia w ich
wspólnocie � brakuje w³a�nie Ukraiñców. W zjed-
noczonej Europie zawsze z rado�ci¹ ustosunkowuj¹ siê
do ludzi rozs¹dnych, my�l¹cych, którzy maj¹ wyra�n¹,
zrozumia³¹, konsekwentn¹ i uczciw¹ pozycjê.

Ju¿ prawie dwa i pó³ roku Polska jest w Unii
Europejskiej. To jeszcze niewiele, ale prawie na co dzieñ
spotykam siê z pytaniem o efekty cz³onkostwa. Wiêc
odpowiadam. Gospodarka polska znajduje siê na fali
wzrostu, szybszego ni¿ przewidywano na pocz¹tku roku.
Przewidywano, bowiem wzrost produktu krajowego
brutto o 4,5%, a aktualne prognozy siêgaj¹ 5%. Szybko
zwiêksza siê produkcja w przemy�le (od pocz¹tku roku
� o 12,3%) i w budownictwie (o 9,2%). Wzrost produkcji
przemys³owej dotyczy 24 bran¿ z ogólnej liczby 27.

Ro�nie popyt na krajowym rynku, gdy¿ firmy zwiêkszaj¹
zatrudnienie i wiêcej p³ac¹ pracownikom. Ro�nie si³a
nabywcza pensji, bo inflacja w czerwcu wynosi³a 0,8%.
�rednia p³aca przekroczy³a 800 USD miesiêcznie, a
�rednia emerytura i renta pracownicza wzros³a w I
pó³roczu o 6,7% i wynosi³a ponad 400 USD, a rolnicza
� oko³o 264 USD.

Dobre s¹ tak¿e prognozy na 2007 rok. Polska ma
szansê osi¹gn¹æ w przysz³ym roku 7-procentowy wzrost
gospodarczy (PKB). W du¿ej mierze zale¿eæ to bêdzie

Na dobrej drodze
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Polska i Ukraina zorganizuj¹ mistrzostwa Europy
w 2012 roku - zdecydowa³ 18 kwietnia w Cardiff Komitet
Wykonawczy Europejskiej Unii Pi³karskiej. Kandydatura

Polski i Ukrainy zwyciê¿y³a w pierwszej turze g³o-
sowania, otrzymuj¹c osiem g³osów. W fina³owym etapie
selekcji kandydatura polsko-ukraiñska zosta³a oceniona
wy¿ej ni¿ oferty w³oska oraz chorwacko-wêgierska.
Polska i Ukraina po raz pierwszy w historii bêd¹

Polska i Ukraina gospodarzem Euro 2012
gospodarzami fina³ów mistrzostw Europy.
Ca³y �wiat obieg³a utrwalona przez kamery scena, gdy
prezydent UEFA Michel Platin otworzy³ kopertê ze
zwyciêzc¹ g³osowania i og³osi³ - Organizatorem Euro-
2012 zostaje Polska i Ukraina.

- Nie potrafiê wyraziæ uczuæ, które mn¹ targaj¹ -
mówi³ Hryhorij Surkis - po�wiêcili�my ca³e serce, aby
dostaæ te mistrzostwa. Dziêkujê wszystkim, którzy oddali
na nas g³osy.

- 85 milionow ludzi w Polsce i na Ukrainie czeka
na te mistrzostwa - powiedzia³ Micha³ Listkiewicz -
wreszcie turniej ten zago�ci u nas. Prezydenci obu krajów
zapewnili, ¿e zrobimy wszystko, aby te mistrzostwa
dobrze zorganizowaæ. Do zobaczenia w Polsce i na
Ukrainie w 2012 roku.

Do organizacji fina³ów pi³karskich mistrzostw
Europy w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie przy-
gotowywanych ma byæ 12 stadionów. We wniosku
drugiej fazy rywalizacji o Euro-2012 znalaz³o siê osiem
miast podstawowych, które organizowaæ bêd¹ mecze
Euro-2012. W Polsce tak¹ rolê pe³niæ bêd¹ Warszawa,
Poznañ, Wroc³aw i Gdañsk, na Ukrainie - Donieck,
Kijów, Lwów i Dniepropietrowsk. Jako miasta dodat-
kowe wpisane zosta³y Chorzów, Kraków i Odessa, a jako
stadion dodatkowy umieszczono drugi obiekt pi³karski
w Doniecku.

PAU

Micha³ Listkiewicz i Hryhorij Surkis
 tu¿ po og³oszeniu werdyktu

m.in. od tego, w jakim stopniu wykorzystane zostan¹
pieni¹dze unijne. Wed³ug jednego z analityków Banku
Merrill Lynch � przy 50-procentowej ich absorpcji �
wzrost PKB mo¿e osi¹gn¹æ poziom 6,4%, a przy 100-
procentowym wykorzystaniu � nawet wzrost o 10%.

Zgodnie z wcze�niejszymi decyzjami � Polska w
latach 2007-2013 otrzyma z funduszy strukturalnych
oko³o 60 mld euro czyli po oko³o 8 mld USD rocznie.
Najwiêcej (20%) z tych �rodków na wyrównywanie
poziomów rozwoju otrzymaj¹ województwa najubo¿sze,
a wiêc te, w których PKB na 1 mieszkañca nie przekracza
80% �redniej krajowej, a bezrobocie jest o po³owê
wy¿sze ni¿ przeciêtne dla ca³ej Polski. Dotyczy to
województw: warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego,
lubelskiego, �wiêtokrzyskiego i podkarpackiego.
Pieni¹dze inwestowane bêd¹ przede wszystkim w
budowê dróg, oczyszczalni �cieków, sieci
kanalizacyjnych, doprowadzenie sieci internetowych, ale
tak¿e w remonty np. budynków oper czy filharmonii. Jak
s¹ pieni¹dze � to znaj¹c przedsiêbiorczo�æ Polaków, co
jest ich bodaj najwiêkszym atutem � bêd¹ efekty, choæ
wymaga to dyscypliny realizacyjnej i niema³ych wysi³ków
ludzi. Ale to przecie¿ dla nich przede wszystkim siê te
pieni¹dze.

O poziomie ¿ycia decyduje szereg czynników, w tym

m.in. poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkañca
oraz ceny i zarobki. Ze statystyk Eurostatu wynika, ¿e
Polska jest krajem relatywnie drogim. Nasze ceny
konsumpcyjne odpowiadaj¹ 60. procentom przeciêtnego
poziomu w Unii Europejskiej, ale PKB na 1 mieszkañca
� to ponad 50% �redniej unijnej. Taniej ni¿ u nas jest we
wszystkich nowych pañstwach unijnych (prócz S³owenii),
chocia¿ tylko na £otwie PKB na 1 mieszkañca jest
mniejszy ni¿ u nas. Mo¿na przyj¹æ, ¿e im kraj bogatszy,
tym wy¿sze ceny, ale nie jest to regu³a bez wyj¹tków.
Najdro¿sze s¹ w Polsce us³ugi telekomunikacyjne (98%
poziomu unijnego) � dro¿sze tylko w Czechach i na
S³owacji (106 i 100,1%). Op³aty za energiê s¹ u
wszystkich s¹siadów wy¿sze ni¿ w Polsce (76%
przeciêtnej unijnej). Za energiê p³acimy tyle, co
Brytyjczycy. Ceny us³ug transportowych w Polsce
stanowi¹ odpowiadaj¹ 60% �redniej dla UE, a noclegów
w hotelu czy us³ug restauracyjnych � 66% tej¿e �redniej.

