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VI Miêdzynarodowy Rajd Katyñski
w Charkowie

5 wrze�nia 2006 r. Charków wita³ uczestników
miêdzynarodowego Rajdu Katyñskiego, po�wiêconego 67-
ej rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej.

Oko³o 50 motocyklistów, na czele ze swoim ko-
mandorem Wiktorem Wêgrzynem, wyruszylo 26 sierpnia z
Warszawy, maj¹c przed sob¹ kilka tysiêcy kilometrów i
szlachetn¹ misjê uczczenia pamiêci tysiêcy Polaków zamor-
dowanych i pochowanych na obczy�nie w czasie II wojny
�wiatowej.

Rajd Katyñski uroczy�cie rozpocz¹³ siê w Warszawie o
godz.10:00 przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza. Od-
wiedziwszy miejsca pamiêci w Katyniu, Miednoje, Ostasz-
kówie, motocykli�ci przez Moskwê i Kursk przybyli do
Charkowa.

W dzieñ czeka³o nich przyjêcie w Konsulacie Gene-
ralnym RP w Charkowie oraz spotkanie z mieszkañcami
miasta na placu Wolno�ci.

Wieczorem na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w
Piatichatkach zebrali siê uczestnicy rajdu, przedstawiciele
w³adz miasta i obwodu, przedstawiciele Konsulatu RP w
Charkowie oraz polonii charkowskiej, a tak¿e przedstawiciele
duchowieñstwa katolickiego, by z³o¿yæ ho³d pamiêci tym,
czyje prochy spoczywaj¹ na cmentarzu. Przy �wietle
pochodni, symbolizuj¹cych ognie pamiêci, odby³a siê
uroczysta ceremonia z³o¿enia kwiatów i wianków pod Zdjêcie Oleg Czernijenko

Komisja Europejska (KE) zaproponowa³a, by na
osiem nowych krajów cz³onkowskich, w tym Polskê,
rozszerzyæ istniej¹cy od 2004 roku unijny system wsparcia
uprawy ro�lin energetycznych. S¹ one uwa¿ane za
doskona³e �ród³o energii odnawialnej i przeznaczane
zarówno na opa³ jak i do produkcji biopaliw.

Oznacza to, ¿e polscy rolnicy, którzy za³o¿¹
plantacjê takich ro�lin, poza dotychczasowymi do-
p³atami z bud¿etu UE (w roku 2007 bêdzie to ok. 80
euro) i dop³atami z bud¿etu krajowego, bêd¹ dostawaæ
dodatkowe wsparcie w wysoko�ci 45 euro do hektara.
Wystarczy do wniosku do³¹czyæ dokument po-
twierdzaj¹cy zawarcie umowy kontraktacyjnej z
przetwórc¹ tego rodzaju ro�lin.

Dodatkowo Komisja Europejska daje zielone �wiat³o
dla wsparcia rolników, którzy zdecyduj¹ siê na uprawy
wieloletnie, które KE uwa¿a za najbardziej wydajne. Kraje
cz³onkowskie bêd¹ mog³y zwracaæ rolnikom po³owê
kosztów za³o¿enia takich plantacji.

Obecnie w UE uprawy ro�lin energetycznych zajmuj¹
1,2-1,3 mln hektarów, za� okre�lony przez KE limit
powierzchni, do której nale¿¹ siê dop³aty, wynosi 1,5 mln
hektarów. Komisja proponuje, by od 2007 roku podnie�æ go
do dwóch milionów hektarów. Nie ma podzia³u tej kwoty na
kraje, obowi¹zuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

KE zachêca rolników do przej�cia na uprawê ro�lin

Polska w UE

energetycznych, przewiduj¹c «eksplozjê popytu» na tego
rodzaju uprawy w nadchodz¹cych latach. Z drugiej strony
liczy na ograniczenie w ten sposób tradycyjnych upraw,
sowicie wspieranych w starych krajach UE w ramach dop³at
do produkcji.

