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50. rocznica Powstania Poznañskiego Czerwca

Przelana krew nie
posz³a na marne

 Kilkadziesi¹t tysiêcy osób, przedstawiciele
w³adz Polski na czele z g³ow¹ pañstwa Lechem
Kaczyñskim, z prezydentami Niemiec, S³owacji,
Wêgier i Czech wziê³o wczoraj udzia³ w uro-
czystych obchodach 50. rocznicy Powstania
Poznañskiego Czerwca. Specjalny telegram z tej
okazji przes³a³ Ojciec �wiêty Benedykt XVI.

50 lat po krwawym st³umieniu Powstania
Poznañskiego Czerwca ´56 roku ¿aden ze
sprawców masakry nie poniós³ odpowiedzial-
no�ci, a �ledztwo prowadzone jednoosobowo
przez poznañski IPN wci¹¿ zamiast od-
powiedzi przynosi nowe pytania. Do dzi� nie
wiadomo m.in., kogo w wielkiej tajemnicy
pochowano w bezimiennych grobach na
cmentarzu w Pile. �ledztwo w tej sprawie
prowadzi poznañski IPN.

28 czerwca 1956 r. robotnicy i studenci
Poznania upomnieli siê o prawo do godnego
¿ycia, prawo do wolno�ci, protestuj¹c przeciwko
narzuconej Polsce si³¹ komunistycznej w³adzy.
�Pamiêtam, jak dzi�: ludzie na placu Stalina (dzi�
Mickiewicza) czekali na przedstawicieli w³adzy.
Nikt siê nie pojawi³. Nagle, w jakim� takim odruchu
spontanicznym, kto� zaintonowa³ «Bo¿e, co�
Polskê». I nad miastem, �piewana przez
kilkadziesi¹t tysiêcy osób, pop³ynê³a ta pie�ñ.

ci¹g dalszy na str.5

• 65. rocznica mordu profesorów lwowskich
• Rz¹d premiera J. Kaczyñskiego zaprzysiê¿ony
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• Województwo Mazowieckie
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• Go³¹bki
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Na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, w dniu 4 lipca
licznie zgromadzili siê mieszkañcy Lwowa, przedstawiciele
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we
Lwowie, delegacja Kancelarii Prezydenta RP, reprezentanci
lwowskich uczelni, bp Marian Buczek, ks. Marian Skowyra
i o. Aleksander Litwiniuk OFM Conv. Uczestnicy uro-
czysto�ci z³o¿yli wieñce i zapalili znicze. Bp Buczek
przewodniczy³ modlitwom w intencji zamordowanych
profesorów i ich rodzin oraz wyg³osi³ okoliczno�ciowe
przemówienie.

65 lat minê³o, ale wspomnienie o tamtych tra-
gicznych wydarzeniach jest zawsze ¿ywe. S¹ winy i
czyny, które nie maj¹ przedawnieñ i nie ulegaj¹
zapomnieniu. Wzgórza Wuleckie � szumi¹ drzewa,
ko³ysane wiatrem, �piewaj¹ ptaki, ludzie spaceruj¹ lub
spiesz¹ do swych zajêæ. Du¿o m³odzie¿y, niedaleko jest
akademik, wiêc gwarno i weso³o.

Ale na Wzgórzach, w�ród drzew � skromny pomnik �
krzy¿. Wspomnienie tego, co sta³o siê 65 lat temu. Milcz¹cy
znak pamiêci i skargi, czynu i winy, które mo¿e tylko Bóg
rozgrzeszyæ i wybaczyæ. Czy rzeczywi�cie milcz¹cy? Na
nim tablice z nazwiskami tych, którzy zginêli. Rozstrzelani,
dlatego, ¿e byli Polakami. Och! Jak wiele mo¿e powiedzieæ
milczenie. Milczenie � szeptem drzew, szumem wiatru �
bezg³o�nie przypomina. Melodia ¿ywej przyrody o¿ywia
milczenie i opowiada o tym, co wydarzy³o siê 65 lat temu.

4 lipca 1941 roku pod morderczymi strza³ami okupanta
padli reprezentanci inteligencji polskiej. Wybitni uczeni o
�wiatowej s³awie, którzy odegrali powa¿n¹ rolê w ¿yciu
kulturalnym, gospodarczym i politycznym Polski, cz³onkowie
ich rodzin i ich przyjaciele. Chciano unicestwiæ Naród,
niszcz¹c jego mózg. Tragedia ta wstrz¹snê³a ca³ym
�wiatem.

Aresztowanie przeprowadzi³y oddzia³y Abwehry przy
wspó³dzia³aniu oddzia³ów Nachtigal. Wszyscy aresztowani
rozstrzelani zostali o �wicie 4 lipca 1941 r., a praw-
dopodobnie rozstrzelania odby³y siê tak¿e 5, 12 oraz 25
lipca. Zw³oki po�piesznie chowano u podstaw Zbocza
Kadetów na Wuleckich Wzgórzach. W pa�dzierniku 1943
r., kiedy klêska III Rzeszy by³a ju¿ widoczna, Niemcy
przyst¹pili do usuwania dowodów swego przestêpstwa. Pod
os³on¹ nocy ekshumowano zw³oki pomordowanych na
Wuleckich Wzgórzach i wywieziono do Lasu Krzy-
wczyckiego, gdzie 9 pa�dziernika spalono na stosie. Prochy
rozsypano po okolicznych polach.

Rany, ból i blizny czas czê�ciowo zaleczy³. Zieleñ traw
i drzew spowi³a miejsce tragedii. Ale pamiêæ jest wieczna.
Ka¿dego roku, w³a�nie 4 lipca na Wzgórzach Wuleckich, u
stóp pomnika-krzy¿a gromadz¹ siê Polacy, by modlitw¹ i
chwil¹ milczenia uczciæ pamiêæ pomordowanych. I w tym
roku Polacy, wierni tradycji i pamiêci, zebrali siê u stóp
krzy¿a-pomnika.

�W dwudziestym wieku cz³owiek przeciwko cz³o-
wiekowi podnosi³ rêkê, podnosi³ broñ, unicestwia³, niszczy³,
mordowa³. Miejsce wielkiej tragedii, tragedii narodu
polskiego, tragedii nauki polskiej, nauki ogólno�wiatowej,
bo to przecie¿ profesorowie Uniwersytetu, Politechniki,
ludzie �wieccy i ich rodziny, jeden kap³an rzymskokatolicki,

65. rocznica mordu profesorów lwowskich
który te¿ zgin¹³ w tym czasie. Musimy prosiæ wszech-
mog¹cego Boga, aby wiek dwudziesty pierwszy, który
my�my nie tak dawno rozpoczêli, nie by³ wiekiem
dwudziestym. W wieku dwudziestym by³y obozy na
Wschodzie i na Zachodzie, cz³owiek niszczy³ jeden
drugiego. Cz³owiek, stworzony przez Boga, powinien
pamiêtaæ, ¿e ka¿dy jest moim bli�nim � bez wzglêdu na
rasê, kolor skóry, narodowo�æ, jêzyk, obrz¹dek, wyznanie
czy nawet jest cz³owiekiem niewierz¹cym. Ka¿dy ma wolne
sumienie, wolny wybór. Jeden wybiera Boga, drugi Go
pozostawia, ale obaj maj¹ sumienie. Trzeba nam prosiæ

wszechmog¹cego Boga, aby ka¿dy cz³owiek, ¿yj¹cy na
ziemi, mia³ sumienie, które mu mówi �nie zabijaj�, które mu
mówi �pomagaj drugiemu�, które mu mówi �masz tak ¿yæ,
aby po twojej �mierci wszyscy o tobie mówili dobrze� �
powiedzia³ bp Marian Buczek.

Nastêpnie g³os zabra³ konsul RP we Lwowie Ryszard
Klemm, który powiedzia³: �Zgromadzi³a nas dzisiaj
uroczysto�æ niezwykle powa¿na i niezwykle tragiczna. 65.
lat temu, w³a�nie w nocy z 3 na 4 lipca dokonano
bestialskiego mordu na polskich profesorach i ich rodzinach.
Dobrze jest, ¿e od lat rocznica ta jest upamiêtniona i
�wiêcona nasz¹ pamiêci¹. Na chwa³ê tym, którzy tutaj
polegli, nauka polska siê rozwija, nauka polska jest znana
na ca³ym �wiecie i nauka polska ma bardzo dobre kontakty
z nauk¹ ukraiñsk¹. Dzisiaj w wolnej i niepodleg³ej Ukrainie
mo¿emy czciæ pamiêæ naszych Rodaków i chyliæ g³owy
przed tymi ofiarami. Chcia³em serdecznie wszystkich
Pañstwa powitaæ i serdecznie podziêkowaæ za przybycie.
Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na czele z pani¹
dyrektor Bo¿en¹ Opio³¹. Witam wszystkich i bardzo siê
cieszê, ¿e tyle osób, w tym m³odzie¿, chowa pamiêæ tych
tragicznych chwil po to, ¿eby i�æ do przodu, my�leæ o
przysz³o�ci i troszczyæ siê o to, ¿eby to ju¿ siê nie powtórzy³o,
¿eby czego� takiego nie by³o, ¿eby�my wszyscy ¿yli
szczê�liwie, rado�nie i dobrze�.

Pani Bo¿ena Opio³a odczyta³a list prezydenta RP

Lwów-Wzgórza Wuleckie. Pomnik w miejscu ka�ni
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Lecha Kaczyñskiego: �Po 65. latach, z g³êbokim
wzruszeniem i przera¿eniem wspominamy cierpienie i
�mieræ lwowskich profesorów i ich rodzin, zamordowanych
w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku, w³a�nie tu, na Wzgórzach
Wuleckich. Stajemy dzi� w tym miejscu by przypomnieæ o

tej tragedii i zapewniæ, ¿e choæ symbolizuje j¹ tylko jeden
krzy¿ � pamiêtamy, ¿e ofiar by³o znacznie wiêcej.
Niemieckie zonder komando, przeznaczone do wyko-
nywania zadañ specjalnych, aresztowa³o tamtej nocy
dwudziestu o�miu profesorów wy¿szych uczelni wraz z
ich rodzinami. O �wicie wszystkich rozstrzelano. Pan
Tadeusz Gumowski, mimowolny �wiadek tragicznych
wydarzeñ, tak je zapamiêta³: �Zaczê³o �witaæ i wtedy
zauwa¿y³em, ¿e na stokach Wzgórz Wuleckich ¿o³nierze
kopi¹ dó³. Dó³ by³ wykopany w ci¹gu trzydziestu minut.
Skazanych przyprowadzono czwórkami od strony
zabudowañ Abrahamów i ustawiono ich nad samym
brzegiem do³u, twarz¹ do nas. Pluton egzekucyjny sta³ po
drugiej stronie grobu. Po salwie prawie wszyscy wpadli
bezpo�rednio do do³u. Skazani nie byli skuci. Liczyli�my
czwórki, by³o ich oko³o piêciu. Miêdzy skazanymi by³y,
zdaje siê � trzy kobiety. Po egzekucji szybko zasypano
dó³ i ubito ziemiê�.

