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W numerze m.in.:

      Dnia 5 maja 1846 roku w nieokaza³ym
dworku szlacheckim na Podlasiu, w Woli Okrzejs-
kiej, przyszed³ na �wiat wielki twórca, który sta³ siê
nie tylko najbardziej poczytnym pisarzem w Polsce,
ale wstêpnym bojem zdoby³ trwa³e miejsce
w literaturze �wiatowej.

W roku 1865 zacz¹³ Sienkiewicz pracowaæ jako
prywatny nauczyciel i ju¿ wówczas napisa³ pierwsz¹
powie�æ. Po uzyskaniu matury w pa�dzierniku 1866
roku wst¹pi³ do Szko³y G³ównej w Warszawie.
Uniwersytet opu�ci³ w roku 1871 nie z³o¿ywszy
jednego z egzaminów. W roku 1872 drukuje w
prasie pierwsz¹ powie�æ Na marne i dwa ma³e tomiki
zawieraj¹ce Humoreski z teki Woroszy³³y. Z
sukcesem pisuje felietony do gazet. W latach 1875-
1876 pisze nowele Stary s³uga i Hania. Po ich
ukazaniu w lutym 1876 roku wyje¿d¿a do Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Nadsy³ane z tej
wyprawy Listy z podró¿y do Ameryki ukazuj¹ wielkie
zdolno�ci obserwacyjne cenionego ju¿ felietonisty
oraz coraz szersze horyzonty my�lowe. Równie¿ w
1876 roku powsta³y Szkice wêglem i trzecia «czê�æ
ma³ej trylogii» Selim Mirza. Z obserwacji ame-
rykañskich powsta³o równie¿ Wspomnienie z
Maripozy i nale¿¹cy do pere³ polskiej nowelistyki
Latarnik (1881).

HENRYK SIENKIEWICZ
160. rocznica urodzin
90. rocznica �mierci

• Województwo Wielkopolskie
• 4. lekcja  jêzyka polskiego
• Wizy do USA dla Polaków
• Anna Fotyga zakoñczy³a wizytê w USA
• Rz¹d chce daæ przywileje Polakom za granic¹

• Najazd ministrów na Lublin
• VIII Festiwal im. Karola Szymanowskiego
• Reporta¿ zdjêciowy procesji Bo¿ego Cia³a
• Up³ywa szybko ¿ycie
• ¯urek
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 Pod koniec marca 1878 roku
opu�ci³ Sienkiewicz Nowy Jork i
na pocz¹tku kwietnia przyjecha³
do Londynu, a pó�niej na s³ynn¹
wystawê �wiatow¹ w Pary¿u.

 W listopadzie 1879 roku, po
czterech latach podró¿owania,
powróci³ do Warszawy i od razu
wpad³ w wir zajêæ dziennikarskich
i literackich. W sierpniu 1881 roku
¿eni siê z Mari¹ Szetkiewiczówn¹.
Z pocz¹tkiem roku 1882 obejmuje
redakcjê konserwatywnego
dziennika «S³owo».

Rok 1883 stanowi prze³om w
twórczo�ci Sienkiewicza. W maju
dwa dzienniki równocze�nie
rozpoczynaj¹ druk pierwszej
powie�ci historycznej, Ogniem i
mieczem. Choroba ¿ony zmusi³a
Sienkiewicza do wyjazdu z ni¹ do
zagranicznych uzdrowisk. Mimo
tych k³opotów, ostatnie miesi¹ce
roku 1884 wype³ni³a mu praca
nad drug¹ powie�ci¹ historyczn¹
- Potopem. W gwiazdkowych
numerach z roku 1884 ukazuje
siê pierwszy odcinek w trzech
dziennikach równocze�nie. Druk
zosta³ zakoñczony dopiero na
pocz¹tku wrze�nia 1886 roku.
       19 X 1885 roku umar³a mu
ukochana ¿ona. Po przerwie, w
styczniu 1886 roku ukazuj¹ siê
dalsze odcinki powie�ci.

W czerwcu 1887 roku w
trzech zaborach równocze�nie
zaczyna siê druk Pana Wo³o-
dyjowskiego; w po³owie maja
1888r. Trylogia zosta³a skoñ-
czona.

 W nastêpnym roku powstaje
psychologiczna powie�æ wspó³-
czesna Bez dogmatu.
W styczniu 1891 roku wyje¿d¿a
do Afryki. W Krakowie 1893 roku
w listopadzie ¿eni siê z m³odziutk¹
Mari¹ Wo³odkowiczówn¹ i w tym
okresie pisze now¹ powie�æ
wspó³czesn¹, Rodzinê Po³a-
nieckich, która ukaza³a siê w

pa�dzierniku 1894 r. W tym roku
tak¿e powsta³a powie�æ histo-
ryczna Quo vadis, za któr¹ w roku
1905 otrzyma³ nagrodê Nobla.
       W roku 1896 zacz¹³ pisaæ
Krzy¿aków, powie�æ historyczn¹

z dziejów Polski krocz¹cej do
potêgi. To wielkie dzie³o ukoñczy³
dopiero w roku 1900.
       Trylogia ,Quo vadis i Krzy-
¿acy - to szczytowe osi¹gniêcia
pisarskie Sienkiewicza. Do³¹czyæ
do nich mo¿na napisan¹ znacznie
pó�niej barwn¹ powie�æ przygo-
dow¹ dla m³odzie¿y W pustyni i
w puszczy (1910-1911).

Obchodzony z pewnym
opó�nieniem w roku 1900 jubi-
leusz dwudziestopiêciolecia pracy
pisarskiej Sienkiewicza sta³ siê
�wiêtem ogólnonarodowym. Ze
sk³adek spo³eczeñstwa zakupio-
no pisarzowi dworek w Oblê-
gorku. Mimo ci¹g³ych podró¿y
(przewa¿nie z dorastaj¹cymi ju¿
dzieæmi, Henrykiem Józefem i
Jadwig¹), Sienkiewicz doceni³
znaczenie w³asnego domu i
rodzinnego zacisza - w roku 1904
o¿eni³ siê po raz trzeci, tym razem
z kuzynk¹ Mari¹ Babsk¹.

Jeszcze jedna powie�æ
wspó³czesna, Wiry  (1908),
osnuta na tle wydarzeñ rewo-
lucyjnych roku 1905, nie nale¿y
do szczytowego dorobku pi-
sarza. Powie�æ historyczna Na
polu chwa³y (1903-1905) to ju¿

s³aby tylko odblask Trylogii, a
Legiony (pisane w latach 1911-
1914) trudno nawet oceniæ,
poniewa¿ fragment ten nie do-
czeka³ siê kontynuacji. Na-
tomiast talent pisarski Sien-
kiewicza ja�nieje pe³nym blas-
kiem w licznych nowelach. Wiele
z nich znamy od lat szkolnych,
nie ma nawet potrzeby ich przy-
pominaæ. Równie bogaty jest
dorobek publicystyczny.

Twórczo�æ Sienkiewicza nie
tylko krzepi³a serca ogarniête
zw¹tpieniem wobec rosn¹cego
ucisku w zaborze rosyjskim i
pruskim, dzie³a te przypomnia³y
Polakom narodow¹ odrêbno�æ i
prawo do narodowej godno�ci.
Tote¿ gdy butny i ufny w sw¹ si³ê
rz¹d niemiecki spotêgowa³y prze-
�ladowanie Polaków pod zabo-
rem pruskim, pisarz znów zabra³
g³os w li�cie otwartym do cesarza
Wilhelma I i w innych publicznych
wyst¹pieniach. W gdy wybuch³a
wojna �wiatowa, której niszczy-
cielski walec zacz¹³ siê prze-
taczaæ po ziemiach polskich,
Sienkiewicz stan¹³ w neutralnej
Szwajcarii na czele komitetu
pomocy ofiarom wojny w Polsce.
Ta dobroczynna dzia³alno�æ
spo³eczna wype³ni³a ostatnie lata
jego pracowitego ¿ywota. Do
ostatniej chwili apelowa³ do
narodów �wiata o pomoc dla
Polaków i wszelkimi dostêpnymi
drogami przesy³a³ do kraju wcale
poka�n¹ pomoc finansow¹ i
materialn¹ . Nie doczeka³, nie-
stety, chwili, gdy po przesz³o
stuletniej niewoli Polska odzys-
ka³a niepodleg³o�æ. Zmar³ w
Vevey w Szwajcarii 15 listopada
1916 roku.

(fragmenty ¿yciorysu Henryka
Sienkiewicza - Tomasz Jode³ka-

Burzecki - Henryk Sienkiewicz
Ba�nie i legendy)
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Senat USA przyj¹³ rezolucjê upamiêtniaj¹c¹
osi¹gniêcia Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego
polskiego pianisty, kompozytora i polityka, by³ego
premiera rz¹du RP, który zmar³ w Nowym Jorku 29
czerwca 1941 r. Paderewski po�wiêci³ swoje ¿ycie,
umiejêtno�ci i maj¹tek idei odbudowy niepodleg³ej Polski.
Rezolucja, uchwalona pod wp³ywem inicjatywy repub-
likañskiego senatora Chucka Hagela z Nebraski, posia-
daj¹cego polskie pochodzenie, przypomina dokonania
Paderewskiego w muzyce i polityce, wspomina tak¿e, ¿e
wiêkszo�æ dochodów ze swoich koncertów przeznacza³
on na cele dobroczynne. Przyczyni³ siê m.in. do
utworzenia fundacji pomocy dla weteranów i sierot po
poleg³ych ¿o³nierzach. Rezolucja senacka zosta³a
zg³oszona w dniu 24 maja przez senatorów Hagela i
poparta przez sentorów Durbina, Mikulski, Murkowski,
Voinovicha. Zosta³a uchwalona w Senacie 14 czerwca b.r.