Reasumuj¹c: Polska rozwija siê, staje siê za-
mo¿niejsza i silniejsza ekonomicznie - i nawet przy
relatywnie wysokim poziomie cen � warunki ¿ycia
Polaków ulegaj¹ sta³ej poprawie, w tym na wsi.
Wpisujemy siê coraz wyra�niej w krajobraz nowoczesnej
i zasobnej europejskiej rzeczywisto�ci.

Miko³aj Oniszczuk
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Óðîê 13
Lekcja 13

²

- Na co czekasz?
- Nie na co, a na kogo.
- No wiêc na kogo czekasz?
- Na ciebie.

(czekaæ � æäàòü, wiêc � èòàê)
- Ju¿ dwa miesi¹ce czekam na list.
- Od kogo?
- Od mê¿a.

(list � ïèñüìî     ëèñò - arkusz)

æäàòü  êîãî/÷åãî      czekaæ na kogo/na co
æäó    ïèñüìà   czekam na    list
æä¸øü    òåëåãðàììó    czekasz na    telegram
æä¸ì    ïðèãëàøåíèÿ    czekamy na    zaproszenie
îíè æäóò    ïîäðóã       oni/one czekaj¹ na    kole¿anki
îíè æäóò òîâàðèùåé   oni/one czekaj¹ na    kolegów

Æwiczenie 1
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ èç ñëîâ:
Proszê u³o¿yæ zdania ze s³ów:
1. (ja), czekaæ, autobus - ..............
2. dzieci, czekaæ, matka - ............
3.(my), czekaæ, wy - .....................
4.1udzie, czekaæ, poci¹g - ............
5.kolega, czekaæ, kole¿anka - ....
²

- Co robisz?
- Piszê list.
- Do kogo?
- Do rodziców.
- Czy wys³a³a� telegram do siostry?
- Tak wys³a³am.

(wys³aæ � îòïðàâèòü)

ýòà (îíà) òåëåãðàììà             ten (on)   telegram

Rozmowy telefoniczne

²

- Czy telefonowa³e� ju¿ do ojca?
- Jeszcze nie.
- A kiedy do niego zadzwonisz?
- Zaraz zadzwoniê.

(telefonowaæ � çâîíèòü, dzwoniæ � çâîíèòü, za-
dzwoniæ � ïîçâîíèòü)

ïèñàòü       (êîìó)    - pisaæ   do (kogo)
îòïðàâèòü (êîìó)    - wys³aæ   do (kogo)
çâîíèòü    (êîìó)     - telefonowaæ   do (kogo)
                                   -  dzwoniæ             do (kogo)

²

- Czy wys³a³e� ¿yczenia noworoczne do brata?
- Nie tylko do brata, ale tak¿e do rodziców, do
sióstr, do przyjació³, do kolegów i do znajomych.
- A do mnie?
- ?!? Do ciebie? Nie. Osobi�cie z³o¿e ci ¿yczenia.

 (¿yczenia noworoczne � íîâîãîäíèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ, íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ, osobi�cie �
ëè÷íî, z³o¿yæ ¿yczenia � ïîçäðàâèòü)

- Czy by³ do mnie telefon?
- Nie, nikt nie dzwoni³.
- Pani Mario, telefon do pani.
- Do mnie? Dziêkujê.

Ìíå çâîíèëè? - Czy by³ do mnie telefon?
Âàì çâîíÿò  -  Telefon do pani/do pana.

²

- Halo, s³ucham.
- Dzieñ dobry. Mówi Kwiatkowski. Czy to
mieszkanie pañstwa Wolskich?
- Tak, dzieñ dobry, Marku. Co s³ychaæ u was? Kiedy
przyjedziecie do nas?
- Nie mamy jeszcze wiz i paszportów. Zadzwoniê
do ciebie, gdy ju¿ bêdziemy mieæ wszystkie
dokumenty.
- W takim razie czekam na telefon.
- A wiêc, do us³yszenia.
- Do us³yszenia.

(w takim razie, a wiêc - òîãäà, çíà÷èò, èòàê)

æäó  çâîíêà      czekam na telefon
Äî  çâîíêà         Do  us³yszenia.

Æwiczenie 2
Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ ñëîâà èç
ñêîáîê.
Proszê uzupe³niæ zdania, wykorzystuj¹c s³owa z
nawiasów.

Rozmowy telefoniczne. Kto lubi kogo/co.
Òåëåôîííûå ðàçãîâîðû. Êòî êîãî/÷òî ëþáèò.

Uczmy siê jêzyka polskiego
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1. Piszê list............ (matka)
2. Jutro zatelefonujê..... (rodzice)
3. Dwa dni temu wys³a³am telegram... (znajomi)
4.Dzwoni³am.. (on)..kilka razy, ale jego nie by³o.
5. Kiedy zadzwonisz.... (ja).?

Æwiczenie 3
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ i napisaæ to po polsku:
1. -×åãî æä¸øü?
- Æäó òåëåôîííîãî çâîíêà.
2. - Ìíå áóäóò çâîíèòü ÷åðåç 5 ìèíóò.
3. - Ìíå óæå çâîíèëè, èëè åù¸ íåò?
4. -Âàì çâîíèëè 5 ìèíóò íàçàä.
5. - ...Òîãäà äîãîâîðèëèñü. Äî çâîíêà.

²

- Halo, czy to dom pañstwa Mirowiczów?
- Tak, proszê pana.
- Dzieñ dobry, mówi Wiktor Milecki z Kazachstanu.
- Dzieñ dobry panu. Basia przy telefonie.
- Basiu, czy jest tata?
- Nie ma tatusia.
- A czy jest mama?
- Te¿ nie ma. Jestem sama w domu. Czy co�
przekazaæ rodzicom?
-Òak, powiedz mamie i tacie, ¿e mamy ju¿
zaproszenie i przyje¿d¿amy za tydzieñ,
w przysz³¹ niedzielê o drugiej godzinie w nocy na
dworzec Warszawa Gdañska.
- Nie zapomnisz powiedzieæ?
- Nie zapomnê.
- Wszystko zapamiêta³a�, co powiedzia³em?
- Tak, wszystko pamiêtam.
- A wiêc do zobaczenia w Warszawie.
- Do widzenia panu.

(co� - ÷òî-òî, przekazaæ � ïåðåäàòü, powiedz �
ñêàæè, do zobaczenia - äî âñòðå÷è, íåò - nie
ma)

dworzec - âîêçàë       äâîðåö  - pa³ac
zapomnieæ - çàáûòü     çàïîìíèòü   -  zapamiêtaæ
ó òåëåôîíà   -   przy telefonie

Æwiczenie 4
Îòðèöàòåëüíî îòâåòüòå íà âîïðîñû:
 Proszê negatywnie odpowiedzieæ na pytania:
- Czy jest m¹¿ w domu?
-.............Wyszed³ piêæ minut temu.
- Czy jest �wie¿y chleb?
-..............Jest tylko wczorajszy.
- Czy s¹ do mnie jakie� listy?
-...............Jest tylko telegram z ¿yczeniami.
- Czy jest pan Mieczys³aw Malinowski?
-...............Bêdzie dopiero jutro.
- Czy s¹ ju¿ dla mnie pieni¹dze?
- Jeszcze............Bêd¹ mo¿e za tydzieñ.
- Czy jest ju¿ obiad?-
...............i dzisiaj nie bêdzie.