Mord, dokonany prze nazistów na lwowskich
uczonych stanowi³ czê�æ planu wyniszczenia polskich elit
intelektualnych, przygotowanego jeszcze przed wybuchem
drugiej wojny �wiatowej. Dwa lata wcze�niej aresztowañ
dokonano w�ród profesorów uczelni krakowskich, którzy
na szczê�cie uniknêli �mierci, dziêki dyplomatycznym
interwencjom, wywo³anym powszechnym oburzeniem
miêdzynarodowej opinii publicznej. Dzi�, po wspólnej
modlitwie i chwili skupienia, zastanówmy siê nad dramatem
�mierci niewinnych ludzi � polskich uczonych, ich rodzin i
przyjació³. Ich los niech stanie siê przestrog¹ dla ¿yj¹cych.
Przestrog¹, która powinna nam uzmys³owiæ konieczno�æ
stawiania oporu zbrodniczym ideologiom. To od nas, tu i

teraz, od naszych postaw dzi� zale¿y przysz³o�æ, to¿samo�æ,
któr¹ podobnie, jak wolno�æ stale trzeba zdobywaæ, tworzyæ
i pielêgnowaæ w nas, w naszych dzieciach i wnukach�.

Prezes TKPZL Emil Legowicz podziêkowa³ uczestnikom
tych smutnych uroczysto�ci. �We wspólnej modlitwie
uczcili�my tych, którzy zostali zamordowani. Jest to tragedia
nie tylko narodu polskiego, ale i wszystkich narodów, które
mieszkaj¹ w naszym mie�cie. Niech to wydarzenie bêdzie
przestrog¹ dla tych, którzy ³ami¹ Bo¿e przykazanie nie zabijaj.
Cze�æ ich pamiêci!�

Skoñczy³y siê uroczysto�ci, umilk³y modlitwy, ludzie
rozeszli siê pe³ni skupienia i wspomnieñ. Tylko znicze
p³on¹, pozosta³y wi¹zanki i kwiaty. Nad Wzgórzami zapada
zmrok. Unosz¹ siê wspomnienia. Zdaje siê, ¿e Wzgórza
budz¹ siê, o¿ywiaj¹. U stóp pomnika, w�ród nocnej ciszy i
szumu drzew stoj¹ ci, co zginêli. Stanêli do apelu. Apelu
ciszy i milczenia. Milczenia, które mówi tak wiele.
Milczenia, które g³o�niej ni¿ s³owa wypowiada prawdê
tamtych minionych dni. Nic nie zak³óca milcz¹cego apelu.
Tylko nocne, rozgwie¿d¿one niebo, krzy¿ i cichy anio³
�mierci. 65 lat temu � niechaj to wspomnienie bêdzie

równie¿ przestrog¹, nie dopu�ci by powtórzy³a siê tragedia
tamtych dni. Przechodz¹c zatrzymajmy siê u stóp pomnika,
pochylmy g³owy i wspominajmy.

Wuleckie Wzgórza-
Pomnik i Krzy¿.
Odg³osy wystrza³ów
W wspomnieniach.
A potem cisza,
Milcz¹cy jêk.
Wuleckie Wzgórza �
Rozpacz i krew,
Tragedia wieku.
Mêczeñstwo, �mieræ,
A potem cisza
I dzwonu d�wiêk.
To dzwon pamiêci wiecznej �
Niemilkn¹cy Dzwon!

Longina Sikirnicka, Maria Basza
Gazeta  Lwowska, Lwów  Ukraina 2006-07-09

 
 

Pomnik Profesorow Lwowskich we Wroclawiu

Pomnik zamordowanych polskich
profesorów w Lublinie
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Wiadomo�ci z Polski

Rz¹d premiera J. Kaczyñskiego
zaprzysiê¿ony

W Pa³acu Prezydenckim zaprzysiê¿ony zosta³ rz¹d
Jaros³awa Kaczyñskiego. Szef PiS zosta³ premierem w
miejsce Kazimierza Marcinkiewicza. Po dymisji Marcin-
kiewicza, desygnowany na premiera J. Kaczyñski
zrezygnowa³ z konstruowania rz¹du na nowo. W sk³adzie
Rady Ministrów dosz³o tylko do jednej zmiany. Na
stanowisku ministra finansów Paw³a Wojciechowskiego
zast¹pi³ Stanis³aw Kluza.

W sk³ad nowej Rady Ministrów weszli: wicepremier i szef
MSWiA Ludwik Dorn, wicepremier i minister edukacji
narodowej Roman Giertych oraz wicepremier i minister
rolnictwa Andrzej Lepper. Ponadto: minister spraw za-
granicznych Anna Fotyga, rozwoju regionalnego - Gra¿yna
Gêsicka, skarbu pañstwa - Wojciech Jasiñski, budownictwa -
Antoni Jaszczak, sportu - Tomasz Lipiec.

Do rz¹du weszli te¿ ministrowie: pracy - Anna Kalata;
finansów - Stanis³aw Kluza; transportu - Jerzy Polaczek;
zdrowia - Zbigniew Religa; nauki i szkolnictwa wy¿szego -

Micha³ Seweryñski; obrony narodowej - Rados³aw Sikorski;
�rodowiska - Jan Szyszko; kultury - Kazimierz Micha³
Ujazdowski; gospodarki morskiej - Rafa³ Wiechecki;
gospodarki - Piotr Wo�niak oraz sprawiedliwo�ci - Zbigniew
Ziobro.

Na urz¹d ministra, cz³onka Rady Ministrów zostali
powo³ani: Przemys³aw Gosiewski, jako przewodnicz¹cy
komitetu sta³ego Rady Ministrów, oraz Zbigniew Wassermann
jako koordynator ds. s³u¿b specjalnych.

Nowy premier nie ukrywa³, ¿e chêtnie z powrotem
widzia³by w rz¹dzie zdymisjonowan¹ wicepremier i minister
finansów Zytê Gilowsk¹. Pani profesor nie zamierza jednak
rozwa¿aæ powrotu do rz¹du do czasu wyja�nienia tzw. afery
lustracyjnej.

�Musi zostaæ zrealizowany plan budowy pañstwa
sprawnego, nieskorumpowanego i przychylnego oby-
watelom,�- podkre�li³ prezydent Lech Kaczyñski po powo³aniu
rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego.

�Mo¿ecie na mnie w ramach uprawnieñ konstytucji
zawsze liczyæ�, - zadeklarowa³.

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

 
 

Nominacja Jaros³awa
Kaczyñskiego na premiera

Pañstwo � Kaczyñscy

Jaros³aw Kaczyñski odebra³ z r¹k prezydenta Lecha
Kaczyñskiego akt desygnuj¹cy go na Prezesa Rady Ministrów.
«Praca nowego gabinetu bêdzie koncentrowa³a siê na
wszystkim, co zmierza do naprawy Rzeczypospolitej» -
zadeklarowa³ nowo mianowany premier.

Prezydent oceni³, ¿e zmiana gabinetu
to rzecz normalna w demokracji. «Tym
razem zmiana gabinetu nastêpuje w ramach
tej samej koalicji rz¹dowej» - podkre�li³ Lech
Kaczyñski. Wcze�niej Lech Kaczyñski
przyj¹³ dymisjê rz¹du Kazimierza Mar-
cinkiewicza. Powierzy³ ustêpuj¹cemu
rz¹dowi dalsze sprawowanie obowi¹zków do
czasu powo³ania nowej Rady Ministrów.
Podziêkowa³ Kazimierzowi Marcinkiewiczowi
i ca³emu jego rz¹dowi za «wk³ad w prze-
budowê Rzeczypospolitej». Zaznaczy³, ¿e przebudowa Polski,
«uczynienie jej lepszej» to g³ówny cel «obozu politycznego,
który od zesz³ego roku sprawuje w³adzê w Polsce».

Lech Kaczyñski wyrazi³ przekonanie, ¿e nowy rz¹d bêdzie
kontynuowaæ dzie³o tworzenia «zrêbów IV Rzeczypospolitej».
«Jestem naj�wiêciej przekonany - powiedzia³ prezydent - ¿e
dzie³o to bêdzie z du¿¹ energi¹ kontynuowane». Przysz³emu
premierowi ¿yczy³ powodzenia w tej pracy.

Jaros³aw Kaczyñski podziêkowa³ za powierzenie mu misji
tworzenia rz¹du. «To dzie³o, o którym wspomina³ pan
prezydent, dzie³o podjête przez Kazimierza Marcinkiewicza i
jego gabinet, bêdzie kontynuowane» - zapewni³. Podkre�li³,
¿e Polska potrzebuje g³êbokiej przebudowy.

«Polska potrzebuje naprawy, potrzebuje g³êbokiej
przebudowy, potrzebuje dzia³añ zmierzaj¹cych ku temu, by
wyra�nie, w sposób oczywisty dla ka¿dego z polskich
obywateli, podnios³a siê jako�æ polskiego ¿ycia publicznego,

spo³ecznego, polskiej gospodarki» - zapewni³ J.Kaczyñski.
Zadeklarowa³, ¿e uczyni wszystko, aby - kiedy misja jego rz¹du
dobiegnie koñca - móc stwierdziæ, ¿e «zadanie przebudowy
pañstwa w du¿ym stopniu zosta³o wykonane».

W uroczysto�ci w Pa³acu Prezydenckim uczestniczyli
m.in. marsza³kowie Sejmu - Marek Jurek i Senatu - Bogdan
Borusewicz, ustêpuj¹cy premier Kazimierz Marcinkiewicz oraz
cz³onkowie jego rz¹du, kierownictwo PiS.

Teraz - zgodnie z konstytucj¹ - Jaros³aw Kaczyñski musi
zaproponowaæ sk³ad Rady Ministrów. W my�l konstytucji,
prezydent powo³uje nowego premiera i ministrów w ci¹gu 14
dni od przyjêcia dymisji poprzedniego rz¹du.

W ci¹gu kolejnych 14 dni nowy premier
musi przedstawiæ Sejmowi program rz¹du
wraz z wnioskiem o udzielenie wotum
zaufania. Uzyskanie wotum zaufania jest
warunkiem ukonstytuowania siê rz¹du. Sejm
uchwala wotum bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, w obecno�ci co najmniej po³owy
ustawowej liczby pos³ów.

Marsza³ek Sejmu Marek Jurek zapewni³,
¿e g³osowanie nad wotum zaufania dla
nowego rz¹du odbêdzie siê w Sejmie
jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi

- na jednym z dwóch zaplanowanych do tego czasu posiedzeñ.
Najbli¿sze z nich rozpoczyna siê w �rodê, a kolejne - w
nastêpny wtorek.