Jednym z inicjatorów tej rezolucji jest Edward
Rowny, który wiêkszo�æ swojego ¿ycia po�wiêci³
popularyzacji dorobku wielkiego Polaka, jakim by³ Ignacy
Jan Paderewski. Rezolucja podkre�la osi¹gniêcia
�Ignacego Jana Paderewskiego jako muzyka, kom-
pozytora, dyplomaty, filantropa�. Urodzony w 1860 r.
Paderewski na prze³omie XIX i XX wieku zyska³ s³awê
jednego z najwiêkszych pianistów swoich czasów. Zagra³
setki koncertów w Europie i w Stanach Zjednoczonych
na prze³omie XIX i XX wieku. Jego recitale cieszy³y siê

ogromn¹ popularno�ci¹ w USA. Swoj¹ popularno�æ
wykorzysta³ do pozyskania poparcia na rzecz niepodleg³ej
Polski. W 1919 roku zosta³ jej premierem. Po kilku latach
powróci³ do dzia³a³no�ci muzycznej.

Najazd niemiecki na Polskê we wrze�niu 1939 roku
zmobilizowa³ Paderewskiego do ponownego powrotu na
scenê polityczn¹. Ignacy Paderewski nale¿y do grona
najbardziej znanych w Ameryce Polaków oprócz bohaterów
amerykañskiej wojny o niepodleg³o�æ: Tadeusza Ko�ciuszki
i Kazimierza Pu³askiego, wspó³czesnych postaci takich jak
papie¿ Jan Pawe³ II, Lech Wa³êsa, Zbigniew Brzeziñski.

Decyzj¹ prezydenta Franklina D. Roosevelta, Pade-
rewski zosta³ pochowany na Narodowym Cmentarzu Wojs-
kowym Arlington w Waszyngtonie, z zapewnieniem, ¿e jego
szcz¹tki zostan¹ przewiezione do wolnej Polski. W 1992 r.
pod wp³ywem inicjatywy ambasadora Rownego prezydent
George Bush, Sr. zabra³ do Polski szcz¹tki Paderewskiego,
z wyj¹tkiem serca, które pozosta³o w Doylestown, w
Pensylwanii. Szcz¹tki wielkiego Polaka przewieziono do
Polski i z³o¿ono w katedrze �w. Jana w Warszawie.

Senacka rezolucja podkre�la nie tylko osi¹gni¹cia
Ignacego Paderewskiego w 65. rocznic¹ jego �mierci, ale
tak¿e podkre�la jego wk³ad dla zbudowania bliskiej
wspó³pracy miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Polsk¹
Podkre�la tak¿e,i¿ Polska jest sojusznikiem Stanów
Zjednoczonych w wojnie z globalnym terroryzmem.

Andrzej Miko³ajczyk
�ród³o:  Expatpol.com»

W 65. rocznicê �mierci

Senat USA uczci³   Ignacego Paderewskiego

Sejm przyj¹³ w czwartek przez aklamacjê uchwa³ê z
okazji 65. rocznicy �mierci Ignacego Jana Paderewskiego.
«Sejm pragnie uczciæ pamiêæ tego
wielkiego patrioty, który ca³e ¿ycie
po�wiêci³ Ojczy�nie» - napisano w
uchwale.

W uchwale przypomniano, ¿e
Paderewski «jako wybitny pianista gra³
w najznakomitszych salach koncerto-
wych �wiata», «jako dyplomata nego-
cjowa³ warunki traktatu wersalskiego
gwarantuj¹ce powrót Polski nad Ba³-
tyk», a «jako dobroczyñca nie szczêdzi³
wysi³ków na rzecz pomocy potrzebu-
j¹cym Polakom». Jak podkre�lono,
Paderewski «dobrze zas³u¿y³ siê Ojczy�nie». Wice-
marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski (PO) przypo-
mnia³, ¿e «kilka dni temu analogiczn¹ uchwa³ê przyj¹³
Senat Stanów Zjednoczonych».

Ignacy Jan Paderewski(1860-1941) zyska³, pocz¹wszy od
koñca XIX wieku, �wiatow¹ s³awê jednego z najwiêkszych

pianistów, koncertuj¹cego w ca³ej Europy,
obydwu Amerykach i Po³udniowej Afryce,
a tak¿e Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii.
W czasie I wojny �wiatowej Paderewski,
wykorzystuj¹c liczne znajomo�ci w �wiecie
polityki wspiera³ d¹¿enia Polaków do
odzyskania niepodleg³o�ci. W 1919 r., jako
premier i minister spraw zagranicznych,
stan¹³ razem z Romanem Dmowskim na
czele delegacji polskiej na konferencji w
Pary¿u i podpisa³ w imieniu Polski traktat
wersalski. Decyzj¹ prezydenta Franklina D.
Roosevelta, Paderewski zosta³ pochowany

na Narodowym Cmentarzu Wojskowym Arlington w Waszyng-
tonie. W 1992 r., na pro�bê prezydenta Lecha Wa³êsy, szcz¹tki
wielkiego Polaka sprowadzono do kraju i z³o¿ono w katedrze
�w. Jana w Warszawie

www.radio.com.pl

Sejm uczci³ pamiêæ Ignacego Paderewskiego
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Polska  pielgrzymka

• Województwo po³o¿one w �rodkowozachodniej
czê�ci Polski.
• Graniczy z województwami: zachodniopomorskim,
pomorskim, kujawsko-pomorskim, ³ódzkim, opol-
skim, dolno�l¹skim i lubuskim.
• Powierzchnia - 29826 km2 (9,5% powierzchni
kraju).
• Liczba mieszkañców - 3346 tys. (8,7% ludno�ci
Polski).
• Dzieli siê na 31 powiatów, 4 miasta na prawach
powiatu oraz 226 gmin.
• Na terenie województwa znajduje siê 108 miast.
Stolic¹ - o�rodkiem administracyjnym województwa
jest Poznañ
• G³ówne miasta to: Poznañ, Kalisz, Konin, Pi³a i
Leszno.

Województwo Wielkopolskie jest powszechnie
postrzegane jako kraina ludzi gospodarnych, zaradnych,
a jednocze�nie pomys³owych i z fantazj¹. To ziemia, która
dysponuje podstawami do rozwoju wszystkich turystyki.
Jej atuty to: walory turystyczne, dogodne po³o¿enie i
wysoki poziom us³ug turystycznych. Poznañ � jako

o�rodek kultury i centrum miêdzy-
narodowych targów, walory przy-
rodnicze pieczo³owicie chronione �
mimo intensywnego rolnictwa, cenne
zabytki architektury, miejsca his-
toryczne zwi¹zane z pocz¹tkami
pañstwa polskiego� to podstawowe
walory tej ziemi. Dla turystyki miêdzy-
narodowej wa¿na jest tak¿e dostêp-
no�æ komunikacyjna. Nowoczesny port
lotniczy Poznañ-£awica, du¿a czês-
totliwo�æ poci¹gów InterCity i EuroCity,
coraz lepsze drogi � wszystko to
sprawia, ¿e do Poznania i Wielkopolski
coraz bli¿ej i szybciej. ¯yczeniem
gospodarzy Wielkopolski jest, by
region ten nie kojarzy³ siê jedynie z
udzia³em w targach i krótkimi pobytami
w ramach przerw w podró¿ach tran-

zytowych. Warto przyjechaæ tu na d³u¿ej.
Stolic¹ regionu Wielkopolski, i najwiêkszym

miastem zachodniej Polski jest Poznañ - Po³o¿one na
skrzy¿owaniu szlaków komunikacyjnych, ponad pó³mi-
lionowe dzi� miasto jest wielkim o�rodkiem biznesu,
gospodarzem targów miêdzynarodowych o miêdzy-
kontynentalnej renomie i wa¿nym dla ca³ego kraju centrum
nauki � z piêtnastu wy¿szymi uczelniami, oraz kultury, a
zw³aszcza ¿ycia muzycznego i teatralnego.

Kolebk¹ miasta jest Ostrów Tumski � dawna wyspa
na rzece Warcie, gdzie znajduje siê gotycka katedra,
kryj¹ca prochy pierwszych w³adców Polski � Mieszka I i
Boles³awa Chrobrego. Poznañskie Stare Miasto
zachowa³o �redniowieczny uk³ad, jego najcenniejszymi
zabytkami jest renesansowy ratusz ze s³ynnymi figurkami
bod¹cych siê kozio³ków i ko�ció³ farny. Miasto ma cenne
zbiory muzealne � Muzeum Narodowego, Muzeum
Ludowych Instrumentów Muzycznych, Muzeum Archeo-
logicznego i wielu innych. Cennymi zbiorami dysponuje
Biblioteka imienia Raczyñskich. Wysoki poziom maj¹
poznañskie sceny teatralne. Dzielnica centralna têtni
¿yciem, szczególnie w okresie miêdzynarodowych targów.

Województwo Wielkopolskie
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Atrakcj¹ turystyczn¹ w Poznaniu jest palmiarnia w parku,
w dzielnicy £azar, jedna z najwiêkszych w Europie. Na
go�ci czekaj¹ liczne hotele i restauracje z kuchni¹
regionaln¹ � w tym ze smakowitymi pyzami dro¿d¿owymi.
Dorocznie, w dniu 11 listopada, z okazji imienin �w.
Marcina � patrona miasta, sklepy i uliczne kramy
zape³niaj¹ siê przepysznymi rogalami �wiêtomarciñskimi

nadziewanymi makiem i bakaliami. Poznañ to tak¿e miasto
sportu. Najwiêkszy kompleks znajduje siê nad Jeziorem
maltañskim i obejmuje m.in. tor wio�larski i ca³oroczne,
sztucznie na�nie¿ane centrum narciarstwa.