Æwiczenie 5
Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ:
Proszê zakoñczyæ zdania:
- Czy ma pan rodzinê? - Nie,   jestem.......(samotny)
- Basiu, czy przyszli ju¿ go�cie?
 - Jeszcze nie, jestem.......................
- Czy przyjecha³ kto� z tob¹?
- Nie przyjecha³am............................
- Z kim przyszed³e�?
- Z nikim. Przyszed³em.....................
- W m³odo�ci mia³ du¿o znajomych i
kolegów, a na staro�æ zosta³...........

Æwiczenie 6
Ïåðåâåäèòå ñëîâà èç ñêîáîê.
Proszê przet³umaczyæ s³owa z nawiasów.
ïîäñêàçêà � podpowiedz:
kto� - êòî-òî,  gdzie� � ãäå-òî,  co� - ÷òî-òî,
kiedy� � êîãäà-òî,   jaki� - êàêîé-òî,  jako� - êàê-òî
1. To by³o (ãäå-òî)..tutaj, blisko st¹d.
2. (êòî-òî) dzwoni³ do ciebie.
3. By³ tutaj (êàêîé-òî)..mê¿czyzna i pyta³ o ciebie.
4. (Êîãäà-òî)..jeszcze do was przyjadê.
5. Ten list do pani napisa³a (êàêàÿ-òî)..z moich
kole¿anek z pracy.
6. Powiedzia³, ¿e by³ (ãäå-òî),
zrobi³ (÷òî-òî).., widzia³ (êàêèõ-òî)..ludzi,
rozmawia³ (ñ êåì-òî)., znalaz³ (êàêèå-òî)
pieni¹dze i (êàêèì-òî)..poci¹giem wróci³
do domu. A teraz ci¹gle powtarza,
¿e (êàê-íèáóäü)..to bêdzie.

Æwiczenie 7
Óïîòðåáèòå â íóæíîé ôîðìå îäíî èç äàííûõ
ñëîâ.
 Proszê u¿yæ we w³a�ciwej formie jedno z
podanych s³ów.
1. - Czy pamiêtasz jego nazwisko?
- Nie,....... (zapamiêtaæ, zapomnieæ)
2. - Dlaczego nie powiedzia³a� mi, ¿e jutro przyjad¹
rodzice?
- Po prostu (zapomnieæ, zapamiêtaæ).Przepraszam.
3. Warszawa Centralna znajduje siê
200 m od. (pa³ac, dworzec) Kultury i Nauki.
4. Dwie godziny uczy³am siê dzisiaj jêzyka
polskiego i (zapamiêtaæ, zapomnieæ) 15 nowych
s³ów.
5. Spotkamy siê na (pa³ac, dworzec) Warszawa
Zachodnia.  Po po³udniu zwiedzimy park i  (pa³ac,
dworzec) w Wilanowie, podwarszawsk¹ rezydencje
króla Jana III Sobieskiego.
6. - Co ...............z tego programu telewizyjnego?   -
Niestety, wszystko............................(zapomnieæ,
zapamiêtaæ)
7. Na jaki...........................przyje¿d¿a poci¹g
z Moskwy?
Jak nazywa siê...................w £azienkach
Królewskich  w Warszawie?  (pa³ac, dworzec)
8. Niestety, on nie...........................ani adresu, ani
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telefonu.
Niestety, on ........................adres i numer telefonu.
(zapomnieæ, zapamiêtaæ)
²

- Mamo, dzwoni³ pan Wiktor Milecki z Kazachstanu.
- Co powiedzia³?
- Powiedzia³, ¿e ma ju¿ wszystkie dokumenty i za
tydzieñ przyje¿d¿a z rodzin¹ do Polski.
- Którym poci¹giem?
- Mówi³, ale zapomnia³am.
- A zapyta³a� na który dworzec?
- Zapyta³am. Na dworzec Gdañski.
- Je¿eli na dworzec Gdañski, to znaczy poci¹giem
Akmo³a - Warszawa.
- Czy wyjedziemy po pañstwa Mileckich na
dworzec?
- Oczywi�cie. Powitamy ich na dworcu.

(oczy wi�cie �êîíå÷íî,   koniecznie � îáÿçà-
òåëüíî, powiedzieæ � ñêàçàòü, zapytaæ �
ñïðîñèòü, êàêèì ïîåçäîì? � którym po-
ci¹giem? íà êàêîé âîêçàë? � na który
dworzec?)

âñòðåòèòü (êîãî) íà âîêçàëå
wyjechaæ po (kogo) na dworzec /powitaæ (kogo) na
dworcu

²

- Czy pañstwo Mileccy spêdz¹ z nami �wiêta?
- Tak, Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok.
- Ciekawe, czy spodoba im siê Polska, czy
spodobaj¹ siê polskie �wiêta, polskie tradycje...
- ...czy bêdzie im smakowaæ polska kuchnia?
- Chyba tak, przecie¿ wszystkim podobaj¹ siê
�wiêta Bo¿ego Narodzenia i smakuj¹ tradycyjne
dania kuchni polskiej.

(ciekawe - èíòåðåñíî, spodobaæ siê � ïî-
íðàâèòüñÿ, podobaæ siê / smakowac � íðà-
âèòüñÿ, dania � áëþäà)

íðàâèòüñÿ  - podobaæ siê
smakowaæ

Ìíå íðàâÿòñÿ êàðòèíû Ìàòåéêè.
Podobaj¹ mi siê obrazy Matejki.
Ìíå íðàâèòñÿ ïîëüñêèé õëåá.
Smakuje mi polski chleb.
Ìíå íðàâèòñÿ ìóçûêà Øîïåíà.
Podoba mi siê muzyka Chopina.
Ìíå íðàâèòñÿ çàïàõ ñåíà.
Podoba mi siê zapach siana.

oko � wzrok       ucho � s³uch      nos  - powonienie

KTO LUBI KOGO/CO
KOMU SMAKUJE CO
(ja) Lubiê kawê z mlekiem.
Smakuje mi kawa z mlekiem.

(ty) Lubisz ryby.
Smakuj¹ ci ryby.
Ona lubi owoce i warzywa.
Smakuj¹ jej owoce i warzywa.
On lubi miêso i ser.
Smakuje mu miêso i ser.
(my) Lubimy lody i ciastka.
Nam smakuj¹ lody i ciastka.

KOMU PODOBA SIÊ KTO / CO
(ja) Lubiê Warszawê.
Podoba mi siê Warszawa
(ty) Lubisz muzykê DISCO POLO.
Podoba ci siê muzyka DISCO POLO
Ona lubi zapach ró¿.
Podoba siê jej zapach ró¿.
On lubi japoñskie samochody.
Podobaj¹ siê mu japoñskie samochody.
(my) Lubimy naszego dyrektora.
Podoba siê nam nasz dyrektor.