Wszystko wskazuje na to, ¿e konstytucyjne terminy bêd¹
skrócone przy powo³ywaniu gabinetu Jaros³awa Kaczyñ-
skiego. Marsza³ek Sejmu Marek Jurek zapowiedzia³, ¿e
g³osowanie nad wotum zaufania dla rz¹du Jaros³awa
Kaczyñskiego odbêdzie siê jeszcze w tym tygodniu albo na
pocz¹tku przysz³ego.

Nowy premier stawia wyra�nie na m³odych. 25-letni Jan
Dziedziczak ma zostaæ rzecznikiem nowego rz¹du Jaros³awa
Kaczyñskiego - poinformowa³o Biuro Prasowe PiS. Dzidziczak
by³ rzecznikiem prasowym Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej, wspó³pracowa³ z dotychczasowym rzecznikiem
rz¹du Konradem Ciesio³kiewiczem a ostatnio by³ asystentem
prasowym prezesa PiS.

onet.pl
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Przelana krew nie posz³a na marne

Z wie¿y zamku zrzucono znienawidzon¹ czerwon¹
flagê, z okien wyrzucano portrety Lenina, Stalina,
Dzier¿yñskiego. Kto� zawiesi³ bia³o-czerwony narodowy
sztandar. To ju¿ nie by³a manifestacja, to by³o powstanie� -
tak po latach wspomina w rozmowie z nami jeden z
uczestników powstania.

W czwartek, 28 czerwca 1956 r. o godz. 6.00
poznañscy robotnicy Zak³adów im. Stalina (dzi� Ce-
gielskiego) podjêli strajk generalny i zorganizowali masow¹
demonstracjê uliczn¹. Protestowali pod has³ami: «Chcemy
chleba i wolno�ci!», «Precz z bolszewikami!», «¯¹damy
wolnych wyborów pod kontrol¹ ONZ!». W wyniku
dwudniowych staræ na ulicach miasta zginê³o co najmniej
58 osób, a ok. 600 zosta³o rannych. Najm³odsz¹ ofiar¹
zamieszek by³ 13-letni Romek Strza³kowski, za� naj-
krwawsze walki toczy³y siê w rejonie ulicy Kochanowskiego,
gdzie mie�ci³ siê budynek Urzêdu Bezpieczeñstwa.

�Ogieñ by³ skierowany w nas, ludzie padali na ulicê,
krew pojawia³a siê w ka³u¿ach, krzyki. Strach przera�liwy.
Z domów tryska³y na nas bia³e odpryski tynku, bo strza³y
pada³y nie tylko z budynku UB, ale i z s¹siednich. Pó�niej
okaza³o siê, ¿e by³y tam mieszkania funkcjonariuszy UB i
strzelali do nas ze wszystkich stron� - opowiada³ nam dr
Ireneusz Kubacki.

Walki trwa³y dwa dni, a ofiarami rzezi zorganizowanej
przez ¿o³nierzy KBW na polecenie najwy¿szych w³adz
partyjnych sta³y siê przede wszystkim dzieci i przechodnie.
Jak choæby m³ody mê¿czyzna, którego wspomina
Aleksandra Banasiak, bohaterska pielêgniarka i uczestnik
powstania.

�Ona by³a w ósmym miesi¹cu ci¹¿y. On zgin¹³ na ulicy.
Nie mo¿na jej by³o oderwaæ od narzeczonego. Ja tego nigdy
nie zapomnê� - mówi Aleksandra Banasiak, odznaczona
niedawno medalem Florence Nightingale, odpowiednikiem
pielêgniarskiego Nobla.

Starsi wiekiem poznaniacy w ubraniach udekoro-
wanych bia³o-czerwonymi rozetkami, m³odsi z bransoletkami
w narodowych barwach szli wczoraj na plac ju¿ nie po to,
by - jak ich ojcowie, dziadkowie - walczyæ o wolno�æ, o
«Polskê katolick¹, a nie bolszewick¹». Przyszli przed
pomnik Poznañskiego Czerwca ́ 56 oddaæ ho³d tym, którzy
w walce z komunistycznym re¿imem w³a�nie na ulicach
Poznania ponie�li �mieræ.(...)

Do stolicy Wielkopolski na uroczysto�ci ku czci
bohaterów Poznañskiego Czerwca ´56 przybyli: prezydent
Lech Kaczyñski, premier Kazimierz Marcinkiewicz,
marsza³kowie Sejmu i Senatu - Marek Jurek i Bogdan
Borusewicz, prezydenci: Niemiec - Horst Koehler, Wêgier -
Laszlo Solyom, Czech - Vaclav Klaus, i S³owacji - Ivan
Gaszparovicz.

Obchody rozpoczê³y siê uroczyst¹ Msz¹ �w. konce-
lebrowan¹ przez ks. abp. Tadeusza Goc³owskiego,
metropolitê gdañskiego. Specjalny telegram do uczestników
obchodów 50. rocznicy Powstania Poznañskiego Czerwca
´56 przes³a³ równie¿ Ojciec �wiêty Benedykt XVI. «Przelana
przez poznañskich robotników, kobiety i dzieci krew nie
posz³a na marne, by³a zasiewem wolno�ci, który mia³

zaowocowaæ po latach upadkiem systemu stalinowskiego i
pe³n¹ niepodleg³o�ci¹ narodu» - napisa³ Papie¿.

[...]
Obecny na uroczysto�ciach prezydent Lech Kaczyñski

powiedzia³, ¿e oddaje szczególny ho³d bohaterom tamtych
dni, uczestnikom Powstania Poznañskiego Czerwca ´56,
zrywu, bez którego nie by³oby pó�niejszych, zakoñczonych
ostatecznie odzyskaniem wolno�ci.

�To, co sta³o siê w Poznaniu w czerwcu 1956 r., mia³o
znaczenie szczególne. Po raz pierwszy na tak¹ skalê
robotnicy, którzy mieli byæ podstaw¹ tamtego ustroju,
przeciwko niemu wyst¹pili. Po raz pierwszy te¿ robotnicy
zostali na tak¹ skalê przez w³adzê, która nazywa³a siê
ludow¹, zmasakrowani� - mówi³ prezydent. Kaczyñski
zauwa¿y³ równie¿, ¿e Poznañski Czerwiec ´56 by³ wa¿n¹
czê�ci¹ pewnego cyklu zdarzeñ, które wskazywa³y na to,
¿e Naród Polski nigdy nie pogodzi³ siê z narzuconym si³¹
ustrojem komunistycznym. Prezydent podkre�li³, ¿e
Powstanie Poznañskie wyzwoli³o procesy, które wprawdzie
nie znios³y komunistycznego ustroju, ale sprawi³y, ¿e re¿im
z³agodnia³.

Wystêpuj¹cy przed zgromadzonymi na placu miesz-
kañcami Poznania i uczestnikami powstania prezydenci:
Niemiec, S³owacji, Czech i Wêgier, wskazywali, ¿e to
w³a�nie wydarzenia z Poznania da³y ruchom obywatelskim,
antykomunistycznej opozycji w ich krajach impuls i si³ê do
walki z re¿imem.

�Dziêkujê Poznaniowi za to, ¿e w 1956 r., w dobie
strachu i zniewolenia nauczy³ nas, jak przestaæ siê baæ i
walczyæ o wolno�æ� - mówi³ prezydent S³owacji Ivan
Gaszparovicz. Jego s³owa zosta³y nagrodzone burz¹
oklasków.

Z kolei prezydent Czech Vaclaw Klaus podkre�la³, ¿e
dziêki wydarzeniom sprzed 50 lat dzisiaj wiemy, jak¹ cenê
ma dyktatura i podporz¹dkowanie i czym jest wolno�æ.
Prezydent RFN Horst Kohler przypomnia³, ¿e poznañskie
powstanie zapocz¹tkowa³o ruch do wolno�ci, nie tylko w
Polsce, którego re¿imowi komunistycznemu nie uda³o siê ju¿
powstrzymaæ. Poznaniakom dziêkowa³ równie¿ prezydent
Wêgier Laszlo Solyom - jak mówi³ - za pomoc i wsparcie w
tragicznych chwilach Powstania Wêgierskiego ´56.

�My, Wêgrzy, w Poznaniu widzieli�my prekursora
naszego powstania i zrywu wolno�ciowego Budapesztu� -
mówi³ Laszlo Solyom. Prezydent Wêgier przywo³a³ te¿
postaæ 15-latka Petera Mansfelda - symbolu buda-
peszteñskiej rewolucji, który by³ odpowiednikiem Romka
Strza³kowskiego.

Wystêpuj¹cy w imieniu uczestników powstania
Ryszard Biniak zaapelowa³ do m³odych Polaków, by nie
zmarnowali wywalczonej wolno�ci.

Kilkudziesiêciu kombatantów otrzyma³o z r¹k
prezydenta Kaczyñskiego odznaczenia pañstwowe: Krzy¿e
Oficerskie i Krzy¿e Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzy¿e Zas³ugi. Przed Poznañskimi Krzy¿ami z³o¿ono
kwiaty i zapalono znicze.

Wojciech Wybranowski, Nasz Dziennik
Opracowa³ Robert Trzaska

Zakoñczenie, pocz¹tek na str. 1.
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W pi¹tek prezes Stowarzyszenia «Wspólnota Polska»
otrzyma³ wizê bia³orusk¹. W sobotê zosta³ zatrzymany przez
bia³oruskie s³u¿by graniczne w Ku�nicy Bia³ostockiej. Bez
podania przyczyny, powo³uj¹c siê na decyzjê Miñska pog-

Granica bia³oruska zamkniêta dla prezesa  Stowarzyszenia
«Wspólnota Polska»

ranicznicy odmówili wpuszczenia prof. Stelmachowskiego na
teren Bia³orusi. W tej sytuacji z wjazdu zrezygnowali równie¿
dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ Tomasz
Lis oraz senatorowie Bronis³aw Korfanty i Andrzej Person.

pap

 Na posiedzeniu Komitetu UNESCO ds. Dziedzictwa
�wiatowego ma zapa�æ decyzja o zmianie na Li�cie UNESCO
nazwy obozu Auschwitz z «Obóz Koncentracyjny Auschwitz»
na «By³y Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny i Zag³ady
Auschwitz-Birkenau».

Przewodnicz¹ca Komitetu Dziedzictwa �wiatowego,
ambasador Litwy przy UNESCO Ina Marcziulonyte po-
informowa³a podczas konferencji prasowej, ¿e decyzja w tej
sprawie prawdopodobnie zapadnie we wtorek lub w �rodê.