Atrakcj¹ okolic Poznania s¹ Wielkopolski Park
Narodowy (malownicza kraina jezior, lasów i wzgórz) oraz
rezydencje pa³acowo- parkowe w Kórniku i Rogalinie �
spe³niaj¹ce dzi� rolê muzeów wnêtrz. Kórnik s³ynie tak¿e
z arboretum ro�lin egzotycznych. Miejscowo�ci te
s¹siaduj¹ z lasami i jeziorami, co sprawia, ¿e maj¹ one
tak¿e charakter o�rodków wypoczynkowych. Takimi
o�rodkami w pobli¿u Kórnika s¹ m.in. B³a¿ejewko i
Zaniemy�l.

Choæ Nizina Wielkopolska od wieków jest ziemi¹
zagospodarowan¹ przez cz³owieka (tu by³y przecie¿
pierwsze siedziby plemienia Polan), to jednak w dalszym
ci¹gu ³atwo tu o kontakt z prawdziw¹ przyrod¹. Trudno
okre�liæ, ile wieków maj¹ za sob¹ prastare dêby, które
spotkamy opodal rezydencji Raczyñskich w Rogalinie i
nad Wart¹. Krain¹, w której o wszystkim decyduje natura,
jest Puszcza Notecka. Tu na wielkich powierzchniach
nadal nie spotkamy osad ludzkich, a miasta miasteczka
(a nawet wiêksze wsie, ulokowa³y siê na jej obrze¿ach.
Choæ lasów w pozosta³ych czê�ciach Wielkopolski nie ma
zbyt du¿o, wymieniæ trzeba Puszczê Zielonkê i lasy
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dla krajobrazu
Wielkopolski bardzo charakterystyczne s¹ jeziora.
Spotkamy je nawet w Poznaniu - stolicy Wielkopolski, która
dziêki temu sta³a siê tak¿e licz¹cym siê centrum sportów
wodnych. Najwiêksze kompleksy jezior tworz¹ pojezierza:
Miêdzychodzko - Sierakowskie, Gnie�nieñskie i Le-
szczyñskie.

Unikalnym kompleksem przyrodniczym s¹ pasy
ro�linno�ci �ródpolnej w parku krajobrazowym imienia

genera³a Dezyderego Ch³apowskiego, Z rolnicz¹ tradycj¹
Wielkopolski zapoznaje Narodowe Muzeum Rolnictwa w
Szreniawie wraz z filiami, m.in. w Nowym Tomy�lu
(wikliniarstwo), Swarzêdzu (skansen pszczelarski) i wsi
Uzarzewo. Na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego,
obejmuj¹cego m.in. Ostrów Lednicki � z reliktami jednej z
najstarszych polskich �wi¹tyñ, znajduje siê rozleg³y
skansen � Wielkopolski Park Etnograficzny. Skanseny
budownictwa ludowego znajduj¹ siê te¿ m.in. w Russowie
ko³o Kalisza (obok Muzeum pisarki Marii D¹browskiej), w
Osieku nad Noteci¹ i Wolsztynie. Krain¹ Koz³a (z racji
wystêpowania tu tradycyjnego ludowego instrumentu
muzycznego) zwane s¹ okolice miasta Zb¹szyñ. Z
tradycyjnej kultury ludowej znane s¹ te¿ okolice Szamotu³,
w których warto odwiedziæ zamek Górków.

Wielkopolska oferuje liczne mo¿liwo�ci wypoczynku
i rekreacji fizycznej, w po³¹czeniu z poznawaniem
fascynuj¹cej, choæ zawi³ej historii Polski. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje Szlak Piastowski, który warto poznaæ
podró¿uj¹c � zarówno autokarem, samochodem, jak te¿
rowerem, a nawet kajakiem i konno. Trasa rozpoczyna
siê najczê�ciej w Poznaniu. Pierwszym etapem jest Ostrów
Lednicki z Muzeum Pierwszych Piastów. Tu w roku 1000,
w trakcie spotkania ksiêcia Boles³awa Chrobrego z
cesarzem Ottonem III zapad³y decyzje o koronacji
Boles³awa Chrobrego. Dzi� na turystów oczekuje tu
rezerwat archeologiczny i muzeum.

Wielkopolska by³a kolebk¹ polskiej pañstwowo�ci.
Legendarn¹ siedzib¹ pierwszych w³adców Polski jest

Gniezno � jedno z najstarszych miast polskich, malo-
wniczo po³o¿one po�ród jezior. Najwiêkszym skarbem
Gniezna jest gotycka katedra, zbudowana na funda-
mentach wcze�niejszej �wi¹tyni wzniesionej przez
pierwszego w³adcê Polski � ksiêcia Mieszka I w X wieku.
Do znajduj¹cych siê tutaj relikwii misjonarza �w. Wojciecha
przybywaj¹ liczne pielgrzymki. Cennym zabytkiem s¹
Drzwi Gnie�nieñskie z roku 1170 przedstawiaj¹ce sceny
z ¿ycia patrona �wi¹tyni. Tury�ci odwiedzaj¹ Muzeum
Pocz¹tków Pañstwa Polskiego i Muzeum Archidie-
cezjalne. Pojezierze Gnie�nieñskie s³ynie z o�rodków
wypoczynkowych, m.in. w Powidzu i Skorzêcinie. W
pobli¿u znajduj¹ siê te¿ Pobiedziska � z muzeum

Zamek w Kórniku

Ostrów Tumski
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plenerowym �Wielkopolska w miniaturze� oraz rezydencja
pa³acowo- parkowa Czerniejewo ze stylowym hotelem i
o�rodkiem jazdy konnej. Dalszy etap Szlaku Pias-
towskiego � obejmuj¹cy m.in. Kruszwicê, Strzelno i
Inowroc³aw, znajduje siê ju¿ na terenie Województwa

Kujawsko-Pomorskiego.
W po³udniowej czê�ci Wielkopolski znajduje siê

Kalisz � najstarsze miasto w Polsce, wymienione przez
Ptolemeusza oko³o roku 142 n.e. Na uwagê zas³uguje
zabytkowa dzielnica staromiejska z fragmentami murów
obronnych, licznymi cennymi �wi¹tyniami oraz muzeum.
W pobli¿u Kalisza znajduje siê Antonin � z drewnianym
pa³acem Radziwi³³ów � ws³awionym pobytem i kon-
certowaniem przez Fryderyka Chopina. Niedaleki
Go³uchów znany jest z jedynego w Polsce pa³acu
przypominaj¹cego obiekty znad Loary. Pa³ac � oddzia³
Muzeum Narodowego, otacza wspania³y park. W tej samej
miejscowo�ci znajduje siê te¿ Muzeum Le�nictwa i
rezerwat ¿ubrów. Zarówno Antonin, jak i Go³uchów
zapraszaj¹ amatorów sportów wodnych. Cudowne lasy
pokrywaj¹ tereny Wzgórz Ostrzeszowskich, zwanych
Kocimi Górami. W tym piêknym krajobrazie, nad
zbiornikiem wodnym, znajduje siê bardzo dobrze
zagospodarowana miejscowo�æ wypoczynkowa � Kobyla
Góra.

Atrakcyjno�ci¹ oferty turystycznej kusi zabytkowe
miasto Leszno � znane z tradycji reformacji, miejsce
dzia³alno�ci wybitnego pedagoga Jana Amosa Komen-
skyego. Na uwagê zas³uguje zabytkowa starówka i

muzeum. Miasto slynie z tradycji sportów szybowcowych
i ¿u¿lowych. Tu te¿ znajduje siê jeden z najbardziej
atrakcyjnych parków wodnych ��Akwawit�. Okolice Leszna
obfituj¹ w lasy i jeziora (m.in. okolice Boszkowa i
Osiecznej). Per³¹ architektury jest Rydzyna � bêd¹ca
miastem-zabytkiem. W stylowych pomieszczeniach zamku
Su³kowskich mie�ci siê hotel, restauracja i centrum
konferencyjne. Okolice Leszna to tak¿e cenne pa³ace
(m.in. Paw³owice, Racot, Turew) i o�rodki jazdy konnej.

W pó³nocnej czê�ci Wielkopolski, nad Gwd¹ le¿y
miasto Pi³a. Otaczaj¹ je rozleg³e kompleksy le�ne i
jeziora. Malowniczy, pagórkowaty teren sprzyja rozwojowi
turystyki aktywnej � pieszej, rowerowej i wodnej. O�rodki
wypoczynkowe zlokalizowane s¹ m.in. w okolicy Z³otowa,
Jastrowia, Chodzie¿y, Margonina, Szamocina, W¹g-
rowca. W�ród puszczañskich ostêpów znajduj¹ siê
przytulne le�niczówki i kwatery agroturystyczne.
Pó³nocna Wielkopolska zachowa³a relikty umocnieñ
Wa³u Pomorskiego � z okresu drugiej wojny �wiatowej.
Cenne zabytki architektury znajduj¹ siê m.in. w
Skrzatuszu (sanktuarium) i W¹growcu (obiekty na Szlaku
Cystersów).

Najwiêkszym miastem wschodniej czê�ci Wiel-
kopolski jest Konin � znany jako centrum zag³êbia
wêglowego. To dzi� obszar w pe³ni ekologiczny � z
czystymi wodami jezior i rzek i wspania³ymi lasami.
Konin to miasto bardzo ciekawe dla turystów �
cennym zabytkiem jest najstarszy s³up drogowy w
Polsce. Na przedmie�ciu Gos³awice, na pó³wyspie
oblewanym ciep³ymi wodami (ekologiczne zrzuty z
elektrowni) znajduje siê zamek � muzeum z kolekcj¹
starych lamp. Najpopularniejsz¹ miejscowo�ci¹ w
okolicy jest Licheñ - sanktuarium z buduj¹c¹ siê
monumentaln¹ bazylik¹, nieznacznie mniejsz¹ od

Bazyliki �w. Piotra w Rzymie. Liczne o�rodki
wypoczynkowe ulokowa³y siê w okolicach �lesina.
Wodnymi szlakami, przez jeziora i kana³y mo¿na st¹d
dotrzeæ do Noteci i jeziora Gop³o. Cennym zespo³em
zabytków mo¿e poszczyciæ siê L¹d � znany z zespo³u
ko�cielno-klasztornego Cystersów.

www.poland-tourism.pl

Gniezno. Katedra

Pa³ac Raczyñskich w Rogalinie
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Uczmy siê jêzyka polskiego

Ãëàãîë mieæ (èìåòü)  Czasownik mieæ.