Æwiczenie 8
Çàìåíèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ãëàãîëîì lubiæ íà
ïðåäëîæåíèÿ ñ ãëàãîëîì podobaæ siê èëè
smakowaæ.
Proszê zamieniæ zdania z czasownikiem lubiæ na
zdania z czasownikiem podobaæ siê lub lubiæ.
l. Lubiê muzykê wielkiego kompozytora polskiego
Fryderyka Chopina.
2. Lubiê bigos - tradycyjne danie polskie z kapusty
i miêsa.
3. Nasz dziadek lubi historyczne obrazy polskiego
malarza Jana Matejki.
4. Moja kole¿anka lubi zapach polskich perfum
�Pani Walewska», a ja nie.
5. Mój ojciec lubi �ledzie w �mietanie, a mama - w
oleju.

owoce � ôðóêòû    -   îâîùè - warzywa
owoce

ÿáëîêè - jab³ka
àïåëüñèíû - pomarañcze
ëèìîíû - cytryny
áàíàíû - banany
ñóø¸íûå ôðóêòû - owoce suszone
èçþì - rodzynki

warzywa
ziemniaki - êàðòîøêà
buraki - ñâ¸êëà
kapusta kiszona - êâàøåíàÿ êàïóñòà
marchew - ìîðêîâü
cebula - ëóê
pieczarki -  øàìïèíüîíû
 wêdlina
âåò÷èíà - szynka
êîëáàñà - kie³basa
miêso
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wo³owina - ãîâÿäèíà
wieprzowina  - ñâèíèíà
drób
êóðèöà - kura
óòêà - kaczka
èíäåéêà - indyk
ryby
karp  - êàðï
�ledzie - ñåëüäü
dorsz  - òðåñêà
nabia³
ÿéöà � jajka
ìîëîêî - mleko
ñìåòàíà - �mietana
ìàðãàðèí - margaryna
ñëèâî÷íîå ìàñëî - mas³o
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî � olej
pieczywo
chleb -  õëåá
bu³ka - áàòîí
bu³eczki -  áóëî÷êè
napoje
woda mineralna  -  ìèíåðàëüíàÿ âîäà
soki owocowe - ôðóêòîâûå ñîêè
piwo - ïèâî

²

Zapraszam ciê na obiad
5.1.1. Wtorek wieczór. Michel wraca do akademika.

Jest bardzo g³odny. Wie, ¿e w pokoju nie ma chleba, nie
ma mas³a, nie ma prawie nic do jedzenia.
Michel: Jestem strasznie g³odny. Ale nie mam chyba nic
do jedzenia.
Peter:    Proszê, jest tam mój chleb, ser, jaki� pomidor...
I jak zwykle moje piwo.
Michel: Ci¹gle jem twój chleb, twoje mas³o... Mo¿e jeszcze
co� mam? O, tu jest moje wino, chcesz?
Peter:     Dziêkujê, ale wolê swoje piwo.
Michel: Jest jeszcze mój ulubiony ser francuski   i
konserwa.   Zrobiê kanapki dla nas, dobrze?
Peter:    No dobrze, jedn¹.
Michel:  Nie masz mas³a?
Peter:    Gdzie� tam jest.
Michel: A w niedzielê zapraszam ciê do
restauracji na obiad.
Peter:  Dziêkujê ci, ale to naprawdê
byteczne.

5.1.2. Niedziela po po³udniu. Hotel �Forum».
Restauracja. Peter i Michel studiuj¹ kartê.
Michel: Co dla ciebie?
Peter:   Mo¿e bulion...
Michel: Mo¿e najpierw co� na przystawkê?
Peter:  Nie, dziêkujê, to za du¿o dla mnie.
Michel: A ja chcê pstr¹ga w galarecie.
Peter:  Dla mnie tylko bulion, sznycel po wiedeñsku, frytki,

sa³ata zielona.

5.1.3. Hotel �Forum». Restauracja. Do stolika podchodzi
kelner

Kelner: Dzieñ dobry. Co dla panów?
Michel: Dla pana bulion, sznycel po wiedeñsku, frytki i

sa³ata zielona.Dla mnie pstr¹g w galarecie, zupa
pieczarkowa, befsztyk wo³owy z frytkami i te¿
sa³ata.

Kelner: Co do picia?
Michel: Proszê kieliszek wina czerwonego i butelkê wody

mineralnej.
Peter:   Dla mnie proszê butelkê piwa.
Kelner: Polskiego czy zagranicznego?
Peter:   Mo¿e byæ polskie.
Kelner: A co na deser?
Michel: Na pewno dwie kawy, poza tym mo¿e kawa³ek

ciasta, mo¿e lody... Ale to zamówimy pó�niej

5.1.4. Hotel �Forum». Restauracja. Peter spotka³ tu
znajomego. Teraz wraca do stolika.
Peter:   Przepraszam, ale spotka³em kolegê z pracy.
Michel: Jak to, z pracy?
Peter:   Tak, bo ja pracujê.
Michel: Niemo¿liwe. Nic o tym nie wiedzia³em.
Peter:   Ty nic nie musisz wiedzieæ, bo to ja pracujê.
Michel:  Nie masz za ma³o czasu na swoje studia?
Peter:  Czasu  nie mam za du¿o, to prawda. Ale na
pewno mam za ma³o pieniêdzy. Dlatego pracujê.
Michel: Gdzie dosta³e� pracê?
Peter:   Poszed³em do prywatnej szko³y jêzyków

obcych i tam mnie przyjêli. Uczê niemieckiego.

5.1.5. Prywatna szko³a jêzyków obcych. Pokój
profesorski. Peter skoñczy³ lekcjê niemieckiego. Wybiera
siê do akademika. Wchodzi Wojtek, jego kolega z pracy.
Wojtek: Jedziesz do domu?
Peter:   Tak. Spieszê siê, bo mam du¿o pracy, a
komunikacja o tej porze nie jest dobra.
Wojtek: Czym je�dzisz do
akademika?
Peter:    St¹d je¿d¿ê tramwajem na
Salwator, a potem autobusem.
Wojtek:  Musisz d³ugo czekaæ?
Peter:    Czasami tak.
Wojtek: Wiesz, je�li siê spieszysz, mogê ciê odwie�æ

samochodem.
Peter:   Dziêkujê bardzo, ale nie chcia³bym ci robiæ

k³opotu.
Wojtek: Peter, co� ty!? To ¿aden k³opot. Jedziemy.

(butelka - áóòûëêà, ciasto � âûïå÷êà, ïè-
ðîæíîå, dlatego � ïî-ýòîìó, frytki � êàðòîôåëü
ôðè, galareta - æåëå, gdzie� � ãäå-òî, jedzenie -
åäà, je¿d¿ê - åçæó, kanapka - áóòåðáðîä, karta
- ìåíþ, kawa³ek - êóñî÷åê, kieliszek - áîêàë,
k³opot - õëîïîòû, lody - ìîðîæåíîå, najpierw -
ñïåðâà, picie - ïèòü¸, prawie - ïî÷òè, przyj¹æ -
ïðèíÿòü, przystawka - çàêóñêà, zupa pie-
czarkowa � ãðèáíîé ñóï, spotkaæ - âñòðåòèòü,
wo³owy - ãîâÿæèé, wybieraæ siê - ñîáèðàòüñÿ,
zamówiæ - çàêàçàòü, zapraszaæ - ïðèãëàøàòü,
zbyteczny - ëèøíèé, zwykle - îáû÷íî, ¿aden �
íèêòî, íèêàêîé).Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêîâ:

1. Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
2. W³adys³aw Miodunka   �Cze�æ, jak siê masz?�;
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Henryk Adam Aleksander Pius Oszyk Sienkiewicz
urodzi³ siê 5 maja 1846 roku w, nale¿¹cej do jego
dziadka, Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Skromny
maj¹tek rodziców (ojciec by³ drobnym dzier¿awc¹,
natomiast matka pochodzi³a z zamo¿nej szlachty
podlaskiej, ale bez w³asnego maj¹tku) nie zapewnia³
Henrykowi niezale¿no�ci finansowej. Pañstwo Sien-
kiewiczowie przenie�li siê w 1861 roku do Warszawy,
gdzie Henryk z kiepskimi wynikami ukoñczy³ gim-
nazjum. W czasie nauki w gimnazjum zarabia³ jako
korepetytor i guwerner. W 1866 roku rozpocz¹³ studia
na wydziale filologicznym Szko³y G³ównej. W 1869 roku
Szko³ê G³ówn¹ zlikwidowano, a Sienkiewicz konty-
nuowa³ naukê na powsta³ym w jej miejsce
uniwersytecie rosyjskim, którego jednak nie ukoñczy³.
Opu�ci³ go w 1871 roku dla pracy zarobkowej.