Widz¹c zalety obowi¹zuj¹cego w Polsce i innych
nowych krajach systemu dop³at bezpo�rednich, liczonych od
powierzchni gospodarstw, Komisja Europejska zapro-
ponowa³a, by kraje mog³y przed³u¿yæ go na kolejne dwa lata,
czyli do 2010 roku.

Komisarz UE ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel nie
ukrywa, ¿e uwa¿a ten system za prosty, skuteczny i
zdecydowanie u³atwiaj¹cy zarz¹dzanie unijn¹ polityk¹ roln¹.
Docelowo ma on obowi¹zywaæ na wszystkich rynkach UE.

Obie propozycje Komisji Europejskiej musz¹ za-
twierdziæ kraje cz³onkowskie; najpewniej stanie siê to podczas
pa�dziernikowego spotkania ministrów rolnictwa UE w
Luksemburgu.

KE poinformowa³a, ¿e unijna grupa ekspertów ds. rynku
zbo¿owego zgodzi³a siê na sprzeda¿ 200 tys. ton pszenicy z
unijnych magazynów interwencyjnych w dyspozycji Agencji
Rynku Rolnego na potrzeby m³ynów. Ma to byæ jeden ze
sposobów zapobiegania wzrostowi cen zbó¿ w zwi¹zku z
niedoborem w tym roku ocenianym na 3,-3,5 mln ton, w tym
2 mln ton pszenicy.

(PAP)

Unijne dop³aty dla polskich plantatorów

pomnikiem. Uroczysto�æ
skoñczy³a siê msz¹ �wiêta,
któr¹ odprawili charkowscy
ksiê¿a i kapelan bajkerów
przy piêknym �piewie
sióstr-zakonnic.

W tym roku w rajdzie
po Charkowszczyznie  ra-
zem z polskimi bajkerami
uczestniczyli ich miejscowi
koledzy.

Dalej droga do Polski
przez Kijów, gdzie zapla-
nowano z³o¿enie wieñ-
ców w miejscu zbrodni
komunistycznych w Bykowni. Dalej - Kamieniec Podolski.
W Berdyczówym  Barze u z³o¿enie wieñca na cmentarzu
¿o³nierzy z 1920 roku. Potem � Lwów, Buczacz, Jaz³owiec,
Cmentarz Orl¹t, z³o¿enie wieñca na Wzgórzach Wuleckich,
w miejscu zamordowania profesorów lwowskich przez
Niemców.

Uroczyste zakoñczenie Rajdu nast¹pi10 wrze�nia o godz.
15:00 w Warszawie na Pl. Marsza³ka Pi³sudskiego  przed
Grobem Nieznanego ¯o³nierza.
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Wiadomo�ci z Polski

    «To wielki sukces �Solidarno�ci� i jej ludzi, ¿e Polska
jest niepodleg³a i jest w strukturach, które siê ³¹cz¹ z nasz¹
sfer¹ cywilizacyjn¹: w NATO i w Unii Europejskiej» -
powiedzia³ w Gdañsku prezydent Lech Kaczyñski podczas
obchodów 26. rocznicy podpisania Porozumieñ Sierp-
niowych.

    «Historia zna niewiele przypadków lub mo¿e nie zna
ich poza �Solidarno�ci¹� w ogóle, kiedy spo³eczeñstwo
prawie w ca³o�ci zdo³a³o siê zorganizowaæ przeciwko
totalitarnej w³adzy. A tym �Solidarno�æ� by³a w latach 1980-
81" - podkre�li³ prezydent podczas uroczysto�ci zorga-
nizowanej na terenie Stoczni Gdañskiej.

    Prezydent przypomnia³, ¿e «Solidarno�æ» po
wprowadzeniu stanu wojennego by³a wielk¹ organizacj¹
podziemn¹ (...) By³a kolejn¹ wielk¹ polsk¹ konspiracj¹ -
licz¹c od II wojny �wiatowej, mo¿na j¹ nazwaæ trzeci¹
konspiracj¹» - powiedzia³ L. Kaczyñski.