Â ïîëüñêîì ÿçûêå, â âîïðîñàõ è îòâåòàõ î òîì êàê êîãî
çîâóò óïîòðåáëÿåòñÿ ãëàãîë mieæ (èìåòü).
Êàê òåáÿ çîâóò?  Jak masz na imiê?
Êàê âàñ çîâóò?  Jak pan (pani) ma na imiê?
Ìåíÿ çîâóò�.   Mam   na imiê....

²

- Jak masz na imiê?
- Mam na imiê Krystyna. A jak ty masz na imiê?
- Mam na imiê Jerzy.

- Mam na imiê Ewa. A ty?
- Mam na imiê Adam.

- Jak pani ma na imiê?
- Mam na imiê Bo¿ena.
A pan? Jak pan ma na imiê?
- Ja mam na imiê Wies³aw.

mieæ
(íàñòîÿùåå âðåìÿ)

ja                     mam            my           mamy
ty                     masz            wy           macie
on, ona, ono    ma                oni, one   maj¹

Ìåíÿ çîâóò.... (ja) Mam na imiê ...
Òåáÿ çîâóò... (ty) Masz na imiê ...
Åãî çîâóò... On  ma na imiê ...
Å¸ çîâóò... Ona ma na imiê ...
Pan Lipski ma na imiê ...
Pani Lipska ma na imiê ...
²

- Jak ma pani na imiê?
- Mam na imiê Iwona.
- Jak ma na imiê pani matka?
- Moja matka ma na imiê Antonina.
- Jak ma na imiê pani Kowalska?
- Pani Kowalska ma na imiê Anna.
- Jak ma pan na imiê?
- Mam na imiê Andrzej.
- Jak ma na imiê pana ¿ona?
- Moja ¿ona ma na imiê Iwona.
- Jak ma na imiê pan Kowalski?
- Pan Kowalski ma na imiê Jan.
- Dziewczynki, jak macie na imiê?
- Ja mam na imiê Marysia.
- A ja mam na imiê Basia.
- Ch³opcy, jak macie na imiê?
- Ja mam na imiê Jurek,

a mój kolega ma na imiê Staszek.
- Jak panie maj¹ na imiê?
- Ja mam na imiê Ewa,
a moje kole¿anki maj¹ na imiê Maria, Barbara, Krystyna.
- Jak maj¹ na imiê pañstwa dzieci?
- Córka ma na imiê Agnieszka, a syn Pawe³.

Æwiczenie 1
Óïîòðåáèòå ïîäõîäÿùóþ ïî ñìûñëó ôîðìó ãëàãîëà mieæ.
Proszê u¿yæ odpowiedni¹ formê czasownika mieæ.
1. - Jak masz na imiê?
-..............................................na imiê Robert.
2. - Jak pani ma na imiê?
-...............................................na imiê Helena.
3. -Jak pan ma na imiê?
-...............................................na imiê Stanis³aw.
4. - Jak......na imiê pañstwa dzieci?  - Monika, Jacek i Leszek.
5. - Jak.....na imiê pana matka?   - Zofia
6. - Jak.....na imiê pani rodzice?  -  Ma³gorzata i Józef.
7. -Jak.....na imiê?                        - Tomek. A ty?
8.- Jak....na imiê pani Kowalska? - El¿bieta.

Æwiczenie 2

Ñêàæèòå è íàïèøèòå ïî-ïîëüñêè.
Proszê powiedzieæ i napisaæ to po polsku.
- Êàê âàñ çîâóò?   (ñïðàøèâàåòå æåíùèíó)
- Êàê Âàñ çîâóò?  (ñïðàøèâàåòå ìóæ÷èíó)
- Êàê âàñ çîâóò?   (ñïðàøèâàåòå äåòåé)
- Êàê Âàñ çîâóò?  (ñïðàøèâàåòå æåíùèí)
- Êàê Âàñ çîâóò?  (ñïðàøèâàåòå ìóæ÷èí)
- Êàê Âàñ çîâóò?  (ñïðàøèâàåòå æåíùèíó è ìóæ÷èíó)

Âîïðîñèòåëüíîìó ñëîâó ÷üè? â ïîëüñêîì ÿçûêå
ñîîòâåòñòâóþò âîïðîñèòåëüíûå ñëîâà czyje? èëè czyi?
czyje?     moje,  twoje,  nasze,  wasze
ýòè ôîðìû îòíîñÿòñÿ:
ê æåíùèíàì (matki, córki, ¿ony, babcie, siostry, ciocie,
kole¿anki, przyjació³ki, s¹siadki, znajome)
ê äåòÿì (dzieci, dziewczynki)
ê æèâîòíûì (zwierzêta, ptaki, psy, koty)
ê ïðåäìåòàì (przedmioty, rzeczy)
czyi?      moi,  twoi,  nasi,  wasi
ýòè ôîðìû (ò.í. ëè÷íî-ìóæñêèå) îòíîñÿòñÿ òîëüêî ê
ìóæ÷èíàì
(ojcowie, synowie, mê¿owie dziadkowie, bracia,
wujkowie, koledzy, przyjaciele, s¹siedzi, znajomi,
ch³opcy ...+ rodzice)

Æwiczenie 3

Îòâåòüòå ïîëíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
Proszê odpowiedzieæ pe³nymi zdaniami.
- Jak maj¹ na imiê wasze siostry i wasi bracia?
- Jak maj¹ na imiê twoi rodzice?
- Jak maj¹ na imiê pani przyjació³ki?
- Jak maj¹ na imiê pana koledzy?

Ãëàãîë mieæ (èìåòü). Âèíèòåëüíûé ïàäåæ åäèíñòâåííîãî ÷èñëà
ñóùåñòâèòåëüíûõ. ×èñëèòåëüíûå.
Czasownik mieæ. Biernik liczby pojedynczej rzeczowników. Liczebniki.

Óðîê 4
Lekcja 4
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Æwiczenie 4
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ i napisaæ to po polsku:
- ×üè ðîäèòåëè?  - Ìîè.
- ×üè ñîñåäêè?  - Íàøè.
- ×üè ñîáàêè?  - Ìîè.
- Ýòî âàøè âåùè? (îáðàùàåìñÿ íà òû)  - Äà, íàøè.
- Ýòî òâîè áðàòüÿ?  - Äà, ìîè.

Óæå çíàåì, ÷òî ãëàãîë mieæ (èìåòü) óïîòðåáëÿåòñÿ äëÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ ëèöà ïî èìåíè.
Ãëàãîë mieæ óïîòðåáëÿåòñÿ òàêæå, êîãäà õîòèì ñêàçàòü, ÷òî
�ó êîãî-òî åñòü êòî-òî/÷òî-òî".

Ó êîãî (åñòü) êòî/÷òî?     Kto ma kogo/ñî?
Czy masz brata?
Mam.
Czy masz siostrê?
Tak, mam.
A czy ty masz rodzeñstwo?
Tak, mam. Ja te¿ mam brata i siostrê.
Czy ma pan samochód? Tak, mam.

Ó ìåíÿ òåëåâèçîð. (ja) Mam telewizor.
Ó òåáÿ äîì. (ty) Masz dom.
Ó íåãî äåâóøêà. On ma dziewczynê.
Ó íå¸ ïàðåíü. Ona ma ch³opaka.
Ó íåãî ìàòü è îòåö. On ma matkê i ojca.
Ó âàñ ìóæ. Pani ma mê¿a.
Ó âàñ æåíà. Pan ma ¿onê.
Ó íàñ ñåìüÿ. (my) Mamy rodzinê.
Ó âàñ êíèãè. (wy) Macie ksi¹¿ki.
Ó íèõ äåòè. Oni maj¹ dzieci.
Ó íèõ áðàò è ñåñòðà. One maj¹ rodzeñstwo.
Ó âàñ ðîäèòåëè. Panie maj¹ rodziców.
Ó âàñ äåíüãè. Panowie maj¹ pieni¹dze.
Ó âàñ ìàëî âðåìåíè. Pañstwo maj¹ ma³o czasu.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ãëàãîë mieæ ñî÷åòàåòñÿ ñ
ñóùåñòâèòåëüíûìè â âèíèòåëüíîì ïàäåæå.