Pani Marcziulonyte odmówi³a wszelkich komentarzy na
temat atmosfery panuj¹cej na sesji wokó³ tematu zmiany nazwy
nazistowskiego obozu Auschwitz. «Nie mogê nic mówiæ dopóki

Nazwa obozu Auschwitz zostanie zmieniona?

nie zapad³a decyzja» - podkre�li³a.
Polska od marca wnioskuje o zmianê dotychczasowej

nazwy obozu. Zmiana ta ma m.in. zapobiec pojawiaj¹cym siê
w zachodniej prasie okre�leniom «polskie obozy kon-
centracyjne».

By³y niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz wpisano
na Listê �wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
podczas posiedzenia Komitetu Dziedzictwa �wiatowego w
Egipcie w pa�dzierniku 1979 roku. Komitet umieszczaj¹c na
Li�cie ten najwiêkszy z hitlerowskich obozów zaznaczy³, ¿e w
przysz³o�ci tego typu obiekty nie bêd¹ ju¿ na ni¹ wpisywane.

pap

By³y prezydent Polski Aleksander Kwa�niewski zosta³
nowym przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej Miêdzynaro-
dowego Centrum Badañ Perspektywicznych w Kijowie.

Celem dzia³alno�ci tej niezale¿nej organizacji jest
promowanie na Ukrainie polityki publicznej bêd¹cej gwarancj¹
efektywnej demokracji.

Aleksander Kwa�niewski przej¹³ obowi¹zki przewod-
nicz¹cego Rady Nadzorczej MCBP z r¹k dotychczasowego

Kwa�niewski promuje demokracjê na Ukrainie
przewodnicz¹cego Bohdana Hawry³yszyna, który zajmowa³ to
stanowisko od 1997 r.

Rada Nadzorcza MCBP skupia najwy¿szych urzêdników
pañstwowych, deputowanych, ambasadorów, przedstawicieli
biznesu i nauki z Ukrainy i zagranicy.

G³ówne has³o organizacji brzmi: «Pomagamy Ukrainie
staæ siê prawdziwie demokratycznym pañstwem».

pap

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwa³o
ambasadora Republiki Bia³oruskiej w Warszawie Paw³a
£atuszkê - poinformowa³ rzecznik MSZ Andrzej Sado�.
Sprawa ma zwi¹zek z niewpuszczeniem na teren Bia³orusi
prezesa Wspólnoty Polskiej Andrzeja Stelmachowskiego.

«Dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ
Tomasz Lis poprosi³ o wyja�nienia dotycz¹cego wczorajszego
incydentu na przej�ciu granicznym w Ku�nicy Bia³ostockiej,
gdzie w³adze Republiki Bia³oruskiej odmówi³y prawa wjazdu
na swoje terytorium prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu,
prezesowi stowarzyszenia Wspólnota Polska» - powiedzia³
Sado�. Podkre�li³, ¿e szczególne oburzenie strony polskiej
wywo³a³ sposób potraktowania «szanowanej i zas³u¿onej
postaci ¿ycia politycznego w Polsce».

Bia³oruskie s³u¿by graniczne, powo³uj¹c siê na polecenie
z Miñska, odmówi³y Andrzejowi Stelmachowskiemu wjazdu

na Bia³oru�, choæ mia³ wa¿n¹ wizê wjazdow¹. Wraz z prof.
Stelmachowskim, na uroczysto�ci rocznicowe udawali siê
dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ Tomasz
Lis oraz dwóch senatorów: Bronis³aw Korfanty i Andrzej
Person. W zwi¹zku z niewpuszczeniem Stelmachowskiego
pozostali cz³onkowie delegacji zdecydowali w ge�cie
solidarno�ci i protestu nie wje¿d¿aæ na teren Bia³orusi. Prof.
Stelmachowski mia³ wzi¹æ udzia³ w niedzielnych obchodach
62. rocznicy akcji AK «Ostra Brama».

Przeprowadzona w lipcu 1944 r. akcja Armii Krajowej
«Ostra Brama» mia³a na celu wyzwolenie w³asnymi si³ami
Wilna przed nadej�ciem jednostek Armii Czerwonej; w
operacji uczestniczy³o ok. 9 tys. ¿o³nierzy. AK wyzwoli³a Wilno,
jednak nie na d³ugo - po nadej�ciu Armii Czerwonej NKWD
aresztowa³ wszystkich polskich ¿o³nierzy i oficerów, a Wilno
odebrano Polakom.

  Onet.pl

Polskie MSZ wezwa³o ambasadora Bia³orusi

W³adze bia³oruskie nie wpu�ci³y prof. Stelmachowskiego na obchody 62 rocznicy akcji Armii Krajowej «Ostra brama»
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Uczmy siê jêzyka polskiego

Óðîê 5
Lekcja 5

Ãëàãîë mieszkaæ (æèòü). Ïðåäëîæíûé ïàäåæ åäèíñòâåííîãî ÷èñëà
ñóùåñòâèòåëüíûõ. "Ãäå? Ãäå ýòî?". Ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå.

Czasownik mieszkaæ. Miejscownik liczby pojedynczej rzeczowników.
"Gdzie? Gdzie to jest?". Liczebniki porz¹dkowe.

Ãëàãîë mieszkaæ (III ñïðÿæåíèå)
Czasownik mieszkaæ
mieszkaæ� æèòü, ïðîæèâàòü
áûòü â æèâûõ � ¿yæ
Ãäå æèâ¸øü?   Gdzie mieszkasz?
²
Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w Polsce.
A gdzie ty mieszkasz?
Mieszkam w Kazachstanie.
A gdzie ona mieszka?
Ona mieszka na Ukrainie.
A gdzie on mieszka?
Na Litwie.
Gdzie mieszkaj¹ twoje kole¿anki?
One mieszkaj¹ na Bia³orusi.
²
Czy twoi rodzice ¿yj¹?
Tak, ¿yj¹.
A gdzie mieszkaj¹?
Moi rodzice mieszkaj¹ tak jak ja,
w Kazachstanie.
A gdzie mieszkaj¹ pani rodzice?
Moi rodzice mieszkaj¹ w Polsce.

Ïðåäëîæíûé ïàäåæ åäèíñòâåííîãî ÷èñëà
ñóùåñòâèòåëüíûõ
Miejscownik liczby pojedynczej rzeczowników.
Ïðåäëîæíûé ïàäåæ îòâå÷àåò íà âîïðîñû: gdzie? w kim?
w czym? o kim? w czym? o czym?
Ïðåäëîæíûé ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíûõ ìóæñêîãî è ñðåäíå-
ãî ðîäà èìåþò äâà îêîí÷àíèÿ: -e, -u.
Îêîí÷àíèå �e èìåþò ñóùåñòâèòåëüíûå íà òâåðäûå ñîãëàñ-
íûå. Ïåðåä îêîí÷àíèåì �e ïðîèñõîäèò îáÿçàòåëüíîå
èçìåíåíèå ïîñëåäíåãî ñîãëàñíîãî: òâåðäûé ñîãëàñíûé
÷åðåäóåòñÿ ñ ìÿãêèì ñîãëàñíûì.
.
-p :  -pi-e sklep – w sklepie
-b :  -bi-e chleb – w chlebie
-w : -wi-e Charków – w Charkowie
-m : -mi-e krem – w kremie

(íî) dom – w domu
-n :  -ni-e Ukraina – na Ukrainie
-t :   -ci-e koncert – na koncercie
-d :  -dzi-e zachód – na zachodzie
-s :  -si-elas – w lesie
-³ :   -l-e idea³ � w ideale
-st : -�ci-e miasto � w mie�cie

Cîãëàñíûé r ÷åðåäóåòñÿ ñ øèïÿùèì rz
teatr – w teatrze
(czy – èëè)

Îêîí÷àíèå u  èìåþò âñå îñòàëüíûå ñóùåñòâèòåëüíûå
ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà � íà ìÿãêèå ñîãëàñíûå, íà
òâåðäûå øèïÿùèå è ñâèñòÿùèé c, à òàêæå k,g:
hotel – w hotelu,      tramwaj – w tramwaju
Toruñ � w Toruniu,  Gdañsk � w Gdañsku
mieszkanie – w mieszkaniu, piec – w piecu

Ïðåäëîæíûé ïàäåæ åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ñóùåñòâèòåëü-
íûõ æåíñêîãî ðîäà èìååò ðàçíûå îêîí÷àíèÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò ïîñëåäíåãî ãëàñíîãî îñíîâû.
Ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî ðîäà ñ îñíîâîé íà òâåðäûé
ñîãëàñíûé, òàêæå êàê è ñóùåñòâèòåëüíûå ìóæñêîãî è
ñðåäíåãî ðîäà èìåþò îêîí÷àíèå -e, ïåðåä êîòîðûì ïðîèñ-
õîäÿò òå æå ÷åðåäîâàíèÿ:
-n-a : ni-e kolumna – na kolumnie,
-w-a : wi–e Warszawa – w Warszawie
-p-a : pi-e zupa – w zupie
-da : dzi-e woda – w wodzie
-t-a : ci-e herbata – w herbacie
-r-a : rz-e siostra – o siostrze
Ïðî÷èå ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî ðîäà îáðàçóþò ôîðìó
ïðåäëîæíîãî ïàäåæà èíà÷å, ÷åì ñóùåñòâèòåëüíûå
ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà.
Ñóùåñòâèòåëüíûå ñ îñíîâîé íà k,g èìåþò îêîí÷àíèå �e è
÷åðåäîâàíèå â îñíîâå:
-k-a : -c-e Polska – w Polsce
-g-a : -dz-e noga – na nodze
Ó ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà ìÿãêèé ñîãëàñíûé �
îêîí÷àíèå –i:
kuchnia – w kuchni,  niedziela – po niedzieli
narodowo�æ � w narodowo�ci
Ó ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà òâåðäûå øèïÿùèå èëè
ñâèñòÿùèå c, dz - îêîí÷àíèå �y:
ulica � na ulicy,  podró¿ � po podró¿y
twarz – na twarzy,  mysz – o myszy

Ãäå?     Gdzie?
Ãäå   ýòî?  Gdzie  to  jest?
²
- W jakim kraju pañstwo mieszkaj¹?
- Mieszkamy w Kazachstanie.
- W jakim kraju mieszkaj¹ pañstwa rodzice?
- Moi rodzice mieszkaj¹ na Ukrainie, a rodzice mojego mê¿a
ju¿ nie ¿yj¹.

(kraj � ñòðàíà; w jakim kraju? â êàêîé ñòðàíå?)
Mieszkaæ w Polsce, w Ameryce, w Kazachstanie, w
Rosji ale: Mieszkaæ na Ukrainie, na Bia³orusi, na Litwie,
na £otwie)

Æwiczenie 1
×òî ñ ÷åì ñîåäèíèòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðàâèëüíûå
ïðåäëîæåíèÿ?
Ñî z czym po³¹czyæ, aby otrzymaæ zdania poprawne?
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Æwiczenie 2
Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Proszê odpowiedzieæ na pytania.
- W jakim kraju pañstwo mieszkaj¹?
- Czy pani/pana rodzice ¿yj¹?
- W jakim kraju mieszkaj¹ pani/pana rodzice?
- W jakim kraju mieszkasz?
- W jakim kraju mieszka twoje rodzeñstwo?
²
Mieszkasz w mie�cie, czy na wsi?
Mieszkam w mie�cie.
W jakim mie�cie mieszkasz?
Mieszkam w mie�cie Kokszetau.
A pani? Mieszka pani na wsi, czy w mie�cie?
Mieszkam w mie�cie.
W jakim?
W Warszawie.