Jeszcze na studiach rozpocz¹³ wspó³pracê z �Prze-
gl¹dem Tygodniowym� (jak wielu m³odych pozy-
tywistów) niebawem jednak zerwa³ jednak tê wspó³-
pracê i zacz¹³ publikowaæ w konserwatywnej �Niwie�
pod pseudonimem Litwos. W tym czasie powsta³y jego
pierwsze nowele.

W wieku lat trzydziestu wyjecha³ do Ameryki jako
korespondent �Gazety Polskiej�, sk¹d wysy³a³ Listy z
podró¿y do Ameryki. Spêdzi³ tam dwa lata i tam
powsta³o wiele jego nowel (m.in. �Latarnik �. W
Ameryce, razem z Helen¹ Modrzejewsk¹, s³ynn¹
polsk¹ aktork¹, próbowa³ za³o¿yæ idealne gos-
podarstwo rolne, rodzaj rancza, które by³oby jed-
nocze�nie ma³¹ Polsk¹. By³ zami³owanym po-
dró¿nikiem. Zwiedzi³ Europê Zachodni¹, Konstan-
tynopol, Ateny i Rzym, Hiszpanie, a wieku 44 lat Afrykê
- Egipt, Zanzibar i dzisiejsz¹ Tanzaniê, czego �lady
odnajdujemy w Listach z Afryki i - przede wszystkim -
W pustyni i w puszczy.

HENRYK SIENKIEWICZ  (1846 - 1916)

S³awê przynios³y mu powie�ci historyczne, przede
wszystkim Trylogia, drukowana w odcinkach na ³amach
�S³owa� od 1883 roku(w 1884 r. - wydanie ksi¹¿kowe
�Ogniem i mieczem�, w 1886 r. � �Potopu�, w 1888 r. �
�Pana Wo³odyjowskiego�), �Krzy¿acy�, no i �Quo vadis�,
za któr¹ to powie�æ otrzyma³ w 1905 roku literack¹
Nagrodê Nobla jako pierwszy z Polaków. Po dwudziestu
piêciu latach pracy sta³ siê najg³o�niejszym pisarzem
polskim, czego wyrazem by³ obchodzony w 1900 roku
jego jubileusz i ofiarowanie mu przez naród maj¹teczku
w Oblêgorku ko³o Kielc.

Jego ¿ycie osobiste nie uk³ada³o siê najlepiej. Mia³
trzy ¿ony i jedn¹ oficjaln¹ narzeczon¹ (ciekawa sprawa -
wszystkie te panie mia³y na imiê Maria). Pierwsza -
Kellerówna - zerwa³a narzeczeñstwo, a potem zosta³a
star¹ pann¹. Druga - z domu Szetkiewiczówna - po
czterech latach ma³¿eñstwa umar³a na gru�licê. Trzecia -
z domu Wo³odkiewiczówna, najpierw uwiod³a pisarza (on
mia³ wtedy lat 47, a ona 19), a w dwa tygodnie po �lubie
uciek³a do mamy, oskar¿aj¹c Sienkiewicza o impotencjê.
Rozwiód³ siê z ni¹ po trzech latach. Dopiero trzecie
ma³¿eñstwo, które zawar³ w wieku 58 lat z 40- letni¹ Mari¹
Babsk¹, by³o szczê�liwsze. Panna m³oda czeka³a na to
16 lat, bo zakocha³a siê w pisarzu w wieku lat dwudziestu
czterech.

Henryk Sienkiewicz pisa³ tak¿e powie�ci wspó³-
czesne, trochê w duchu m³odopolskim. Napisa³ w 1891
roku powie�æ Bez dogmatu, a w 1895 Rodzinê Po³a-
nieckich.

Po wybuchu I Wojny �wiatowej Sienkiewicz uda³ siê
do Szwajcarii, gdzie organizowa³ Komitet Pomocy
Ofiarom Wojny (z udzia³em Ignacego Paderewskiego).
Umar³ w Vevey, 15 listopada 1916 roku. Jego prochy
sprowadzono do Polski i z³o¿ono w katedrze �w. Jana w
Warszawie.
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

¯eby Polska by³a Polsk¹
W dniu 27 kwietnia b. r. w Centrum Kultury

Ukraiñskiej w Charkowie odby³ siê organizowany przez
Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie koncert z
okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ - 2 maja i
Konstytucji 3 maja.

Wasyl Sagan prowadz¹cy koncert zaprosi³ na scenê
prezesa Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie
pani¹ Józefê Czernijenko i naczelnika oddzia³u do spraw
mniejszo�ci narodowych administracji pañstwowej obwodu

charkowskiego pani¹ Walentynê Karwack¹. One
serdecznie przywita³y Charkowsk¹ Poloniê i go�ci
zebranych w sali z okazji wielkiego dla Polaków ca³ego
�wiata �wi¹t 216. rocznicy Konstytucji 3 Maja i 5 rocznicy
Dnia Polonii i Polaków za Granic¹. Wiele ciep³ych s³ów

powiedziano, z³o¿ono ¿yczenia dla Polonii Charkowskiej,
która dzia³a aktywnie ju¿ 16 lat na terenie Wschodniej
Ukrainy.

Zacz¹³ siê koncert od czê�ci patriotycznej �
�Mazurka D¹browskiego�, �Witaj Majowo Jutrzenko�,

�Roty�, �Po¿egnania z Ojczyzn¹� Ogiñskiego. Potem by³a
recytacja wierszy w jêzyku polskim i wykonanie polskich
pie�ni. Siostry Luba i Olga Kowalewskie dobrze
przygotowa³y wiersz o 3 Maja, studentki Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Skoworody piêknie recytowa³y
wiersze Marii Konopnickiej. Wasyl Sagan te¿
zarecytowa³ wiersz o wielkim polskim kompozytorze
Fryderyku Chopinie, liryczne wiersze o Polsce i wiersz
�¯eby Polska by³a Polsk¹� w jêzyku ukraiñskim,
przet³umaczonym z jêzyka polskiego przez ukraiñskiego
poetê i pisarza � cz³onka Stowarzyszenia Kultury
Polskiej w Charkowie W³odzimierza Swatenko.

Na koncercie w Roku im. Karola Szymanowskiego
us³yszeli�my jego utwór w wykonaniu Natali Zaiki przy
akompaniamencie Heleny Radzijewskiej. Natalia Zaika
wykona³a romanse Konstantego Górskiego � polskiego
kompozytora, który mieszka³ w Charkowie oraz piosenkê
ludow¹ �Na drogê ¿ycia� przy akompaniamencie
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 K¹cik poezji

Dzisiaj, jak co dzieñ rano,
 zerwa³a� siê do pracy.
 Wstajesz tak wcze�nie, mamo,
 o �wicie, niby ptacy.

Poczekaj - taka� zajêta -
od³ó¿ na chwilê robotê,
bo to dzi� wielkie �wiêto -
czy� zapomnia³a o tym?