Âèíèòåëüíûé ïàäåæ åäèíñòâåííîãî ÷èñëà
ñóùåñòâèòåëüíûõ
Biernik liczby pojedynczej rzeczowników

Ó ñóùåñòâèòåëüíûõ ñðåäíåãî ðîäà ôîðìà âèíèòåëüíîãî
ïàäåæà âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ôîðìîé èìåíèòåëüíîãî:
lekarstwo     - Mam  (co?)  lekarstwo.
mieszkanie  - Mam  (co?)   mieszkanie.
Ôîðìà âèíèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ñóùåñò-
âèòåëüíûõ ìóæñêîãî ðîäà çàâèñèò îò çíà÷åíèÿ ñëîâà.
Ó íåîäóøåâë¸ííûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ ìóæñêîãî ðîäà îíà
âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ôîðìîé èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà:
dom          Mam  (co?)   dom.
telewizor  Mam  (co?)    telewizor.
telefon      Mam  (co?)    telefon.
Îäóøåâë¸ííûe ñóùåñòâèòåëüíûå ìóæñêîãî ðîäà  èìåþò
îêîí÷àíèå a (ôîðìà âèíèòåëüíîãî ïàäåæà ñîâïàäàåò ñ
ôîðìîé ðîäèòåëüíîãî):

ojciec        Masz  (kogo?)  ojca
brat           Masz  (kogo?)  brata
m¹¿           Masz  (kogo?)  mê¿a
dziadek     Masz  (kogo?)  dziadka
Ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî ðîäà ñ îêîí÷àíèåì – à â
âèíèòåëüíîì ïàäåæå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà èìåþò îêîí-
÷àíèå ê:
gazeta       Mamy  (ñî?) gazetê
ksi¹¿ka     Mamy  (ñî?) ksi¹¿kê
kuchnia     Mamy  (co?) kuchniê
mama        On ma  (kogo?)  mamê
siostra       On ma  (kogo?)  siostrê
babcia       On ma  (kogo?)  babciê
rodzina      On ma  (kogo?) rodzinê
Ó ñóùåñòâèòåëüíûõ æåíñêîãî ðîäà, îêàí÷èâàþùèõñÿ íà
ñîãëàñíûé, ôîðìà âèíèòåëüíîãî ïàäåæà âñåãäà ñîâïàäàåò
ñ ôîðìîé èìåíèòåëüíîãî:
Mysz      Mam (kogo?)  mysz
Ko�æ       Mam  (co?)   ko�æ

Æwiczenie 5
Íàïèøèòå ïðàâèëüíîå îêîí÷àíèå.
Proszê napisaæ koñcówkê.

- Czy masz rodzeñstwo? - Tak, mam jedn¹ siostr.....
- Czy pani ma rodzin...? -Tak, mam mê¿....i jedn¹ córk....
- Czy ma pan rodzeñstwo? - Tak, mam jednego brat...i

jedn¹ sióstr...
- Czy maj¹ pañstwo dzieci? � Tak, mamy jednego syn...i

jedn¹ córk..
- Czy ma pan rodzin....? - Tak, mam ¿on.....i dziecko.
- Czy pani Jankowska ma rodzin.....? � Tak, ma matk....

i ojc.......

Æwiczenie 6
Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ñëîâà èç ñêîáîê.
Proszê odpowiedzieæ na pytania, wykorzystuj¹c s³owa z
nawiasów.
przyk³ad:
-Kogo masz? (matka). � Mam matkê.
a)
- Kogo masz (ojciec)
- Kogo ma pani Kowalska? (m¹¿)
- Kogo ma pan Kowalski? (¿ona)
- Kogo pañstwo maj¹? (dzieci i babcia)
- Kogo maj¹ pañstwo Lipscy? (rodzina)
b)
- Co masz? (gazeta)
- Co pan ma? (samochód)
- Co ma Marysia? (ksi¹¿ka)
- Co maj¹ pañstwo Kowalscy? (komputer)
- Co ma ta dziewczyna? (gitara)
- Co ma ta kobieta? (torebka)

Æwiczenie 7
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ i napisaæ to po polsku:
Ó íå¸ ñåìüÿ: ìóæ è äåòè.
Ó íåãî æåíà.
Ó ìåíÿ ðîäèòåëè: ìàòü è îòåö.
Ó òåáÿ áðàò è ñåñòðà.
Ó âàñ áàáóøêà è äåäóøêà. (îáðàùàåòåñü ê æåíùèíå)
Ó âàñ ïîëüñêèé òåëåâèçîð (îáðàùàåòåñü ê ñóïðóãàì)
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Ó íåãî åñòü ñåìüÿ?
Ó òåáÿ åñòü áðàò èëè (lub) ñåñòðà?
Ó Âàñ åñòü äåòè? (îáðàùàåòåñü ê ñóïðóãàì)
Ó âàñ åñòü ìóæ?
Ó âàñ åñòü æåíà?
Ó òåáÿ åñòü ðîäèòåëè?

Ãëàãîë mieæ óïîòðåáëÿåòñÿ òàêæå äëÿ âûðàæåíèÿ âîçðàñòà
ëèöà.

Ñêîëüêî òåáå ëåò?     Ile masz lat?
Ìíå ñòî ëåò.      Mam sto lat.
²

- Ile masz lat?
- Mam sto lat.
A ty? Ile masz lat?
- Mam sto dwa lata.

- Czy masz rodzeñstwo?
- Mam trzy siostry.
- Ile lat maj¹ twoje siostry?
- M³odsza siostra ma cztery lata, a starsza ma dziesiêæ lat.
- A ile ty masz lat?
- Mam siedem lat.

×èñëèòåëüíûå   Liczebniki

ñ÷èòàåì – liczymy
1   jeden 6    sze�æ
2   dwa 7    siedem
3   trzy 8    osiem
4   cztery 9    dziewiêæ
5   piêæ 10  dziesiêæ

Æwiczenie 8
Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Proszê odpowiedzieæ na pytania.

a) przyk³ad:
- Ile jest piêæ plus dwa?  Piêæ plus dwa jest siedem
- Ile jest jeden plus cztery?  .....
- Ile jest trzy plus siedem?   .....
b) przyk³ad:
- Ile jest piêæ minus dwa?  Piêæ minus dwa jest trzy
- Ile jest jest cztery minus trzy?  .....
- Ile jest jest dziewiêæ minus osiem?  .....

²
Æwiczenie 9
Ïðî÷èòàéòå:
Proszê przeczytaæ
3  +  4  =  7 9  -  8  =  1
1  +  5  =  6 10  -  3  =  7
²

- Czy maj¹ pañstwo dzieci?
- Mamy tylko córki.
- Ile pañstwo maj¹ córek?
- Mamy 5 córek.
- Ile one maj¹ lat?
- Ania ma l rok.
- Monika ma 3 lata.
- Ewa ma 5 lat.
- Tereska ma osiem lat, a Basia ma 11 lat.

ñ÷èòàåì   liczymy
11    jedena�cie 16   szesna�cie
12   dwana�cie 17   siedemna�cie
13    trzyna�cie 18   osiemna�cie
14    czterna�cie 19   dziewiêtna�cie
15   piêtna�cie

²

Æwiczenie 10
Ïðî÷èòàéòå: Proszê przeczytaæ:
11  +  7  =  18 17  -  12  =  5
19  -  13  =  6 14  +  4  =  18
10  +  5  =  15 11  -  1  =  10

²

- Czy masz brata?
- Mam.
- Jak on ma na imiê?
- Marek.
- Ile on ma lat?
- Marek ma 19 lat.
- Czy on ma dziewczynê?
- Ma.
- Jak ma na imiê jego dziewczyna?
- Monika.
- Ile ma lat?
- Osiemna�cie.

Æwiczenie 11
Âñòàâüòå ñëîâà. Proszê wstawiæ s³owa.
Ile ona....................lat?
Ile (ty)....................lat?
Ile lat......................pana ojciec?
Ile lat......................twoja babcia?
Ile one....................lat?
Ile pani...................lat?
Ile lat......................pañstwa dzieci?

²

- Czy ma pani rodziców?
- Tak, mam. Mam matkê i ojca.
- Jak ma na imiê pani matka
i ile ma lat?
- Moja matka ma na imiê Wanda
i ma 42 lata.
- A pani ojciec?
- Mój ojciec ma 51 lat
i ma na imiê Henryk.

ñ÷èòàåì   liczymy
20   dwadzie�cia 60   sze�ædziesi¹t
30   trzydzie�ci 70   siedemdziesi¹t
40   czterdzie�ci 80   osiemdziesi¹t
50   piêædziesi¹t 90   dziewiêædziesi¹t

100 sto

Æwiczenie 12
Ïðî÷èòàéòå: Proszê przeczytaæ:
24  +  31  =  55       44  +  33  =  77
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99  -  88  =  11       66  +  41  =  25
87  -  34  =  53       74  +  23  =  97

1 rok
2,  3,  4  lata
5,  6, .....20  lat
21  lat
22,  23,  24  lata
25,  26, ......30  lat  (itd.)

Æwiczenie 13
×òî ñ ÷åì ñî÷åòàåòñÿ? Ñîåäèíèòå è çàòåì ïðî÷èòàéòå.
Co siê z czym ³¹czy? Proszê po³¹czyæ i przeczytaæ.
rok,  lata,  lat
32,  21,  20,  l,  43,  15,  41,  101,  62,  85,  53,  70,  71,  73,
75,  90,  91,  94,  99

Æwiczenie 14
Âñòàâüòå ñîîòâåòñòâóþùèå ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå
âîçðàñò.
Proszê wstawiæ odpowiednie s³owa wyra¿aj¹ce wiek.
Mam 23........... Moja matka ma 41..........
Mój ojciec ma 42........... Mój malutki brat ma 1..........
a moja starsza siostra ma 21...... Moja ciotka ma 38...
a mój wujek 51..
Mój kolega ma 24......, a moja kole¿anka 22.............

Æwiczenie 15
Îòâåòüòå íà âîïðîñû. Â îòâåòàõ óïîòðåáèòå äàííûå
èç ñêîáîê.
Proszê odpowiedzieæ na pytania. W odpowiedziach
proszê u¿yæ dane z nawiasów.
- Ile lat ma jego dziadek?   (91)
- Ile lat ma jej babcia?   (75)
- Ile lat ma pañstwa syn?   (33)
- Ile lat ma twoja kole¿anka?   (27)
- Ile lat ma pana kolega?   (31)

Æwiczenie 16
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê to powiedzieæ i napisaæ po polsku:
- Ìíå 17 ëåò, à ñêîëüêî òåáå?
- Ìíå 30 ëåò, à ñêîëüêî âàì? (ñïðàøèâàåì ìóæ÷èíó)
- Ìîåé Ñåñòðå 21 ãîä, à ñêîëüêî âàì? (ñïðàøèâàåì
æåíùèíó)
- Âàøåé äî÷åðè 2 ãîäà, à ñêîëüêî âàøåìó ñûíó?
(ñïðàøèâàåì ìóæ÷èíó)
- Ìîåìó îòöó 61 ãîä, à ñêîëüêî âàøåìó îòöó?
(ñïðàøèâàåì æåíùèíó)

²

- Ile pani ma lat?
- Proszê pana !!! Hmmm... Proszê pana,
mam du¿o lat, ale jestem ci¹gle m³oda.
- Rozumiem. Ma pani mê¿a?
- Mam.
- Ile ma lat?
- Mój m¹¿ ma czterdzie�ci piêæ lat.
- O ile lat jest pani m³odsza od swojego mê¿a?
- Jestem m³odsza od swojego mê¿a o piêæ lat.
- To znaczy, ¿e pani m¹¿ jest starszy
od pani o piêæ lat.