(czy – èëè, miasto - ãîðîä, ìåñòî - miejsce,  wie� -
äåðåâíÿ, ñåëî;  âåñü - ca³y, w mie�cie - â ãîðîäå,
âìåñòå - razem)

²
Twoi rodzice mieszkaj¹ w mie�cie, czy na wsi?
Na wsi.
W jakiej wsi?
W polskiej wsi Zielony Gaj.
Gdzie to jest?
To jest prawie 140 km na pó³noc od Kokszetau.

(prawie – ïî÷òè, pó³noc – ñåâåð,   po³udnie – þã, wschód
– âîñòîê,   zachód- çàïàä, gdzie? na pó³nocy   na
po³udniu    na wschodzie   na zachodzie)

²
- Gdzie mieszkaj¹ pani kole¿anki i koledzy?
- W ró¿nych czê�ciach Polski: na po³udniu, na pó³nocy,
na wschodzie, na zachodzie, a tak¿e w centrum kraju.
- W jakich miastach?
- W Krakowie, w Gdañsku, w Lublinie, w Poznaniu, w £odzi.
- Gdzie le¿y Kraków?
- Kraków le¿y w po³udniowej czê�ci Polski.
- Gdzie le¿y Gdañsk?
- W pó³nocnej czê�ci kraju.
- A Lublin, Poznañ i £ód�? Gdzie le¿¹ te miasta?
- Lublin le¿y we wschodniej Polsce, Poznañ w zachodniej,
a £ód� w centralnej, to znaczy w �rodkowej czê�ci Polski.

(w ró¿nych czê�ciach - â ðàçíûõ ÷àñòÿõ, w centrum
kraju - â öåíòðå ñòðàíû, w jakich miastach? - â êàêèõ
ãîðîäàõ?, le¿y – ëåæèò, le¿eæ – ëåæàòü, to znaczy -
ýòî çíà÷èò, w �rodkowej czê�ci — â ñðåäíåé ÷àñòè),
pó³noc - pó³nocny, po³udnie � po³udniowy, wschód -
wschodni, zachód - zachodni, �rodek - �rodkowy,
centrum � centralny)

²
- Jakie s¹ jeszcze inne miasta w Polsce?
- Inne du¿e i wa¿ne miasta polskie to: Szczecin, Wroc³aw,
Rzeszów, Toruñ i jeszcze du¿o innych.
- Jakie jest po³o¿enie geograficzne tych miast?
- Szczecin le¿y na pó³nocnym zachodzie. Wroc³aw le¿y na
po³udniowym zachodzie, Rzeszów na po³udniowym wscho-
dzie, a Toruñ w Polsce centralnej.

(jeszcze – åù¸, du¿e - áîëüøèå, êðóïíû, du¿o – ìíîãî)

²
Ajgul, mieszkasz w Kazachstanie.
Jeste� obywatelk¹ Kazachstanu, prawda?
Tak, mam obywatelstwo kazachstañskie.
A pani jakie ma obywatelstwo?
Mam obywatelstwo polskie.
Moj¹ ojczyzn¹ jest Polska.
A moj¹ ojczyzn¹ jest Kazachstan.

(jeste� obywatelk¹ - òû ãðàæäàíêà; Moj¹ ojczyzn¹ jest
Polska. — Ìîÿ ðîäèíà - Ïîëüøà. obywatel –
ãðàæäàíèí, obywatelka – ãðàæäàíêà, obywatelstwo –
ãðàæäàíñòâî)

Æwiczenie 3
Îòâåòüå íà âîïðîñû:
Proszê odpowiedzieæ na pytania:
a) przyk³ad:
- Pani Potocka mieszka w Polsce. Jakie ona ma obywatel-
stwo?
Pani Potocka ma obywatelstwo polskie.
- Pañstwo Bagiñscy mieszkaj¹ w Kazachstanie. Jakie oni
maj¹ obywatelstwo?
- Pan Wi�niewski mieszka na Ukrainie. Jakie on ma obywa-
telstwo?
- Panie Bilewskie mieszkaj¹ na Bia³orusi. Jakie one maj¹
obywatelstwo?
- Pañstwo Kolscy mieszkaj¹ w Rosji. Jakie oni maj¹ obywa-
telstwo?
- Moje kole¿anki mieszkaj¹ na Litwie. Jakie one maj¹ oby-
watelstwo?
- Moi koledzy mieszkaj¹ na £otwie. Jakie oni maj¹ obywa-
telstwo?
Æwiczenie 4
Âñòàâüòå íóæíûå ñëîâà.
Proszê wstawiæ brakuj¹ce wyrazy.
- W jakim.............................mieszkasz?
-..............................................w Polsce.
- Jakie............................obywatelstwo?
- Mam........................................polskie.
- W.........................mie�cie mieszkasz?
-..........................................w Krakowie.
- Gdzie le¿y to......................................?
-Kraków....................na...............Polski.
- A gdzie pañstwo mieszkaj¹? W jakim......?
-...................................w Kazachstanie.
-Pañstwo mieszkaj¹ na........., czy w...........?
-.............................................w mie�cie.
-W jakim..............................................?
- W mie�cie Kokszetau.
- Gdzie to...............? Gdzie le¿y to..............?
- Miasto Kokszetau.....na.........Kazachstanu.
-...........obywatelstwo pañstwo..................?
-.........................................kazachstañskie.
²
- Wreszcie mamy swoje mieszkanie!
- Gdzie? W jakiej dzielnicy?
- W centrum Warszawy. W dzielnicy �ródmie�cie.
- Przy jakiej ulicy?
- Przy g³ównej ulicy w Warszawie, przy Marsza³kowskiej!
-To wspaniale! Na którym piêtrze?
- Na pierwszym.

(wreszcie – íàêîíåö, mieszkanie – êâàðòèðà,
dzielnica - ðàéîí (ãîðîäà), �ródmie�cie - l) íàçâàíèå
ãëàâíîãî ðàéîíà Âàðøàâû,
2) öåíòð ãîðîäà, centrum – öåíòð, to wspaniale - ýòî
âåëèêîëåïíî, piêtro - ýòàæ)

W Polsce... ...¿yjesz?
Mam 21 lat, ju¿ tyle lat... ...¿yj¹?
Czy twoi rodzice.... ...nie ¿yj¹?
Ile masz lat, ile lat.... ...mieszkasz?
Moi dziadkowie ju¿.... ...¿yjê.
W jakim kraju.... ...mieszkam ju¿ 2 lata.
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ïåðâûé ýòàæ - parter
âòîðîé ýòàæ - pierwsze piêtro
òðåòèé ýòàæ - drugie piêtro   itd.)

Ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå
Liczebniki porz¹dkowe.

który? która? które? (êàêîé? êàêàÿ? êàêîå?)
1  pierwszy 6  szósty
2  drugi 7  siódmy
3  trzeci 8  ósmy
4  czwarty 9  dziewi¹ty
5 pi¹ty 10  dziesi¹ty

Na którym piêtrze mieszkasz?
Mieszkam na parterze.
na którym piêtrze?
na pierwszym, na drugim, na trzecim... itd.
²
- Jaki jest pañstwa adres zamieszkania?
- Warszawa, ulica Piêkna 179,
mieszkanie numer 48.
A jaki jest pana adres?
- Podkowa Le�na, ulica S³oneczna 4,
województwo warszawskie.

(adres zamieszkania – ìåñòîæèòåëüñòâî, piêkny �
ïðåêðàñíûé, mieszkanie – êâàðòèðà, le�ny � ëåñíîé,
s³oneczny � ñîëíå÷íûé, województwo - îáëàñòü,
âîåâîäñòâî)

Æwiczenie 5
Ñïðîñèòå ïî-ïîëüñêè è îòâåòüòå íà êàæäûé âîïðîñ; ñ
âîïðîñàìè îáðàùàåòåñü ê ãðóïïå íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê.
Proszê zapytaæ po polsku i odpowiedzieæ na ka¿de pytanie;
z pytaniami zwracamy siê do kilku osób.
1. - Â êàêîé ñòðàíå æèâ¸òå?
2. - Æèâ¸òå â ãîðîäå èëè â ñåëå?
3. - Ãäå ðàñïîëîæåí ýòîò ãîðîä / ýòî ñåëî?
Íà þãå, ñåâåðå, çàïàäå èëè íà âîñòîêå ñòðàíû?
4. - Êàêîå âàøå ãðàæäàíñòâî?
5. - Êàêîé âàø àäðåñ?
6. - Ó âàñ åñòü êâàðòèðà?
7. - Â êàêîì ðàéîíå ãîðîäà æèâ¸òå?
8. - Íà êàêîì ýòàæå æèâ¸òå?
Æwiczenie 6
Îòâåòüòå íà âîïðîñû.
Proszê odpowiedzieæ na pytania.
1. Gdzie pan/pani mieszka?
2. Jakie pan/pani ma obywatelstwo?
3. Jaki kraj jest pana/pani ojczyzn¹?

W szkole na lekcji
pani nauczycielka pyta Jasia;
- Jasiu, co wiesz o jaskó³kach?
- To s¹ bardzo m¹dre ptaki.
- Dlaczego?
- Bo odlatuj¹ do innych krajów, gdy zaczyna siê rok szkolny.

(na lekcji - íà óðîêå, pytaæ � ñïðàøèâàòü, ñî wiesz -
÷òî çíàåøü, jaskó³ka � ëàñòî÷êà, bardzo m¹dre - î÷åíü
óìíûå, ptaki – ïòèöû, dlaczego – ïî÷åìó, bo – ïîòîìó,
odlatywaæ � óëåòàòü, gdy zaczyna siê - êîãäà
íà÷èíàåòñÿ, rok szkolny - ó÷åáíûé ãîä)

²
Zbli¿aj¹ siê wakacje
- Dzieñ dobry, Olu! Co pani czyta?
- A, to pan! Dzieñ dobry. Powtarzam literaturê.
- To chyba pani ostatni egzamin? Przecie¿ za tydzieñ
zaczynaj¹ siê wakacje.
- Nie, jeszcze nie ostatni.
- A ja od wczoraj mam urlop.
- Dok¹d wybiera siê pan w tym roku?
- Ja i moja ¿ona co rok spêdzamy urlop nad morzem. Bardzo
dobrze tam odpoczywamy. Mamy w³asny namiot, ¿aglówkê.
- Kiedy pañstwo wyje¿d¿aj¹?
- Za trzy dni. Dzi� chcê kupiæ bilety.
A gdzie pani spêdza wakacje?
- Dopiero siê zastanawiam, dok¹d pojechaæ.
- Zapraszamy pani¹ nad morze!
- Bardzo chcê zobaczyæ góry.
- Tatry czy Sudety?
- Tatry znam. Chcê zobaczyæ Sudety: Kudowê, Polanicê,
Duszniki.
- Tak, tam warto pojechaæ... Kiedy pani ma egzamin?
- Jutro.
- Ju¿ jutro? O, to przepraszam, nie przeszkadzam. Proszê
siê uczyæ. Do widzenia!
- Do widzenia! Proszê pozdrowiæ ¿onê.
- Dziêkujê.