    Oceni³ te¿, ¿e czas w historii Polski od Sierpnia �80,
a wcze�niej od 1976 r., jest niew¹tpliwie okresem wielkim
w sensie moralnym, politycznym, a tak¿e bior¹c pod uwagê
kryterium sukcesu.

    Prezydent podkre�li³, ¿e historia Polski zna niejeden
wielki okres, ale niewiele spo�ród nich zakoñczy³o siê
pe³nym zwyciêstwem. «Jest w naszej ojczy�nie niejedna
krzywda i wiele niezap³aconych rachunków. Wiem o tym,
próbujemy to zmieniæ» - powiedzia³ Lech Kaczyñski.

    Podkre�li³, ¿e «mamy dzisiaj dzieñ zwyciêzców, dzieñ
bohaterów lat 80. i wcze�niej lat 70.» i im chcia³by oddaæ
cze�æ.

    «To jest pocz¹tek. Pierwsze 15 lat wolnej Polski, III
Rzeczypospolitej, to okres pewnego zapomnienia, zapom-

nienia o ludziach, zapomnienia o instytucjach, w szcze-
gólno�ci instytucjach Polski podziemnej» - powiedzia³ L.
Kaczyñski.

    Doda³, ¿e wymaga czasu i pracy historyków, aby
odkryæ zas³ugi wszystkich.

    «Przede mn¹ jeszcze ponad cztery lata kadencji.
Obiecujê, ¿e krok po kroku bêdziemy szukaæ tych, którzy
wtedy walczyli i bêdziemy starali siê nie zapominaæ o nikim»
- o�wiadczy³ Lech Kaczyñski.

    Prezydent podkre�li³ te¿, ¿e gdy Polska sta³a siê
niepodleg³a, drogi ludzi «Solidarno�ci» siê rozesz³y.

    «Dzisiaj tutaj, na tym placu ko³o Sali BHP, siedz¹
ludzie ró¿nych opcji i to jest rzecz normalna, siedz¹ ludzie
zaanga¿owani w politykê i w politykê niezaanga¿owani. To
te¿ normalne. Ale chcia³bym podkre�liæ bardzo mocno - te
odznaczenia, które za chwilê nadam, nie s¹ oparte o ¿adne
polityczne kryteria» - zaznaczy³ prezydent.

    Po wyst¹pieniu Lech Kaczyñski wrêczy³ ordery i
odznaczenia pañstwowe ponad 70 osobom zas³u¿onym dla
powstania «Solidarno�ci».

    Uroczysto�ci rocznicowe bêd¹ kontynuowane po
po³udniu. Prezydent we�mie udzia³ we mszy �w. w Bazylice
�w. Brygidy. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa jego uczestnicy
przejd¹ ulicami miasta pod historyczn¹ bramê nr 2 Stoczni
Gdañsk, gdzie zostan¹ z³o¿one wieñce.

    W tym miejscu planowane jest kolejne przemówienie
L. Kaczyñskiego. Wieczorem na zakoñczenie uroczysto�ci
modlitwê za ojczyznê pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniow-
ców poprowadzi metropolita gdañski abp Tadeusz Go-
c³owski.

(PAP)

26. rocznica «Solidarno�ci» w Gdañsku
Wyst¹pienie prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego

     Od z³o¿enia kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia
�70 przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego rozpoczê³y siê w
Szczecinie, na Placu Solidarno�ci, obchody 26. rocznicy
podpisania Porozumieñ Sierpniowych w
tym mie�cie.