- Ma pan racjê.
- Ju¿ wiem, ile pani ma lat.
- To dobrze, ale proszê nikomu tego nie mówiæ.
- Zgoda?
- Zgoda.
(Proszê pana !!! - îáðàùåíèå ê ìóæ÷èíå ñ äîñàäîé; Proszê
pana. - âåæëèâîå îáðàùåíèå ê ìóæ÷èíå;
du¿o – ìíîãî; ale – íî; ci¹gle - ïîñòîÿííî, âñ¸ âðåìÿ; m³oda
– ìîëîäàÿ; rozumiem – ïîíèìàþ; rozumieæ – ïîíèìàòü; to
znaczy - ýòî çíà÷èò; ju¿ wiem - óæå çíàþ, to dobrze - ýòî
õîðîøî; proszê – ïðîøó; prosiæ – ïðîñèòü; mówiæ –
ãîâîðèòü; zgoda? – äîãîâîðèëèñü?)

íà ñêîëüêî ëåò? o ile lat?
îíà/oí   ìîëîæå /ñòàðøå  êîãî
ona     jest m³odsza/ starsza   od kogo
on       jest m³odszy/ starszy  od kogo

²

- O ile lat ona jest m³odsza od niego?
- Ona jest m³odsza od niego o 5 lat.
- O ile lat on jest starszy od niej?
- O 5 lat.

Æwiczenie 17
Ñêàæèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ to po polsku:
- Íà ñêîëüêî ëåò îí ñòàðøå ñâîåé æåíû?
- Íà 3 ãîäà.
- Íà ñêîëüêî ëåò âû ìîëîæå ñâîåãî ìóæà?
- ß ìîëîæå ñâîåãî ìóæà íà 7 ëåò.
- Íà ñêîëüêî ëåò òâîÿ áàáóøêà ìîëîæå òâîåãî äåäóøêè?
- Íà 1 ãîä.

Åù¸ èíà÷å ìîæíî ñïðîñèòü î âîçðàñòå:
â êàêîì âîçðàñòå? w jakim wieku?
²

- W jakim wieku jest ten mê¿czyzna?
- On jest ju¿ w podesz³ym wieku.
- W jakim wieku s¹ te kobiety?
- One s¹ w pani wieku.
- To znaczy, ¿e s¹ jeszcze m³ode.
- Bardzo m³ode i piêkne.
- Ma pan racje.
(w podesz³ym wieku - â ïîæèëîì âîçðàñòå;
piêkne – êðàñèâûå)

U�miechnij siê
Znany fizyk na wyk³adzie o wieku Ziemi
zakoñczy³ swoje my�li s³owami:
�Z wiekiem Ziemi jest tak samo, jak z wiekiem kobiety:
trudno okre�liæ go zbyt dok³adnie."
Èçâåñòíûé ôèçèê íà ëåêöèè î âîçðàñòå Çåìëè
çàêîí÷èë ñâîè ìûñëè ñëîâàìè:
�Ñ âîçðàñòîì Çåìëè òàê æå, êàê ñ âîçðàñòîì æåíùèíû:
òðóäíî åãî îïðåäåëèòü ñëèøêîì òî÷íî�.

Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêîâ:
1. Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
2. B. Bartnicka, W. Jekiel, M. Jurowski, T. Tichomirowa,
D. Wasilewska, K. Wroc³awski„. Ìû ó÷èì ïîëüñêèé”.
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Do tej pory przedstawiciele Departamentu Stanu
odmawiali komentarza na temat uchwalonej w kwietniu
przez Senat USA poprawki do ustawy imigracyjnej, która
przewiduje zniesienie wiz turystycz-
nych dla Polaków. Dyplomaci
twierdzili, ¿e nie maj¹ wp³ywu na prace
parlamentu.

Jednak za kulisami, a tak¿e w
rozmowach z kongresmanami ci sami
ludzie wypowiadali siê zdecydowanie
przeciwko poprawce. O sprzeciwie
administracji mówili m.in. autorzy
poprawki, senatorowie Barbara Miku-
lski i Rick Santorum.

Polska jest naszym dobrym so-
jusznikiem. Nie jeste�my jednak w
stanie poprzeæ tej ustawy, gdy¿ dzieli
ona ró¿ne kraje - mówi teraz «Gazecie»
Daniel Fried, zastêpca sekretarza stanu USA ds.
europejskich.

W obecnej formie poprawka znosi wizy na okres
próbny dla tych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej,
które wys³a³y nie mniej ni¿ 300 ¿o³nierzy do Iraku lub
Afganistanu. Faktycznie oznacza to tylko Polskê.

Teraz spraw¹ poprawki musi siê zaj¹æ Izba Re-
prezentantów, czyli izba ni¿sza Kongresu USA. -
Oficjalnie nie sprzeciwiamy siê tej ustawie. Nasze
problemy z ni¹ nie wynikaj¹ z tego, ¿e chce ona pomóc
Polsce, bo pomoc Polsce to dobra rzecz. Tyle tylko, ¿e
pomagaj¹c Polsce, ustawa nie robi nic, by pomóc tak¿e
innym krajom, które na to zas³u¿y³y - t³umaczy Fried. -
Co mamy powiedzieæ naszym czeskim, wêgierskim czy
s³owackim przyjacio³om?

Jego zdaniem np. Estonia nie jest gorszym so-
jusznikiem USA od Polski, jest tylko du¿o mniejszym krajem.
- Ustawa tymczasem ustanawia sztywn¹ poprzeczkê
wojskow¹, któr¹ mo¿e spe³niæ tylko Polska. Ale dla takich
krajów jak Estonia jest to znacznie trudniejsze. I czy to
oznacza, ¿e Estonia jest mniej warto�ciowym sojusznikiem?
Oni te¿ wys³ali swoje wojska na te wojny - mówi amerykañski
dyplomata.

Wed³ug innego przedstawiciela Departamentu Stanu,
po tym jak w kwietniu Senat uchwali³ poprawkê dotycz¹c¹
Polski, amerykañscy politycy otrzymali masê telefonów od
oburzonych dyplomatów z innych krajów Europy Wschod-
niej. Wed³ug naszych rozmówców czê�æ z nich, np. Czesi,
opowiada siê za tym, by Kongres nie uchwala³ ¿adnych
zmian w przepisach wizowych, je�li mia³yby one uwzglêd-
niaæ tylko Polskê.

Na pytanie «Gazety» dlaczego Departament Stanu nie
zaproponuje najprostszego kroku - obni¿enia zapisanej w
ustawie poprzeczki wojskowej tak, by ustawa mog³a obj¹æ
niemal wszystkich sojuszników USA w Europie Wschodniej,
którzy s¹ cz³onkami UE i wys³ali wojska do Iraku lub
Afganistanu - Daniel Fried odpowiada: - Ale pozostaje
jeszcze problem tego, ¿e nasza administracja popiera
generalne zasady programu znoszenia wiz. Rozumiem i

mam wiele sympatii dla ludzi, którzy chc¹ przyspieszyæ ten
proces. Ale mamy w³asne kryteria i musimy je wype³niaæ.

Do rz¹dowego programu znoszenia wiz mo¿na zostaæ
w³¹czonym, je�li odsetek odrzuconych
przez konsulaty USA wniosków wizo-
wych w danym kraju nie przekracza 3
proc. W Polsce liczba odrzucanych
wniosków wizowych regularnie spada,
jednak wci¹¿ wynosi oko³o 20 proc.
Wype³nienie kryteriów programu zno-
szenia wiz mo¿e nam zabraæ jeszcze
wiele lat, mimo wielu u³atwieñ wpro-
wadzonych przez Amerykanów.

W rzeczywisto�ci wiêc tylko uch-
walenie przez Kongres ustawy o znie-
sieniu wymogu wizowego dla Polaków
pozostaje w najbli¿szych latach jedyn¹
realn¹ szans¹ na podró¿e za ocean bez

potrzeby odwiedzania amerykañskiego konsulatu.
Uchwalona przez Senat ustawa imigracyjna w ogóle

ma ma³e szanse na przyjêcie przez Izbê Reprezentantów,
gdy¿ budzi zbyt wiele kontrowersji, choæ nie dotycz¹ one
Polski. Kongres USA zapewne wróci do tej sprawy po
przerwie wakacyjnej.

Nawet je�li ustawa imigracyjna przepadnie, nie ma
¿adnego powodu nie wierzyæ, by polska poprawka nie
zosta³a dopisana do jakiejkolwiek innej ustawy i prze-
g³osowana w przysz³o�ci. Stanowisko Departamentu
Stanu mo¿e jednak spowodowaæ, ¿e szanse na przyjêcie
takiego zapisu przez Izbê Reprezentantów bêd¹ o wiele
mniejsze.