(bardzo - î÷åíü, chyba - íàâåðíîå, dobrze - õîðîøî,
dok¹d � êóäà, dopiero - òîëüêî, dziêkowaæ -
áëàãîäàðèòü, dzi� � ñåãîäíÿ, jeszcze - åù¸, jutro -
çàâòðà, ju¿ - óæå, kiedy - êîãäà, kupiæ � êóïèòü, nad
morze – ê ìîðþ, namiot - ïàëàòêà, od wczoraj – ñî
â÷åðàøíåãî äíÿ, ostatni - ïîñëåäíèé, powtarzaæ -
ïîâòîðÿòü, pozdrowiæ � ïåðåäàòü ïðèâåò, przecie¿ -
âåäü, przeszkadzaæ - ìåøàòü, spêdzaæ � ïðîâîäèòü
(âðåìÿ), tydzieñ - íåäåëÿ, uczyæ siê - ó÷èòüñÿ, urlop -
îòïóñê, wakacje - êàíèêóëû, warto - ñòîèò, w³asny �
ñîáñòâåííûé, ñâîé, za – ÷åðåç, wyje¿d¿aæ - âûåçæàòü,
zaczynaæ siê � íà÷èíàòüñÿ, zastanawiaæ siê - äóìàòü,
zbli¿aæ siê - ïðèáëèæàòüñÿ, znaæ - çíàòü, ¿aglówka �
ïàðóñíàÿ ëîäêà)

Ïðèáëèæàþòñÿ êàíèêóëû
- Çäðàâñòâóéòå, Îëÿ! ×òî âû ÷èòàåòå?
- À, ýòî âû! Çäðàâñòâóéòå! ß ïîâòîðÿþ ëèòåðàòóðó.
- Ýòî, íàâåðíîå, âàø ïîñëåäíèé ýêçàìåí? Âåäü ÷åðåç
íåäåëþ íà÷èíàþòñÿ êàíèêóëû.
- Íåò, åù¸ íå ïîñëåäíèé.
- À ÿ ñî â÷åðàøíåãî äíÿ â îòïóñêå.
- Êóäà âû ñîáèðàåòåñü ïîåõàòü â ýòîì ãîäó?
- Ìû ñ æåíîé êàæäûé ãîä ïðîâîäèì îòïóñê ó ìîðÿ. Òàì ìû
î÷åíü õîðîøî îòäûõàåì. Ó íàñ ñîáñòâåííàÿ ïàëàòêà,
ïàðóñíàÿ ëîäêà.
- Êîãäà âû âûåçæàåòå?
- ×åðåç òðè äíÿ. Ñåãîäíÿ õî÷ó êóïèòü áèëåòû. À ãäå âû
áóäåòå ïðîâîäèòü êàíèêóëû?
- ß åù¸ íå ðåøèëà, êóäà ïîåõàòü.
- Ïðèãëàøàåì âàñ ê ìîðþ!
- ß î÷åíü õî÷ó óâèäåòü ãîðû.
-Òàòðû èëè Ñóäåòû?
- Òàòðû ÿ çíàþ. Õî÷ó óâèäåòü Ñóäåòû: Êóäîâó, Ïîëÿíèöó,
Äóøíèêè.
- Äà, òóäà ñòîèò ïîåõàòü� Êîãäà ó âàñ ïåðâûé ýêçàìåí?
- Çàâòðà.
- Óæå çàâòðà? Î, òîãäà èçâèíèòå, íå áóäó ìåøàòü.
Çàíèìàéòåñü, ïîæàëóéñòà. Äî ñâèäàíèÿ!
- Ïåðåäàéòå, ïîæàëóéñòà ïðèâåò æåíå.
- Ñïàñèáî!
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Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêîâ:
1. Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
2. B. Bartnicka, W. Jekiel, M. Jurowski, T. Tichomirowa, D. Wasilewska, K. Wroc³awski„. Ìû ó÷èì ïîëüñêèé”.
3. W³adys³aw Miodunka   �Cze�æ, jak siê masz?�;
4. S. Karolak, D Wasilewska   �Ó÷åáíèê ïîëüñêîãî ÿçûêà�.
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Tak jak przed wiekami, w rozegranej w
sobotniej inscenizacji bitwie pod Grun-
waldem, wojska polskie i litewskie pod
wodz¹ króla W³adys³awa Jagie³³y rozgro-
mi³y Zakon Krzy¿acki, mimo jego w�ciek-
³ego oporu. Wielki Mistrz Zakonu zosta³
zabity.

Inscenizacja najwiêkszej bitwy �rednio-
wiecznej Europy rozegra³a siê z udzia³em 1,5
tysi¹ca rycerzy z Polski i Europy. Widowisko,
które zgromadzi³o tysi¹ce widzów, przebieg³o
zgodnie z historycznym scenariuszem.

Znak do rozpoczêcia bitwy da³ wystrza³em
z armaty minister obrony narodowej Rados³aw
Sikorski.

Do króla Jagie³³y przybyli pos³owie
krzy¿accy, którzy wrêczyli mu dwa miecze, aby
wojska polskie nie kry³y siê w zaro�lach, ale
wysz³y na pole walki. Gdy król przyj¹³ miecze
na znak rych³ego zwyciêstwa, polscy rycerze
od�piewali Bogurodzicê.

Do boju ruszy³ kwiat rycerstwa. S³ychaæ by³o szczêk orê¿a,
a miecze i topory kruszy³y zbroje i czaszki. Ziemia sp³ynê³a
krwi¹.

Strzela³y bombardy, a ³ucznicy wysy³ali w stronê wroga
setki strza³. Gdy rycerze choæ na chwilê przerwali starcie,
bia³og³owy opatrywa³y ich rany albo podawa³y napoje.

Na koniec, Mistrz Zakonu Urlich von Jungingen zraniony
zwali³ siê na ziemiê i odda³ ducha. Jego cia³o z³o¿ono u stóp
króla Jagie³³y. Tegoroczna inscenizacja historyczna w 596.
rocznicê bitwy jest �wiêtem wszystkich polskich bractw

Krzy¿acy pokonani - pod Grunwaldem bez niespodzianki

Nasz¹ szko³ê przerabiaj¹ na s¹d. Bêd¹ tam s¹dziæ
opozycjê. Licealistów. Nas - mówi¹ Bia³orusini z nielegalnego
liceum w Miñsku, którzy w czasie wakacji ucz¹ siê w Polsce.
W sobotê i niedzielê zwiedzali Lublin

Liceali�ci drugi raz spêdzaj¹ wakacje w Polsce. Wczoraj
spotkali siê z prof. Wies³awem Kamiñskim, rektorem UMCS
w Dworku Ko�ciuszki, w Ogrodzie Botanicznym.

- Bia³oru� bêdzie kroczyæ drog¹ demokracji, bo innej drogi
nie ma - mówi³ uczniom prof. Kamiñski. - To, co wybieracie,
jest dla waszej ojczyzny najlepsze, kiedy� bêdziecie z tego
dumni. To wy bêdziecie budowaæ demokratyczn¹ Bia³oru�.

Rektor zapewni³, ¿e na UMCS s¹ i bêd¹ miejsca dla
Bia³orusinów: tych wyrzuconych z uniwersytetów za politykê i
absolwentów nielegalnego liceum.

- Lublin jest cudowny - opowiada Katia. - Najbardziej
podoba³ mi siê Teatr NN. Muzeum jest nowoczesne,
interaktywne, zupe³nie niepodobne do naszych sztywnych
gablot. U nas, w Miñsku te¿ by³o du¿o ¯ydów, ale nikt nie
chce o tym pamiêtaæ, ani tego szanowaæ. Ma³o kto wie, gdzie
by³o getto. Nikt nie dba o miejsca pamiêci. W Kuropatach,
symbolicznym miejscu, gdzie w latach 1937-39 by³o najwiêcej
mordów stalinowskich, chcieli zbudowaæ drogê. Tam jest
wiêcej ko�ci ludzkich ni¿ ziemi... Chcia³abym, ¿eby u nas
w³adza szanowa³a historiê, tak jak w Lublinie.

Do Lublina przyjecha³o 4 nauczycieli i 26 uczniów trzecich,

czyli ostatnich klas Liceum im. Jakuba Ko³asa. To pierwszy
rocznik, który zaczyna³ naukê w tej «partyzanckiej szkole».

- Chodzi³am na kursy przygotowawcze, kiedy szko³a by³a
jeszcze legalna - opowiada Katia. - Kiedy dosta³am siê do
liceum, zabrali nam budynek. Twierdzili, ¿e do remontu. Ca³e
lato wierzyli�my, ¿e uda nam siê go odzyskaæ. Walczyli�my.
A potem przyszed³ wrzesieñ i okaza³o siê, ¿e musimy znale�æ
sposób, ¿eby dalej siê uczyæ. Pierwsze lekcje mieli�my pod
szko³¹. Na ³awkach.

W czerwcu 2003 roku rz¹d zdelegalizowa³ szko³ê «w celu
optymalizacji procesu nauczania», choæ mia³a najwy¿szy
poziom w Miñsku - wspomina Ola. - Powiedzieli, ¿e mo¿emy
bez egzaminów zapisaæ siê do ka¿dego liceum w Miñsku.
Niektórzy siê na to zdecydowali. My nie. (...) Bia³oruscy
uczniowie przyjechali do Polski na zaproszenie war-
szawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W Warszawie i
Gdañsku maj¹ lekcje, korzystaj¹ z pracowni fizycznych,
chemicznych i informatycznych, do których na Bia³orusi nie
maj¹ dostêpu. Do Lublina zaprosi³o ich lubelskie ko³o Zwi¹zku
na rzecz Demokracji w Bia³orusi. W zorganizowaniu wizyty
pomog³o te¿ wiele instytucji, które za darmo go�ci³y
bia³oruskich uczniów: UMCS, KUL, MPK, Muzeum na Zamku,
Teatr NN, Akademia Obywatelska, Fundacja Nowy Staw i
Muzeum Archikatedralne.