Porzuæ na chwilê troski,
u�miechnij siê inaczej.
- Patrz, jakie rêce masz szorstkie
od tej codziennej pracy.

I oczy te¿ masz zmêczone -
- kochane twoje oczy.
My wiemy, ¿e dla nas one
czuwaj¹ d³ugo w nocy.

Ty mo¿e my�lisz: ot dzieci -
nie wiedz¹, nie spostrzeg¹...
Gdzie� to wci¹¿ biegnie, gdzie� leci,
nie zauwa¿aj¹ niczego.

My rozumiemy: to dla nas
tak mêczysz siê, tak siê trudzisz,
bo pracy trzeba nie lada,
nim z dzieci wyrosn¹ ludzie.

26  maja - Dzieñ Matki

Anna �wirszczyñska

Dzieñ Matki

Walentyny Reszowej.
Ludmi³a Kabaniec do g³êbi serc, do ³ez wzruszy³a

kobiet swoim �piewem, wykona³a piesñ �Wielka mi³o�c�.
Nasza m³oda �piewaczka Anna Molodecka za swoje
dynamicznie piosenki wspó³czesnych polskich i
francuskich kompozytorów otrzyma³a burzê oklasków i

rozpali³a salê.
Nasza najm³odsza ulubiona uczestniczka koncertu

Ewelina Czernijenko wspaniale wykona³a polsk¹
piosenkê �Tam wszêdzie jest moja Ojczyzna� i �Wy-
ruszamy w �wiat� oraz rosyjsk¹ piosenkê �Motyl�.
Jeszcze us³yszeli�my piosenkê w wykonaniu Swiet³any
Kolencewej przy akompaniamencie Wandy Kowa-
lewskiej i fortepianow¹ muzykê polskich kompozytorów
Charkowa w wykonaniu Aleny Subotinoj.

Skoñczy³ siê koncert polsk¹ piosenk¹ �Piêknie ¿yæ�
w wykonaniu duetu Natalii Zaiki i Eweliny Czernijenko.
Ca³a sala �piewa³a razem z nimi. Ciep³a, radosna

atmosfera pod czas uroczysto�ci by³a w Sali.
Program uroczysto�ci z okazji �wi¹t razem z

pozdrowieniami i wywiadami o Polsce i Polakach by³
zaprezentowany w mediach obwodu charowskiego, dla
mieszkañców obwodu charkowskiego � w reporta¿u
radia obwodowego 3 maja o godz.8-30 i 4 maja o godz.
20.00

Diana Krawczenko
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Prasa o nas

Ãëÿäà÷àì áóëî çàïðîïîíîâàíî ïîëüñüê³ ñòð³÷êè,
ùî ñòàëè øåäåâðàìè ºâðîïåéñüêîãî òà ñâ³òîâîãî
ê³íîìèñòåöòâà, ÿê³ ñïðèÿþòü âèõîâàííþ âèñîêèõ
åñòåòè÷íèõ ïî÷óòò³â, ñò³éêèõ ³íòåðíàö³îíàëüíèõ
ïåðåêîíàíü, ôîðìóþòü êðàù³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³
îñîáèñòîñò³.

Âîäíî÷àñ öåé ê³íîôåñòèâàëü ñòàâ ñâîºð³äíîþ
øêîëîþ êóëüòóðè ³ ìîâè äëÿ ñòóäåíò³â, ùî âèâ÷àþòü
ïîëîí³ñòèêó.

Â³äêðèâñÿ ôåñòèâàëü ïðåçåíòàö³ºþ ô³ëüìó
Äæ³àêîìî Áàòò³àòî «Êàðîëü, ÷îëîâ³ê, ùî ñòàâ Ïà-
ïîþ». Ó ô³ëüì³, çîêðåìà, â³äòâîðåíî Ïîëüùó 30-70-
õ ðîê³â XX ñò. Êàðîëü Âîéòèëà (ìàéáóòí³é Ïàïà ²âàí
Ïàâëî II) ìàâ íåïîâíèõ 10 ë³ò, êîëè éîãî ìð³¿ îäíà çà
îäíîþ áðóòàëüíî çí³âå÷óþòüñÿ æîðñòîêèì æèòòÿì.
Õëîï÷èê âòðà÷àº ëþáó ìàòóñþ, âèáóõàº Äðóãà ñâ³òîâà
â³éíà, â³í ñòàº ñâ³äêîì òðàãåä³¿ ëþäåé, ùî ò³êàþòü
â³ä ñìåðò³, ïåðøèõ ìàñîâèõ íèùåíü ó ãåòòî. Êàðîëþ
ñïðàâä³ ÷óäîì âäàºòüñÿ âèæèòè â åêñòðåìàëüíèõ
ñèòóàö³ÿõ, ïðîäîâæèòè æèòòºâó ïîäîðîæ, ñïîâíåíó
òðàã³÷íîãî äðàìàòèçìó é îïòèì³çìó, â³ä ðîá³òíèêà-
ðàáà â í³ìåöüêèõ êàìåíîëîìíÿõ äî â÷èòåëÿ...

1978 ðîêó Êàðîëü Âîéòèëà áóäå îáðàíèé Ïàïîþ,
ÿêîãî çíàº ³ ëþáèòü øèðîêèé ñâ³ò, Ïàïîþ, ùî ñòàâ
ñèìâîëîì ãóìàí³çìó é òîëåðàíòíîñò³.

Ïðåêðàñíó ìóçèêó äî ô³ëüìó íàïèñàâ ïîïó-
ëÿðíèé êîìïîçèòîð Åì³î Ìîðð³êîíå. Ðîëü Ïàïè ²âàíà
Ïàâëà II (Êàðîëÿ Âîéòèëè) ç³ãðàâ òàëàíîâèòèé àêòîð
Ïüîòð Àäàì÷èê.

Ô³ëüì çàâåðøóºòüñÿ ñëîâàìè Ïàïè ²âàíà Ïàâëà
II äî ìèðÿí: «Ëþáëþ âàñ, ìî¿ äîðîã³». ² êîëè ïðîìèíóëè
îñòàíí³ òèòðè, â àóäèòîð³¿ çàëóíàëè îïëåñêè. Öå áóâ
îäèí ç äóæå õâèëþþ÷èõ ìîìåíò³â: ãëÿäà÷³ ïå-
ðåéíÿëèñÿ äîëåþ ãåðî¿â ô³ëüìó, âîíè ïåðåæèëè
êàòàðñèñ � ïî÷óòòÿ, ùî Îëþäíþº ëþäèíó.

Ç óñï³õîì ïðîéøîâ ³ ïîêàç ô³ëüìó «Âîãíåì ³
ìå÷åì» çà òâîðàìè Ãåíðèêà Ñåíêåâè÷à. Ñëàâåòíèé
ê³íîðåæèñåð ªæè Ãîôìàí ó ñâîºìó ê³íîøåäåâð³
«ðîçïîâ³â» ïðî ëþáîâ ³ íåíàâèñòü, çàçäðîù³ ³
ïðàãíåííÿ âëàäè, ïðî ñêëàäí³ ñòîñóíêè ì³æ Ïîëüùåþ
òà Óêðà¿íîþ XVII ñò. Ðàçîì ç ïîëüñüêèìè ê³íîàêòîðàìè
Â³êòîðîì Çáîðîâñüêèì, Àíäæåºì Ñåâåðèíîì, Ìàãäà-
ëåíîþ Áåñëàâñüêîþ ó ô³ëüì³ ç³ãðàâ ³ çíàíèé óê-
ðà¿íñüêèé àðòèñò Áîãäàí Ñòóïêà.