Pozytywne skutki mog³oby wywrzeæ jeszcze silniejsze
ni¿ w poprzednich latach lobbowanie administracji Busha
za zniesieniem wiz dla Polaków. Inaczej jednak podchodzi
do tego problemu polska minister spraw zagranicznych
Anna Fotyga, która ostatnio odwiedzi³a Waszyngton. - W
moich rozmowach podkre�la³am, ¿e sprawa wiz do USA
ma dla Polaków coraz mniejsze znaczenie ze wzglêdu
otwieranie siê dla nas rynków pracy w krajach Unii
Europejskiej - mówi³a Fotyga. - Im wiêksza jest wrzawa w
tej sprawie, tym gorsze s¹ nasze stosunki z krajami Grupy
Wyszehradzkiej. A sprawa wiz nie jest tak wa¿na dla polskiej
opinii publicznej, jak j¹ przedstawiaj¹ media.

W rzeczywisto�ci jednak sprawa wiz do USA nie ma
nic wspólnego z otwieraniem siê rynków pracy w UE. Wizy,
o których mowa w senackiej poprawce, pozwalaj¹ jedynie
na turystyczne wyjazdy do USA na najwy¿ej trzy miesi¹ce.
Zniesienie tych wiz zakoñczy³oby upokarzaj¹c¹ dla wielu
Polaków konieczno�æ wystawania w kolejkach pod
konsulatami USA. Ubiegaj¹cy siê o pracê w USA i tak
musieliby jak teraz zabiegaæ o wizy innego rodzaju.

Polski rz¹d, który w tym momencie deklaruje, ¿e ta
sprawa ma dla nas coraz mniejsze znaczenie, mo¿e
przegapiæ historyczn¹ szansê. Po przyjêciu ustawy
znosz¹cej wizy przez Senat USA Polska nigdy nie by³a bli¿ej
ich rzeczywistego zniesienia.

 �ród³o:  "Gazeta Wyborcza" 

Wizy do USA dla Polaków
Daniel Fried, zastêpca sekretarza stanu USA ds. europejskich oficjalnie potwierdzi³ w

rozmowie z «Gazet¹», ¿e rz¹d USA nie popiera projektu ustawy znosz¹cej wizy dla Polaków.
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Wiadomo�ci z Polski

Minister Anna Fo-
tyga na zakoñczenie
dwudniowej wizyty
w USA spotka³a siê z
wiceprezydentem
Dickiem Cheney�em
i republikañskimi
przewodnicz¹cymi
komisji spraw zagra-
nicznych: Senatu -
Richardem Luga-
rem i Izby Repre-
zentantów � Henry
Hyde�em. Z Wice-
prezydentem USA
szefowa polskiej dy-
plomacji rozmawia³a
o krajach Europy
wschodniej, a w
szczególno�ci o
Ukrainie.

Stosunki z Ukrain¹, oraz sposoby poparcia
cz³onkostwa tego kraju w NATO, dominowa³y tak¿e na
spotkaniu szefowej polskiego MSZ z senatorem
Lugarem - który na pocz¹tku lat 90-ych jako jeden z
pierwszych senatorów popiera³ przyjêcie Polski do
NATO.

Po spotkaniu z minister Fotyg¹ Lugar podkre�li³
swoje poparcie dla wej�cia Ukrainy do sojuszu, ale
zaznaczy³, ¿e dotrzymanie docelowego terminu 2008
r. zale¿y m.in. od rozwoju wewnêtrznej sytuacji w tym
kraju. Senator powiedzia³, ¿e z szefow¹ dyplomacji
RP rozmawia³ tak¿e o polskiej gospodarce, wymianie
studentów miêdzy obu krajami, a tak¿e o wizach
amerykañskich dla Polaków. Doda³, ¿e Senatowi zale¿y
na objêciu programem ruchu bezwizowego tak¿e
innych krajów Europy �rodkowowschodniej, nie tylko
Polski.

Minister poproszona o podsumowanie swej wizyty
w USA - pierwszej w roli nowej szefowej polskiej
dyplomacji � minister podkre�li³a, ¿e by³a ona przede
wszystkim potwierdzeniem «euroatlantyckiej opcji w
polityce zagranicznej Polski» � bliskiego sojuszu z
USA przy jednoczesnym aktywnym cz³onkostwie Polski
w Unii Europejskiej.

 Po wszystkich moich spotkaniach (w Waszyng-
tonie) mogê powiedzieæ, ¿e opcja euroatlantycka jest
wielkim wyznacznikiem naszej polityki. Sojusz z USA
jest bardzo istotny �o�wiadczy³a.

Serwis POLSKA-POLACY
¯ród³o: Portal Interia.pl (Polska)

Anna Fotyga zakoñczy³a
wizytê w USA

Zgodnie z projektem, wszyscy rodacy, którzy
mieszkaj¹ poza granicami kraju � a nie maj¹ polskiego
obywatelstwa � bêd¹ mogli staraæ siê o specjaln¹
legitymacjê: Kartê Polaka. By j¹ otrzymaæ, bêd¹ musieli
dowie�æ polskiego pochodzenia.

Wachlarz przywilejów
Jakie przywileje wi¹za³yby siê z posiadaniem Karty

Polaka? Na razie szczegó³y rz¹dowego projektu objête
s¹ tajemnic¹. Jednak nieoficjalnie ¯W dowiedzia³o siê,
¿e Karta dawa³aby prawo do nauki i studiów w ojczy�nie
na równi z Polakami, przywilej bezp³atnego wstêpu do
muzeów i � co najwa¿niejsze dla rodaków mieszkaj¹cych
za wschodni¹ granic¹ � u³atwienie w otrzymywaniu wiz
wjazdowych do Polski.

�Uproszczenie procedury wizowej to i tak bardzo du¿o.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e na ca³kowite zniesienie
wiz nie mamy co liczyæ. W koñcu Polska przystêpuje w
przysz³ym roku do uk³adu z Schengen, co niesie za sob¹
zaostrzenie polityki imigracyjnej� � komentuje prezes
Zwi¹zku Polaków na Ukrainie Stanis³aw Kostecki.

Dziêki Karcie Polakom bez obywatelstwa ³atwiej
bêdzie te¿ wyegzekwowaæ konstytucyjny przepis daj¹cy
im prawo do osiedlania siê w ojczy�nie przodków. W tej
chwili jest to bardzo trudne ze wzglêdu na skomplikowan¹
procedurê udowadniania polskiego pochodzenia. Nowa
ustawa znacznie j¹ upro�ci.

Raz ustalonego pochodzenia nie mo¿na bêdzie
podwa¿aæ, za to straciæ bêdzie mo¿na przywileje wi¹¿¹ce
siê Kart¹ Polaka. Legitymacjê tê polskie pañstwo mo¿e
odebraæ za niegodne sprawowanie.

Poparcie Platformy
Czy rz¹dowy projekt doczeka siê uchwalenia w tej

kadencji Sejmu? Jest na to du¿a szansa. Szczególnie ¿e
opowiada siê za nim nawet opozycja.

�Oczywi�cie, ¿e poprzemy, choæ nie oznacza to, i¿
nie bêdziemy zg³aszali zastrze¿eñ� � deklaruje pos³anka
PO Halina Rozpondek z Sejmowej Komisji £¹czno�ci z
Polakami za Granic¹. �Chodzi o to, by nasi rodacy czuli
siê jak we w³asnym kraju. Na Kartê Polaka czekamy ju¿
od wielu lat� � dodaje.

Halina Rozpondek przypomina, ¿e nie bêdzie to
pierwsze podej�cie do uchwalenia Karty. Analogiczny
projekt powsta³ ju¿ w 1999 roku, ale do koñca kadencji
AWS nie doczeka³ siê wej�cia pod obrady parlamentu.

Rz¹d chce daæ przywileje
Polakom za granic¹

Rz¹d koñczy prace nad projektem ustawy o
Karcie Polaka � legitymacji dla rodaków miesz-
kaj¹cych poza krajem. Dziêki niej Polacy bêd¹
mogli ³atwiej ni¿ dot¹d odwiedzaæ ojczyznê,
osiedlaæ siê w niej lub studiowaæ. Rz¹dowy projekt
ustawy jest ju¿ w fazie nieformalnych konsultacji
miêdzyresortowych � ujawnia Micha³ Dworczyk,
doradca premiera ds. Polonii i Polaków za granic¹.

 Karta Polaka ma du¿e szanse
 na uchwalenie w tej kadencji Sejmu
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O ¿yciu Polonii na wschodzie UkrainyPó�niej przeciwny by³ mu Sojusz Lewicy Demokratycznej.
�W tamtym projekcie zapisano, ¿e ka¿dy Polak ma prawo
do pracy i mieszkania. To by³y nierealne postulaty� �
t³umaczy teraz pos³anka SLD prof. Joanna Senyszyn.

Moralna rekompensata
��rodowiska polonijne przy tych zapisach wcale

wtedy nie obstawa³y� � polemizuje z ni¹ Stanis³aw
Kostecki. �Zawsze bardziej liczy³y siê dla nas kwestie
moralne wi¹¿¹ce siê z Kart¹. Wa¿ne s¹ te¿ kwestie
praktyczne: dziêki niej mogliby�my w koñcu policzyæ, ile
np. mieszkañców Ukrainy przyznaje siê do polskiego
pochodzenia. Jestem wdziêczny obecnym w³adzom za
to, ¿e choæ jeste�my w Unii, forsuj¹ ten projekt� � dodaje.

Mniej optymistycznie na Kartê Polaka zapatruje siê
za to dr Krystyna G¹sowska ze Stowarzyszenia Wspólnota
Polska. Obawia siê, ¿e po uchwaleniu Karty nast¹pi wysyp
oszustów o w¹tpliwym polskim pochodzeniu. Bêd¹ chcieli
za wszelk¹ cenê udowodniæ swoje korzenie, by nabyæ
wi¹¿¹ce siê z Kart¹ przywileje. �Dlatego tryb ustalania
polskiego pochodzenia powinien zostaæ ustalony w
sposób rozs¹dny� � podsumowuje.