Weronika Samoliñska, Gazeta Wyborcza

W podziemiu, nielegalnie, ale po bia³orusku

rycerskich, które przygotowywa³y siê do niej ca³y rok. Rycerze
zjechali do Grunwaldu na kilka dni przed bitw¹ i zamieszkali
w wybudowanej przez siebie osadzie.

Godzinne widowisko wyre¿yserowa³ Krzyszof Górecki, w
roli króla Jagie³³y wyst¹pi³ Jacek Szymañski a w roli mistrza
Zakonu Jaros³aw Struczyñski.

Inscenizacja bitwy nie jest jedyn¹ atrakcj¹ na Polach
Grunwaldzkich. W sobotê wieczorem wyst¹pi z koncertem
zespó³ Myslowitz a w niedzielê odbêdzie siê rycerski turniej
na kopie.

(PAP)
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Warszawa. Pierwszy gród w tej okolicy pojawi³ siê w X wieku.
W 413 roku Warszawa sta³a siê stolic¹ Mazowsza, a w 1596 �
ca³ej Polski. O stolicy Polski napisano sporo, tak¿e w obco-
jêzycznych bedekerach, znacznie mniej turystów mia³o mo¿liwo�æ
poznaæ uroki Mazowsza. Warszawê podziwia siê jako miasto, które
mimo zakusów historii i wielokrotnego przeobra¿enia w popió³,

zawsze d�wiga³o siê i w nowej formie jawi³o
jako jeszcze piêkniejsze. Na li�cie UNESCO
znajduje siê Stare Miasto z Zamkiem Kró-
lewskim, który po odbudowie jest dzi�
muzeum wnêtrz. Warszawska Starówka (tak¹
bowiem popularn¹ nazwê nosi Stare Miasto)
to dzi� dzielnica muzeów, galerii, wystaw,
stylowych lokali gastronomicznych. Mo¿na
wybraæ siê na spacer po niej doro¿k¹, kolejk¹
turystyczn¹, mo¿na te¿ pos³uchaæ melodii z
autentycznej katarynki. Najcenniejszymi
obiektami Starego Miasta s¹ Zamek Kró-
lewski � ca³kowicie odbudowany z ruin drugiej
wojny �wiatowej � obecnie muzeum i równie¿
przywrócona miastu gotycka archikatedra �w.
Jana, w której podziemiach kryj¹ siê prochy
zas³u¿onych.

Salonem Warszawy jest Trakt Królewski,
ci¹g reprezentacyjnych ulic � Krakowskie
Przedmie�cie, Nowy �wiat, Aleje Ujazdowskie
� otoczonych zabytkowymi kamienicami i

pa³acami. Tu znajduje siê siedziba Prezydenta RP, wy¿sze
uczelnie, s³ynne pomniki � Adama Mickiewicza i Miko³aja
Kopernika. W ko�ciele �wiêtego Krzy¿a pomieszczono urnê z
sercem Fryderyka Chopina. Trakt Królewski prowadzi do £azienek
rezydencji pa³acowo- parkowej ostatniego króla Polski � Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego. W pa³acu i w innych obiektach znajduj¹
siê zbiory muzealne. Jest tu te¿ unikalny teatr dworski w
Pomarañczarni, teatr na wyspie, a pod pomnikiem Fryderyka
Chopina odbywaj¹ siê latem koncerty fortepianowe.

Dominant¹ stolicy by³ do niedawna socrealistyczny Pa³ac
Kultury i Nauki � siedziba wielu instytucji naukowych i kulturalnych,
a tak¿e wspania³y punkt widokowy na miasto (z trzydziestej
kondygnacji). Dzi� pa³acowi przybyli liczni konkurenci w postaci
nowoczesnych wie¿owców � siedzib firm �wiatowego biznesu.
Stolica Polski � odwiedzana dot¹d z uwagi na historiê i zabytki,
staje siê miastem miêdzynarodowych presti¿owych kongresów,
sympozjów i zjazdów. Sprzyja temu dogodna baza, jak te¿ dobre
po³o¿enie w centrum Europy.

Warszawa to miasto o wielu obliczach. Trzeba odwiedziæ
najstarszy cmentarz � Pow¹zki z zabytkowymi nagrobkami.
Pobliski Cmentarz ¯ydowski znajduje siê w pobli¿u dawnej
dzielnicy ¿ydowskiej, ca³kowicie obróconej w ruinê w czasie
ostatniej wojny. Dzisiejsza stolica ma swoje dzielnice biznesu i
ambasad (Mokotów, Saska Kêpa), parków i ogrodów. Specyficzna

Polska  pielgrzymka

Województwo Mazowieckie

• Województwo po³o¿one w �rodkowo-wschodniej
czê�ci Polski.
•Graniczy z województwami: warmiñsko-mazurskim,

podlaskim, lubelskim, �wiêtokrzyskim, ³ódzkim i
kujawsko-pomorskim.
• Powierzchnia - 35597 km2 (11,38% powierzchni

kraju).
• Liczba mieszkañców - 5065 tys. (13,1% ludno�ci

Polski).
• Dzieli siê na 38 powiatów, 4 miasta na prawach

powiatu oraz 325 gmin.
• Na terenie województwa znajduj¹ siê 83 miasta.

Stolic¹ - o�rodkiem administracyjnym województwa jest
Warszawa - stolica Polski
• G³ówne miasta to: Warszawa, Radom, P³ock,

Siedlce i  Ostro³êka.
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atmosfera panuje na Pradze � prawobrze¿nej dzielnicy miasta, w
której zachowa³y siê liczne kamienice z XIX stulecia.

Krain¹ le¿¹c¹ wokó³ stolicy jest Mazowsze � najlepiej chyba

rozs³awione dziêki zespo³owi folklorystycznemu. Pañstwowy
Zespó³ Ludowy Pie�ni i Tañca �Mazowsze� koncertowa³ w
wiêkszo�ci krajów wszystkich kontynentów. Celem przyjazdów
turystów z ca³ego �wiata jest ¯elazowa Wola � Dom Urodzenia
Fryderyka Chopina. Tutaj urodzi³ siê w 1810 roku przysz³y wielki
kompozytor. Jest w niej muzeum biograficzne z portretami muzyka
i jego rodziny oraz meblami z tamtej epoki. Tu te¿ w atmosferze
staropolskiego dworku, otoczonego parkiem z niezliczonymi
gatunkami egzotycznych drzew, mo¿na s³uchaæ koncertów
fortepianowych w wykonaniu najwybitniejszych artystów. Pejza¿
okolic ̄ elazowej Woli pozosta³ takim, jaki pamiêta³ go kompozytor.
Nietrudno odnale�æ krzywe wierzby obrastaj¹ce brzegi wartkich
potoków.

Z ¯elazowej Woli blisko do Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, jedynego bodaj obszaru pó³ pierwotnej przyrody
stykaj¹cego siê z wielk¹ aglomeracj¹. W ostêpach le�nych na
wolno�ci ¿yj¹ ¿ubry. Puszcza zaprasza mi³o�ników turystyki
przyrodniczej, rowerowej i konnej. Z Sochaczewa mo¿na wybraæ
siê na spotkanie z ni¹ urocz¹ kolejk¹ w¹skotorow¹ prowadzon¹
przez zabytkowy maleñki parowozik.

Jednym z najstarszych miast Mazowsza � i jego dawn¹ stolic¹
(od 1194 roku) jest P³ock malowniczo po³o¿ony na wysokiej skarpie
Wis³y. Na Wzgórzu Tumskim przed fasadem katedry widaæ na
trawniku zarys murów przeromañskiej rotundy. Gotyck¹ katedra
(XII wiek, pó�niej przebudowywan¹) jest najstarszym obiektem
sakralnym na Mazowszu. W niej pochowano w³adców polski �
W³adys³awa Hermana i Boles³awa Krzywoustego. Cenne zbiory �
zw³aszcza sztuki secesji znajduj¹ siê w Muzeum Mazowieckim, a

sztuki sakralnej � w Muzeum Diecezjalnym. Zabytków architektury
jest w P³ocku wiêcej, m.in. ko�cio³y i klasztory, klasycystyczne
rogatki miejskie, neogotyckie i secesyjne kamienice, spichlerze

na skarpie nad Wis³¹. W s¹siedztwie miasta znajduje siê
Pojezierze Gostyniñskie, objête granicami Gostyniñsko-
W³oc³awskiego Parku Krajobrazowego. To kraina jezior i lasów,
wspaniale przygotowana do przyjêcia amatorów wypoczynku i
turystyki aktywnej. Cennym zespo³em architektonicznym
romanizmu i gotyku jest ko�ció³ i klasztor w Czerwiñsku nad Wis³¹.
Na pó³noc od P³ocka znajduje siê zabytkowe miasto Sierpc, którego
g³ówn¹ atrakcj¹ jest skansen- Muzeum wsi Mazowieckiej. Mo¿na
tu nie tylko ogl¹daæ zabytkowe zabudowania drewniane z pe³nym
wyposa¿eniem, ale tak¿e je�dziæ konno, bryczk¹, i degustowaæ
smako³yków mazowieckiej kuchni w stylowej karczmie.

Jednym z najstarszych grodów Mazowsza jest Ciechanów, w
którym zachowa³ siê �redniowieczny uk³ad urbanistyczny z rynkiem
i trójk¹tnym placem przedlokacyjnym. Najbardziej znanym
zabytkiem Ciechanowa s¹ imponuj¹ce ruiny gotyckiego zamku
Ksi¹¿¹t Mazowieckich � obecnie muzeum. W s¹siedztwie znajduje
siê Opinogóra � rodowa siedziba Krasiñskich, zwi¹zana z
czo³owym poet¹ polskiego romantyzmu � Zygmuntem Krasiñskim.
Neogotycki zameczek- dzi� muzeum, otoczony parkiem przenosi
wszystkich w czasy napoleoñskie.

Nad rozleg³¹ dolin¹ Narwi le¿y Pu³tusk � miasto zwane

�Mazowieck¹ Wenecj¹� � z racji mnogo�ci mostów i po³o¿enia na
wyspie. W�ród licznych zabytków tego akademickiego dzi� miasta
wymieniæ nale¿y: zamek (siedziba Domu Polonii, kolegiatê, ratusz).
Pu³tusk le¿y nad Narwi¹, spiêtrzon¹ w Zalew Zegrzyñski, który
jest celem wielu wycieczek amatorów turystyki wodnej. Miasto

Zespó³ pa³acowo-parkowy £azienki

Wie� £yse. Palmy kurpiowskie

Zamek w Szyd³owcu
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s¹siaduje tak¿e z kompleksem Puszczy Bia³ej � która jest
po³udniow¹ czê�ci¹ Puszczy Kurpiowskiej, znanej z kultury ludowej
i tradycyjnych zespo³ów folklorystycznych oraz pielêgnowania
dawnych obyczajów. Wa¿nym centrum regionu Kurpiów jest

Ostro³êka. Z prawdziwymi dzie³ami artystów ludowych � m.in.
wycinankami, pisankami i strojami mo¿na zapoznaæ siê w muzeach
w Ostro³êce i Kadzidle. Warto odwiedziæ jarmark w Myszyñcu oraz
wie� £yse. W niedzielê poprzedzaj¹c¹ wielkanoc odbywaj¹ siê
konkursy palm, których wymiary osi¹gaj¹ ponad 4 metry.