Ô³ëüì «Ïðàãíåííÿ ëþáîâ³» â³äêðèâàº ïåðåä
ãëÿäà÷àìè ñâ³ò ìóçèêè ³ òâîðöÿ, ñâ³ò ãåí³ÿ Ôðåäåð³êà
Øîïåíà.

Âèìóøåíà ðîçëóêà ç ð³äíîþ, ºäèíîþ ³ â³ðíîþ
Ïîëüùåþ, ñêëàäí³ ïåðèïåò³¿ âçàºìèí ³ç Æîðæ Ñàíä,
ñïðàâä³ ñïîïåëÿþ÷³ ìóêè òâîð÷îñò³, ìóçèêà, ìóçèêà,
ìóçèêà ³... ïåðåä÷àñíà ñìåðòü íà ÷óæèí³ � îñíîâí³
â³õè ñþæåòó ïðî äîëþ ñëàâåòíîãî ìóçèêè, ò³ëî ÿêîãî
çíàéøëî â³÷íèé ïðèòóëîê ó Ïàðèæ³, à ñåðöå, íà éîãî
ïðîõàííÿ,� ó êîñòüîë³ Ñâÿòîãî Õðåñòà ó Âàðøàâ³.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ðîëü Ôðåäåð³êà Øîïåíà
ç³ãðàâ óæå çíàéîìèé ç ïåðøîãî ô³ëüìó ôåñòèâàëþ
Ïüîòð Àäàì÷èê.

Ô³ëüìè äåìîíñòðóâàëèñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó.
Îäíàê äëÿ ïîëåãøåííÿ ñïðèéíÿòòÿ ïåðåä ïî÷àòêîì
ãëÿäà÷àì ïîäàâàâñÿ àíîíñ-êîìåíòàð óêðà¿íñüêîþ.
Äëÿ ñòóäåíò³â-ô³ëîëîã³â, ÿê³ ñêëàëè îñíîâó ãëÿäàöüêî¿
çàëè, ìîâí³ áàð�ºðè íå áóëè ïåðåïîíîþ â îñÿãíåíí³
³äåéíî-òåìàòè÷íî¿ äîì³íàíòè ðåïðåçåíòîâàíèõ
ô³ëüì³â.

Ôåñòèâàëü ïîëüñüêîãî ê³íî ñóïðîâîäæóâàâñÿ ³
êóëüòóðíîþ ïðîãðàìîþ, ó ÿê³é çâó÷àëè ïîåç³¿ Êàðîëÿ
Âîéòèëè, Ìàð³¿ Êîíîïíèöüêî¿. Ãëÿäà÷³â çà÷àðóâàëè
õóäîæí³ì ÷èòàííÿì ñòóäåíòêè-ïîëîí³ñòêè ç Ç êóðñó
Ãàëèíà Ìàçíÿê ³ Â³êòîð³ÿ Øàéíîãà. Âèòîí÷åíèì
àðòèñòèçìîì, äîáðèì âîëîä³ííÿì ïîëüñüêîþ ïîäè-
âóâàëà ïðèñóòí³õ âåäó÷à ôåñòèâàëþ Â³êòîð³ÿ Äîâãóí.

Â³ä ³ìåí³ îðãêîì³òåòó ùèðó ïîäÿêó âèñëîâëþºìî
çàâ³äóâà÷ó êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè
².Ñ. Ìàñëîâó, Ãîëîâ³ Ïîëüñüêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðó
ïàí³ Þçåô³ ×åð-í³ºíêî, çàñòóïíèêó äåêàíà Î.Þ. Òêà÷,
äèñïåò÷åðó Ò.². Òóïîëåâ³é.

Ñïåö³àëüíå ñëîâî ïîäÿêè àäðåñóºìî ïðà-
ö³âíèêàì â³ää³ëó òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ïï Êè-
ðèëó Ñàìîôàëîâó òà Þð³þ Áóòêó, ÿê³ çàáåçïå÷èëè äå-
ìîíñòðàö³þ ô³ëüì³â îäíî÷àñíî íà äâîõ åêðàíàõ,
ì³êðîôîíè äëÿ âåäó÷èõ, ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä. ²,
çâè÷àéíî, íàøèì âèáàãëèâèì ³ äîáðîçè÷ëèâèì
ãëÿäà÷àì.

Ôåñòèâàëü ïîëüñüêîãî ê³íî � öå ùå é îäèí ç
ôàêòîð³â ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ, êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ
ïðîãðàì íà ð³âí³ âèìîã ñüîãîäåííÿ, óí³êàëüíà
ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìëåííÿ ³ç ìèñòåöüêèìè øåäåâðàìè
ªâðîïè ³ ñâ³òó.

Âàñèëü Ñàãàí, êîîðäèíàòîð
Ïîëüñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ªÄÍÀª ÍÀÐÎÄÈ

Òàêèì º äåâ³ç Ôåñòèâàëþ ïîëüñüêîãî ê³íî, ùî âæå âòðåòº ïðîõîäèâ ó
íàøîìó óí³âåðñèòåò³. Éîãî ³í³ö³àòîðàìè âèñòóïèëè êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ òà
ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîãî ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî ôàêóëüòåòó ³ì. Ã.
Êâ³òêè-Îñíîâ�ÿíåíêà òà Ïîëüñüêèé êóëüòóðíèé öåíòð ó Õàðêîâ³.
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Pie�ñ ta, która uros³a do rangi symbolu, powsta³a w nocy
z 17 na 18 maja 1944 roku w II Korpusie Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie, dowodzonym przez genera³a dywizji W³a-
dys³awa Andersa - podczas pamiêtnej bitwy o Monte Cassino.

To w³oskie wzgórze (516 m) wznosz¹ce siê stromo nad
rzek¹ Liri, z klasztorem z XI wieku na szczycie, stanowi³o silnie
ufortyfikowany kluczowy punkt obrony niemieckiej w tzw. Linii
Gustawa, która zagradza³a aliantom drogê na Rzym.
Ponawiane od stycznia 1944 roku natarcia Amerykanow,
Anglikow, Hindusów, Nowozelandczyków, Francuzów -
koñczy³y siê niepowodzeniem. Dopiero trwaj¹cy przez tydzieñ
(11-18 maja) atak Korpusu Polskiego wchodz¹cego w sk³ad
8 Armii Brytyjskiej, prze³ama³ obronê Niemców i ¿o³nierze
polscy, mimo straszliwych strat, zatknêli bia³o-czerwony
sztandar na Monte Cassino.

Na kilka godzin przed decyduj¹cym natarciem, w nocy z
17 na 18 maja, w kwaterze polskich artystów z teatralnych
czo³ówek wojskowych, w Campobasso pod Monte Cassino,
zrodzi³a siê ta pie�ñ. Przez nastêpne pó³ wieku by³a w Polsce
symbolem wszystkich naszych ¿o³nierzy, którzy podczas wojny
walczyli w zachodnich formacjach wojskowych, a tak¿e
szerzej: symbolem Polaków nie godz¹cych siê z nowym
ustrojem politycznym wprowadzonym w kraju od 1944 roku i
istniej¹cym przez 45 lat.