Wiktor Ferfecki, ¯ycie Warszawy, 27 czerwca 2006

Spotkania ministrów kultury z krajów UE odbywaj¹
siê raz na pó³ roku, ostatnie by³o wiosn¹ w Grenadzie.
Lubelskie zaplanowano na pa�dziernik. - Chcia³bym, by
moi partnerzy poznali znaczenie kulturowe Lublina. By
zobaczyli, ¿e Polska to nie tylko Warszawa i Kraków -
powiedzia³ minister Ujazdowski. Wcze�niej w O�rodku
Brama Grodzka otworzy³ oficjalnie portal «Pamiêæ
Lublina», który niedawno uruchomi³ Teatr NN. Mo¿na tam
znale�æ 1,5 tysi¹ca archiwalnych zdjêæ miasta, audycje
radiowe, teksty i zapisy wspomnieñ. Jest te¿ wirtualna
biblioteka i plany Lublina. Ujazdowski by³ pod wra¿eniem:
�Ten portal mo¿e o¿ywiæ edukacjê, w nowatorski sposób
ukazuje dziedzictwo lokalnej historii� - powiedzia³. Spotka³
siê tak¿e z twórcami kultury i wrêczy³ Nagrodê Artystyczn¹
Miasta Lublina, któr¹ w tym roku otrzyma³a Anna
Kaczkowska z Radia Lublin. Obejrza³ te¿ Teatr Stary.
Zapytany, czy jego resort przeka¿e fundusze na
przebudowê zabytku, powiedzia³, ¿e istniej¹ na to spore
szanse: �Jednak chcia³bym najpierw poznaæ program tego,
co ma siê dziaæ w obiekcie po jego renowacji. Jestem
gotowy wspieraæ ten projekt w staraniach o �rodki unijne�
- zapewni³ Ujazdowski. O planach dotycz¹cych zabytku
rozmawia³ wczoraj z Witoldem Mazurkiewiczem z Centrum
Kultury, jednym z autorów koncepcji przebudowy Teatru
Starego na teatr impresaryjny. Pó�nym popo³udniem
Ujazdowski rozmawia³ w cztery oczy z arcybiskupem
Józefem ¯yciñskim, a wieczorem wzi¹³ udzia³ w otwarciu
Festiwalu Teatrów Europy �rodkowej «S¹siedzi». [...]

Sylwia Szewc, Gazeta Wyborcza, 19 czerwca 2006

Najazd ministrów na Lublin
�Chcê, by poznali miasto, które mo¿e od-

grywaæ rolê szczególn¹ w polityce wschodniej UE,
w kontakcie z Ukrain¹ i Bia³orusi¹� - powiedzia³ w
Lublinie minister kultury Kazimierz Ujazdowski.

Opracowa³ Robert Trzaska, Serwis �Polska-Polacy�

W dniach 2-3 czerwca b.r. odby³ siê ju¿ ósmy festiwal
polskiej i ukraiñskiej muzyki im. K. Szymanowskiego,
zorganizowany przez szko³ê muzyczn¹ N13 i Stowarzyszenie
Kultury Polskiej w Charkowie.

Na otwarciu festiwalu w sali Charkowskiej Filharmonii z
przywitaniem wyst¹pili przedstawicieli Charkowskiej admi-
nistracji pañstwowej, Konsul Generalny RP w Charkowie, oraz
organizatorzy imprezy. Na scenie wszystkich radowali
muzycznym przywitaniem laureaci poprzednich festiwali.

Jury wys³ucha³o uczestników konkursu, których w tym
roku by³o ponad 100 osób. W dniu 5 czerwca na koncercie
galowym uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody i prezenty.

Kolejny IX festiwal odbêdzie siê nastêpnego roku w
jubileusz s³ynnego polskiego kompozytora Karola Szy-
manowskiego za udzia³em artystów z Polski.

Mo¿liwo�æ sfotografowaæ siê z prezydentem miasta
Charkowa Michai³em Dobkinym wypad³a El¿unie Czernijenko

w parku im. Gorkiego 1 czerwca b.r. pod czas zorganizowanego
przez Asocjacjê Stowarzyszeñ Mniejszo�ci Narodowych
Ukrainy  �wiêta Dnia Dziecka jak nagroda za j¹ aktywn¹
dzia³alno�æ w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie.

VIII Festiwal
im. Karola Szymanowskiego

Zdjêcie na pami¹tkê
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Reporta¿
zdjêciowy
procesji
Bo¿ego Cia³a
w Charkowie

O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy
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 �piewamy razem

Pie�ñ ta powsta³a w 1887 roku
z okazji zakoñczenia roku szkol-
nego w gimnazjum w Starym
S¹czu i nosi³a tytu³ �Na koniec
roku szkolnego». Autorem jej
tekstu i melodii by³ ówczesny
katecheta tego gimnazjum,
ks. Franciszek Le�niak (w³a�c.
Franciszek Jan Borgiasz). Pó�niej
zwi¹za³ siê z Tarnowem i by³
wspó³autorem �Dziejów miasta

Stanis³aw Raczyñski ��wit-Dzieñ-Noc�

Up³ywa szybko ¿ycie,
jak potok p³ynie czas,
za rok, za dzieñ, za chwile,
razem nie bêdzie nas. (bis)

I nasze m³ode lata
pop³yn¹ szybko w dal,
a w sercu pozostanie
têsknota, smutek, ¿al. (bis)

O, jeszcze m³odo�æ nasza,
jak¿e szczê�liwi my,
o, niech przynajmniej teraz
nie p³yn¹ gorzkie ³zy. (bis)

Choæ pamiêæ po nas zginie
ju¿ za nied³ugi czas,
niech piosnka w dal pop³ynie,
póki jeste�my wraz. (bis)

A je�li losów ko³o
z³¹czy zerwan¹ niæ,
bêdziemy znów pospo³u
�piewaæ i marzyæ, �niæ. (bis)

Ju¿ nadszed³ koniec roku.
Warn u rozstajnych dróg,
id¹cym w �wiat z otuch¹
niech b³ogos³awi Bóg! (bis)

Powstan¹ nowe rzeki
i setki nowych gwiazd,
za rok, za dzieñ, za chwilê,
razem nie bêdzie nas. (bis)

Up³ywa nasze ¿ycie
szybciej ni¿ biegnie czas,
nieodgadnione losy
wpêdzone w ciemny las. (bis)

A ja w pamiêci wiernej
zabra³em w obcy �wiat
kochane, jasne twarze,
przyjació³ z dawnych lat. (bis)

Tarnowa», profesorem tamtejszego
seminarium duchownego i kus-
toszem Muzeum Diecezjalnego, a
tak¿e zosta³ pra³atem kapitu³y
tarnowskiej.

Na prze³omie XIX i XX w.
pie�ñ ks. Le�niaka zyskiwa³a coraz
szersz¹ popularno�æ na ziemiach
polskich wszystkich trzech zaborów
i wystêpowa³a te¿ pod tytu³ami �Jak
szybko mijaj¹ chwile» oraz �Na

po¿egnanie». Od czasów I wojny
�wiatowej sta³a siê pie�ni¹ ogól-
nopolsk¹, znan¹ g³ównie pod ty-
tu³em zaczerpniêtym z jej pier-
wszych s³ów: �Up³ywa szybko
¿ycie». Zapisane tu trzy ostatnie
zwrotki prawdopodobnie nie s¹
autorstwa ks. Le�niaka i powsta³y
w okresie pó�niejszym.

Na podstawie Wac³aw Panek,
«Polski �piewnik Narodowy».

Up³ywa szybko ¿ycie
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 Kuchnia  polska

¯urek
Przepisów na ¿urek jest tyle, ile regionów.

¯urek krakowski (zawiera warzywa), kielecki,
podlaski, namys³owski. Podstawowym sk³adnikiem
jest zawsze dobry zakwas z m¹ki ¿ytniej, od-
powiednio przyrz¹dzony z dodatkiem skórki
razowego chleba.

Postny ¿ur by³ zawsze zup¹ bardzo skromn¹.
Wrzucano do niej minimum niezbêdnych sk³ad-
ników. Hojnie szafowa³ kucharz zasobami spi¿arni,
dopiero gdy min¹³ czas postu. Orze�wiaj¹cy wywar
uzupe³nia³ pokrojon¹ w plastry kie³bas¹, ¿eberkiem,
kostkami przesma¿onego boczku czy po³ówk¹ jajka
na twardo.

Grzegorz Kazubski przygotowuj¹c klasyczny ¿urek mazowiecki korzysta z przepisu, którego nauczy³ siê od
mamy. Dodaje dla ostro�ci chrzanu, �mietany. Doprawia majerankiem. Dorzuca kilka z¹bków czosnku, drobno pociête
grzyby, plasterki bia³ej kie³basy. W rezultacie powstaje lekko kwaskowa zupa - prosta jak krajobraz Mazowsza.

¯urek z chrzanem i �mietan¹

Sk³adniki :
@ litr wywaru miêsnego albo z kostki instant
@ dwie szklanki zakwasu na ¿ur
@ 250 gramów kie³basy podwawelskiej
@ 3-4 ³y¿ki �mietany 12 albo 18 %
@ 4 jajka
@ ziemniaki
@ listek laurowy
@ olej
@ ziele angielskie, majeranek
@ sól i pieprz do smaku

Przepis :
Do gor¹cego wywaru wlaæ zakwas, wrzuciæ listek laurowy, pieprz, odrobinê ziela angielskiego i pogotowaæ kilka

minut. Ziemniaki i jajka ugotowaæ. Kie³basê pokroiæ w plasterki i podsma¿yæ na rumiano na patelni. Wrzuciæ do
¿urku. Kiedy ¿ur trochê przestygnie zabieliæ go �mietan¹ (�mietana warzy siê w po³¹czeniu z gor¹cymi zupami),
dodaæ chrzan, suszony majeranek, doprawiæ do smaku. Podawaæ gor¹cy z ziemniakami i cz¹stkami jajka. Ziemniaki
mo¿na te¿ podaæ osobno okraszone skwareczkami.