Wschodnia czê�æ Województwa Mazowieckiego s³ynie z
bogactwa przyrody, chronionej w granicach parków krajo-

brazowych. Szczególnie malownicza jest dolina Bugu, nad któr¹
znajduj¹ siê m.in. miejscowo�ci wypoczynkowe � Kamieñczyk,
Brok i Urle. Wybitnymi walorami klimatycznymi dysponuj¹ lasy
Otwockie i Celestynowskie � obszar Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. Rozwija siê tutaj agro i ekoturystyka. Najcieka-
wszymi dla turystów s¹ miasta: Siedlce � z zespo³em pa³acowo-
parkowym rodu Ogiñskich, Liw z ruinami zamku Ksi¹¿¹t
Mazowieckich (Muzeum) i zespó³ zabytkowy Wêgrowa. We wsi
Sucha (ko³o Ka³uszyna znajduje siê skansen). Celem pielgrzymek

z ca³ego �wiata jest by³y hitlerowski obóz zag³ady w Treblince.
Na po³udnie od stolicy, w otoczeniu Chojnowskiego Parku

Krajobrazowego le¿y uzdrowisko Konstancin, znane jako
o�rodek rehabilitacji narz¹dów ruchu. Na go�ci oczekuj¹

sanatoria, pensjonaty i hotele � równie¿ w zabytkowych willach.
W dolinie Wis³y, w krajobrazie sadów i ogrodów le¿y Czersk -
dawna stolica Ksiêstwa Mazowieckiego z ruinami zamku.
Niedaleka Warka szczyci siê wydaniem na �wiat bohatera
Stanów Zjednoczonych i Polski � Kazimierza Pu³askiego,
któremu po�wiêcono muzeum.

Bardzo ciekawym, choæ stosunkowo rzadko odwiedzanym jest

najwiêksze miasto po³udniowego Mazowsza - Radom. Zachowa³a
siê tu �redniowieczna starówka z cennymi �wi¹tyniami gotyckimi.
Miejscowe muzeum s³ynie z kolekcji obrazów Jacka Malczew-
skiego, a Muzeum Wsi Radomskiej � skansen przenosi
wszystkich w atmosferê dawnej wsi. W pobli¿u Radomia szumi
pradawna Puszcza Kozienicka � dzi� zapraszaj¹ca amatorów
eko � agroturystyki. W zabytkowym Szyd³owcu usytuowany jest
gotycko-renesansowy zamek otoczony fos¹-stawem, pó�nio-
renesansowy ratusz oraz pó�noogotycki ko�ció³ �w. Zygmunta.
Warto odwiedziæ wyj¹tkowe Muzeum Ludowych Instrumentów
Muzycznych, a w pobliskim Oroñsku � Galeriê Rze�by Polskiej
� na terenie zespo³u pa³acowo- parkowego. Wybitnemu
badaczowi kultury ludowej Polski � Oskarowi Kolbergowi
po�wiêcono muzeum w miasteczku Przysucha, a Janowi
Kochanowskiemu � wybitnemu poecie doby renesansu �
muzeum w Czarnolesie. Na odkrycie przez turystów, a tak¿e
malarzy oczekuje maleñkie miasteczko I³¿a po³o¿one u stóp
wzgórza zamkowego, znane te¿ jako o�rodek garncarstwa.

www.poland-tourism.pl

P³ockZamek ksi¹¿¹t mazowieckich w Ciechanowie

Neogotycki zameczek w Opinogórze

Skansen � Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
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Sz³a dzieweczka do laseczka,
do zielonego, do zielonego,
do zielonego.
Napotka³a my�liweczka
bardzo �warnego, bardzo �warnego,
bardzo �warnego.

Gdzie jest ta ulica,
gdzie jest ten dom,
gdzie jest ta dziewczyna
co kocham j¹?
Znalaz³em ulice,
znalaz³em dom,
znalaz³em dziewczynê,
co kocham j¹.

My�liweczku, kochaneczku,
bardzom ci rada, bardzom ci rada,
bardzom ci rada.
Da³abym ci chleba z mas³em,
alem go zjad³a, alem go zjad³a,
alem go zjad³a.

Gdzie jest ta ulica...

Jak¿e� zjad³a, to¿e� zjad³a,
to mi siê nie chwal, to mi siê nie chwal,
to mi siê nie chwal.
Bo jakbym ciê w lesie spotka³,
to bym ciê zepra³, to bym ciê zepra³,
to bym ciê zepra³.

Gdzie jest ta ulica...

My�liweczek bardzo �warny
czarne oczka ma, czarne oczka ma,
czarne oczka ma.
A ta jego kochaneczka
³ezki ociera, ³ezki ociera,
³ezki ociera.

Gdzie jest ta ulica...
O có¿ p³aczesz, lamentujesz
ma kochaneczko, ma kochaneczko,
ma kochaneczko?
Wyp³aka³a� swoje oczka,
nie mia³a� o co, nie mia³a� o co,
nie mia³a� o co.

Gdzie jest ta ulica...

Jako¿bym ja nie p³aka³a
swojej urody, swojej urody,

swojej urody?
Gdy ja mia³a z³oty wianek,
wpad³ mi do wody, wpad³ mi do wody,
wpad³ mi do wody.

Gdzie jest ta ulica...

Nie p³acz dziewczê,nie lamentuj
o ten wianek twój, o ten wianek twój,   o
ten wianek twój.
Mam ja jeszcze dwa ³abêdzie,
pop³yn¹ ci poñ, pop³yn¹ ci poñ,
pop³yn¹ ci poñ.

Gdzie jest ta ulica...

£abêd� p³ynie, wianek tonie,
do samego dna, do samego dna,
do samego dna.
Ju¿e�ci ty ma kochanko
wianka nie godna, wianka nie godna,
wianka nie godna.

Gdzie jest ta ulica...

Jam go godna, jam go godna,
ty� go nie godzien, ty� go nie godzien,
ty� go nie godzien.
Niemal¿e to cztery lata
jake� mnie zwodzi³, jake� mnie zwodzi³,
jake� mnie zwodzi³.

Sz³a dzieweczka
 �piewamy razem

Jest to piosenka ludowa (autorzy
anonimowi), pochodz¹ca z I po³owy XIX wieku ze
�l¹ska. Juliusz Roger opublikowa³ j¹ w swoim
zbiorze pie�ni z Górnego �l¹ska (1863) w grupie
�pie�ni my�liwskich», a zapisa³ j¹ w powiecie
gliwickim. Jednak¿e pierwowzór tej piosenki dzi�
�piewanej i bardzo popularnej, mia³ u Rogera nieco
inn¹, mazurow¹ melodiê oraz nie mia³ refrenu. I
zaczyna³ siê s³owami: �Sz³a dzieweczka do
gajeczka, do zielonego, znalaz³a tam my�liweczka
bardzo szwarnego».

Prawdopodobnie w naszym stuleciu zaczêto j¹
�piewaæ z now¹ melodi¹ walca, dodaj¹c refren
(pocz¹tkowo �piewany bez tekstu, tylko na sylabach
�la, la, la»). Tekst refrenu jest najpó�niejszym
dodatkiem w historii tej piosenki i �wiadczy o
miejskiej proweniencji. Tak wiêc z ludowej pie�ni
mi³osnej i my�liwskiej sta³a siê miejsk¹ piosenk¹
biesiadn¹.

Edmund Bartlomi�Strzelec"

Na podstawie Wac³aw Panek,  «Polski �piewnik Narodowy»
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 Kuchnia  polska

Kunszt twórcy go³¹bków polega na umiejêtnym zawiniêciu w li�cie ugotowanej kapusty farszu z mielonego miêsa,
zmieszanego z przyrumienion¹ cebul¹, gotowanym ry¿em i gotowanymi suszonymi grzybami.

W kuchni staropolskiej bardziej popularne ni¿ z ry¿em by³y, oczywi�cie, go³¹bki wype³nione kasz¹ gryczan¹, w smakowitej
polewie sosu z suszonych grzybów i �mietany. Przed upieczeniem zalewano je te¿ czasem ¿urem, czerwonym barszczem
albo wywarem z grzybów.

Jeszcze zupe³nie niedawno zapobiegliwi gospodarze pamiêtali, aby w czasie jesiennego kiszenia kapusty umie�ciæ
w�ród poszatkowanego warzywa, jednej lub kilku g³ówek w ca³o�ci, by w przysz³o�ci wykorzystaæ je w³a�nie do go³¹bków.
Obecnie kucharze poprzestaj¹ na ugotowaniu
surowych li�ci.

Przyrz¹dzone przez Mariana Maronia szefa
kuchni w warszawskim hotelu Novotel Airport trafiaj¹
na stó³ w najbardziej klasycznym wydaniu - z
pomidorowym sosem ze �wie¿ych pomidorów.

Sk³adniki
· 8 du¿ych li�ci w³oskiej kapusty
· 3 cebule
· 50 dag mielonej wieprzowiny
· 3 ³y¿ki t³uszczu
· 2 ³y¿ki musztardy
· 2 du¿e kiszone ogórki
· 1 ³y¿ka kminku
· 300 ml bulionu z warzyw (mo¿e byæ z kostki)
· 200 ml �mietany
· 1 ³y¿eczka m¹ki

· sól i pieprz do smaku
Przepis

Li�cie kapusty umyæ, w³o¿yæ do wrz¹tku, blanszowaæ 1-2 min, os¹czyæ na sicie, Osuszyæ. Ostrym no¿em wyci¹æ zgrubienia.
Cebulê obraæ, posiekaæ i zeszkliæ na 2 ³y¿kach t³uszczu. Dodaæ miêso i sma¿yæ przez 5 min.. Dodaæ musztardê, sól i pieprz.
Wymieszaæ. Ogórki przekroiæ wzd³u¿ na cztery czê�ci. Na li�cie kapusty na³o¿yæ miêso i po æwiartce ogórka. Zwin¹æ jak
roladki. £y¿kê t³uszczu rozgrzaæ w rondlu, w³o¿yæ go³¹bki i kminek. Sma¿yæ przez 3 minuty. Wlaæ bulion, dusiæ pod przykryciem
20 min. Zdj¹æ pokrywkê, dalej gotowaæ a¿ sos siê zagê�ci. �mietanê rozrobiæ z m¹k¹, wymieszaæ z sosem z duszenia,
gotowaæ 2 min. Przyprawiæ do smaku sol¹ i pieprzem.

www.poland-tourism.pl

Go³¹bki