    G³ówne uroczysto�ci zaplano-
wano w po³udnie, przed bram¹ g³ówn¹
Stoczni Szczeciñskiej Nowa, gdzie po
modlitwie «Anio³ Pañski» i przemówieniu
prezydenta Kaczyñskiego uczestnicy
uroczysto�ci - w�ród nich prezydent
Szczecina, sygnatariusz porozumieñ
Marian Jurczyk - z³o¿¹ kwiaty pod tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ ofiary Grudnia �70.
Wcze�niej Lech Kaczyñski odznaczy

kilkadziesi¹t osób, wspó³twórców spo³ecznego zrywu.
    18 sierpnia 1980 r. powsta³ w Szczecinie Miêdzy-

zak³adowy Komitet Strajkowy, na czele którego stan¹³
Jurczyk, uczestnik strajków prze³omu lat
1970-71. W mie�cie i województwie
podczas 13 sierpniowych dni strajkowa³o
ok. 200 zak³adów. MKS sformu³owa³ 36
postulatów. Ich idea zosta³a zawarta w
porozumieniu, którego sygnatariuszem ze
strony MKS by³ m.in. Jurczyk. Stronê
rz¹dow¹ reprezentowa³ ówczesny wice-
premier Kazimierz Barcikowski. Poro-
zumienie podpisano 30 sierpnia, dzieñ
wcze�niej ni¿ w Gdañsku.

 (PAP)

Obchody 26. rocznicy podpisania
Porozumieñ Sierpniowych w Szczecinie



Polonia Charkowa     Nr 9  (52)       Rok  2006                                                                                                                Str. 5