Tej pamiêtnej nocy dwie pierwsze zwrotki pie�ni napisa³
Feliks Konarski (pseudonim �Ref-Ren"), aktor, re¿yser i autor
estradowy, wówczas bêd¹cy w zespole Teatru ¯o³nierza
Polskiego przy II Korpusie. Kilka godzin pó�niej melodiê
skomponowa³ jego kolega z ¿o³nierskiego teatru - Alfred Schiitz
(pseudonim �Al Suito"), muzyczny tworca estradowy, dyrygent
i aktor. Trzeci¹ zwrotkê pie�ni dopisa³ Konarski nastêpnego

Czerwone maki na Monte Cassino
Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój siê kryje jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wzi¹æ i str¹ciæ go z chmur.
I poszli szaleni, za¿arci,
I poszli zabijaæ i m�ciæ,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze - za honor siê biæ.

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy pi³y polsk¹ krew.
Po tych makach szed³ ¿o³nierz i gin¹³,
Lecz od �mierci silniejszy by³ gniew.
Przejd¹ lata i wieki przemin¹,
Pozostan¹ �lady dawnych dni...
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieñsze bêd¹, bo z polskiej wzrosn¹ krwi.

Runêli przez ogieñ straceñcy,
Niejeden z nich dosta³ i pad³,
Jak ci z Somosierry szaleñcy.
Jak ci spod Rokitny sprzed lat.
Runêli impetem szalonym
I doszli. I uda³ siê szturm.
I sztandar swój bia³o-czerwony
Zatknêli na gruzach w�ród chmur.
Czerwone maki na Monte Cassino.

Czy widzisz ten rz¹d bia³ych krzy¿y?
To Polak w honorem bra³ �lub.
Id� naprzód. Im dalej, im wy¿ej.
Tym wiêcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski nale¿y,
Choæ Polska daleko jest st¹d,
Bo wolno�æ krzy¿ami siê mierzy.
Historia ten jeden ma b³¹d.
Czerwone maki na Monte Cassino...

Æwieræ wieku, koledzy, za nami.
Bitewny ulotni³ siê py³.
I klasztor bia³ymi murami
Na nowo do nieba siê wzbi³.
Lecz pamiêæ tych nocy upiornych
l krwi, co przela³a siê tu �
Odzywa siê w dzwonach klasztornych
Graj¹cych poleg³ym do snu.
Czerwone maki na Monte Cassino...

dnia, kiedy to cen¹ zwyciêstwa sta³ siê las bia³ych, ¿o³nierskich
krzy¿y. Natomiast ostatnia, czwarta zwrotka powsta³a w 1969
roku, w dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê bitwy o Monte Cassino.

Prapremiera pie�ni mia³a miejsce w Teatrze ¯o³nierza 19
maja 1944 roku, u podnó¿a Monte Cassino. Pierwszym jej
wykonawc¹ by³ Gwidon Borucki, �piewaj¹cy tê pie�ñ we
wszystkich jednostkach wojskowych. Drukowa³a j¹ w 1944
roku po raz pierwszy (i podczas ca³ej kampanii w³oskiej) Sekcja
Kultury i Prasy w Drukarni Polowej II Korpusu, a w sierpniu
tego¿ roku opublikowa³ j¹ �Dziennik Polski" z Nowego Jorku.
Pod koniec wojny zosta³a te¿ wydana drukiem w jêzyku
w³oskim (�Papaveri di Montecassino"), za� Adam Harasowski
przet³umaczy³ jej tekst na jêzyk angielski.

Po raz kolejny w naszej historii, po �Mazurku D¹brows-
kiego", zrodzi³a siê na ziemi w³oskiej hymniczna pie�ñ
polskiego ¿o³nierza-tu³acza, którego los wyra¿a napis
pozostawiony pod Monte Cassino:

�Za wolno�æ nasz¹ i wasz¹
my ¿o³nierze polscy oddali�my
Bogu - ducha, ziemi w³oskiej - cia³o, a serca - Polsce".

Rok  2007 - rok genera³a W³adys³awa Andersa
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 Kuchnia  polska

Ciasto na klasyczne pierogi lepimy z najprostszych
mo¿liwych sk³adników: m¹ki, wody, jajka z dodatkiem szczypty
soli.

Latem polskie sto³y zdobi¹ pierogi z owocami: truskawkami,
czarnymi jagodami, czere�niami... Powszechn¹ Polaków potraw¹
s¹ pierogi ze s³odkim serem, czasem wzbogaconym s³odk¹ nut¹
rodzynek. W czerwonym barszczu p³ywaj¹ misterne, miniaturowe
uszka. Olbrzymie pierogi ¿mudzkie serwowane na Suwalszczy�nie
zawieraj¹ przewa¿nie farsz z ma�laków. Pierogi zwane �ruskimi�
z bia³ym serem, cebul¹ i ziemniakami doskonale przyjê³y siê w
Ma³opolsce.

Najwiêkszym jednak odkryciem dla znakomitej wiêkszo�ci
przybyszy odwiedzaj¹cych Polskê staj¹ siê tradycyjne pierogi
z kapust¹ i grzybami. Z takiego samego ciasta wykrawane s¹
szklank¹ okr¹g³e placuszki, wype³niane nadzieniem z
ugotowanych i posiekanych grzybów oraz kapusty, sk³adamy
w pó³ i sklejamy palcami w charakterystyczny kszta³t
pó³ksiê¿yca. Naturalny smak farszu podkre�la jedynie
szczypta pieprzu i soli.

Pierogi smakuj¹ wybornie w ka¿dym zak¹tku Polski.
Dobrym wyborem na �pierogowe wakacje� wydaje siê Podlasie.
Aktywny styl wypoczynku proponowany odwiedzaj¹cym ten
region sprzyja posilnej, kalorycznej kuchni.

Pierogi z kapust¹ kiszon¹ i grzybami

Sk³adniki
· Ciasto:
· pó³ kilo m¹ki pszennej
· szklanka wody
· ¿ó³tko
· ³y¿eczka mas³a
· sol
· Farsz:
· pó³ kilo kiszonej kapusty
· 10 dag suszonych grzybow
· olej
· sol, pieprz

Pierogi

Przepis
Ciasto: Do miski wsypaæ m¹kê, sól, wbiæ ¿ó³tko, dodaæ

mas³o i rozetrzeæ sk³adniki. Teraz jedn¹ rêk¹ wlewaæ powoli
ciep³¹ wodê, a drug¹ mieszaæ ciasto, ¿eby sk³adniki ³adnie
siê po³¹czy³y. Zagnie�æ g³adkie ciasto i rozwa³kowaæ je na
cieniutko na blacie posypanym nieco m¹k¹. Szklank¹
wykrawaæ placuszki.

Farsz:Kapustê, je�li jest bardzo kwa�na lekko odcisn¹æ,
wrzuciæ do rondelka, zalaæ wod¹ i ugotowaæ, dodaj¹c do
smaku trochê kostki roso³owej. Grzybki namoczyæ i te¿
ugotowaæ.

Kapustê odcisn¹æ z wody i drobniutko posiekaæ, podobnie
zrobiæ z grzybkami. Prze³o¿yæ wszystko do g³ebokiej michy,
wymieszaæ z kilkoma ³y¿kami oliwy i sowicie przyprawiæ sol¹
i pieprzem

Z rozwa³kowanego ciasta wycinaæ kr¹¿ki, nak³adaæ farsz
i zlepiaæ brzuchate piero¿ki. Wrzucac je na gotuj¹c¹ siê,
osolon¹ wodê z dodatkiem oleju i gotowaæ do wyp³yniêcia.

S¹ doskona³e gotowane, polane mase³kiem, a tak¿e
odsma¿ane na z³oto na patelni.