Polska  pielgrzymka

    30 ëèïíÿ � 12 ñåðïíÿ 2006 ðîêó ìåí³ âèïàëà ïðåêðàñíà
íàãîäà ñòàòè ó÷àñíèêîì ìîâíî-êðàºçíàâ÷îãî òàáîðó äëÿ
ìîëîä³ â Ïºêàðàõ ï³ä Êðàêîâîì. Éîãî îðãàí³çàòîðè �
ïðåäñòàâíèêè Êðàê³âñüêîãî â³ää³ëó Òîâàðèñòâà  �Ñï³ëüíîòà
Ïîëüù³� (Krakowski Oddzial Stowarzyszenia �Wspólnota
Polska�), çàñíîâàíîãî âë³òêó 1990 ðîêó. Òîâàðèñòâî
ïåðåáóâàº ï³ä ïàòðîíàòîì Ñåíàòó Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà. Íà
Õàðê³âùèí³ éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïðîïàãóþòü ³ ï³äòðèìóþòü
Ãåíåðàëüíå êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â Õàðêîâ³ òà
Õàðê³âñüêå òîâàðèñòâî ïîëüñüêî¿ êóëü-
òóðè.
    Â òàáîð³ áóëî ê³ëüêà çàãîí³â. Íàø çàã³í
îá�ºäíóâàâ ìîëîäü ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿,
Í³ìå÷÷èíè, Øâåö³¿, ÑØÀ ³ Êàçàõñòàíó. Â
³íøèõ çàãîíàõ áóëè õëîïö³ òà ä³â÷àòà ç
Ãðåö³¿, ²òàë³¿, Ëèòâè, Ëàòâ³¿, Á³ëîðóñ³ òà
Ìîëäîâè. Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ïîºä-
íóâàëàñÿ ç äóæå ö³êàâèìè åêñêóðñ³ÿìè.
    Êðàê³â íàçèâàþòü ºâðîïåéñüêèì ì³ñòîì
êóëüòóðè. Öå ì³ñòî, íàéïîïóëÿðí³øå â
Ïîëüù³ äëÿ òóðèñò³â. Çà 2005 ð³ê òóò
ïîáóâàëî 7 ì³ëüéîí³â ãîñòåé, íà 2007 ð³ê
î÷³êóºòüñÿ 10-â³äñîòêîâå çðîñòàííÿ ö³º¿
ê³ëüêîñò³.
    Öåíòð ì³ñòà â 1978 ðîö³ áóëî çàíåñåíî ÞÍÅÑÊÎ äî
ñïèñêó ñâ³òîâîãî êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ . Êðàê³âñüêà
Ðèíêîâà ïëîùà � îäíà ç íàéá³ëüøèõ ñåðåäíüîâ³÷íèõ ïëîù
ªâðîïè. Â öåíòð³ ¿¿ ðîçòàøóâàëàñÿ  ñïîðóäà Ñóêåíí³ö. Öå
êîëèøí³ òîðãîâ³ ðÿäè, ³ñòîð³ÿ ÿêèõ ñÿãàº Õ²²-Õ²²² ñòîë³òü.
    Ñàìå òóò ìîæíà ïðèäáàòè ãëèíÿí³ ñóâåí³ðè, ïîïóëÿðí³ â
áàãàòüîõ êðà¿íàõ. Çîêðåìà, é ô³ãóðêó äðàêîíà, ç ÿêèì
ïîâ�ÿçàíà ãîëîâíà êðàê³âñüêà ëåãåíäà. Â í³é ðîçïîâ³äàºòüñÿ
òàêå.
    Ó Êðàêîâ³ íà ãîð³, ÿêà íàçèâàºòüñÿ Âàâåëü, æèâ êîðîëü
ç³ ñâîºþ äîíüêîþ Âàíäîþ. Ìåøêàíö³ Êðàêîâà æèëè
ùàñëèâî, äîêè ï³ä Âàâåëüñüêîþ ãîðîþ á³ëÿ ð³÷êè Â³ñëè íå
ïîñåëèâñÿ äðàêîí (ñìîê). Ñòàâ â³í ¿ñòè ëþäåé. ¯â-¿â...
Ëþäåé ó ì³ñò³ ìåíøàëî ³ í³õòî ç íèõ, çâè÷àéíî, íå áóâ
ùàñëèâèì. Òîä³ êðàâåöü Ñêóáà âèð³øèâ óáèòè ñìîêà. Â³í
ï³øîâ íà ðèíîê ³ êóïèâ òàì îâå÷èõ øêóð, ñìîëè, ñîëîìè ³
çàáðàâ âñå öå äîäîìó, ùîá ïîçøèâàòè øêóðè, íà÷èíèòè ¿õ
ñìîëîþ ³ç ñîëîìîþ. Çðîáèâ ç óñüîãî öüîãî áàðàíà, â³äí³ñ
äî ïå÷åðè ñìîêà ³ ïî÷àâ ÷åêàòè, ïîêè òîé âèéäå. Äðàêîí
âèéøîâ, ç�¿â öüîãî òàê çâàíîãî áàðàíà, ³ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ
éîìó çðîáèëîñÿ ïîãàíî, ÿêîñü âàæêî â øëóíêó. Â³í çàõîò³â
ïèòè. Ï³øîâ äî Â³ñëè. Ïèâ-ïèâ òàì âîäó, äîêè íå ëóñíóâ. ²ç
éîãî øêóðè Ñêóáà ïîøèâ êðóëåâí³ Âàíä³ ÷åðåâè÷êè.
Ïîäàðóâàâ ¿õ ³ ç³ãðàëè âîíè âåñ³ëëÿ.
    Òàê êðàâåöü ñòàâ êîðîë³âñüêèì çÿòåì, à äðàêîí � îäíèì
ç óëþáëåíèõ êðàê³âñüêèõ ñóâåí³ð³â. Íàéá³ëüøå ñìîê³â òóò
ðîáëÿòü ç ãëèíè, õî÷à º é íåâåëèê³ äðàêîíè-ìàð³îíåòêè,
ÿê³ ìîæíà çàñòàâëÿòè ðóõàòè ëàïêàìè ³ õâîñòîì çà
äîïîìîãîþ ïàëè÷îê ³  ìîòóçî÷ê³â. ß òåæ ïðèäáàëà
ãëèíÿíîãî äðàêîí÷èêà ó ïðîäàâùèö³ ñóâåí³ð³â ï³ä
Ìàð³àöüêèì êîñòüîëîì íà Ðèíêîâ³é ïëîù³.
    Ç äàâíüîþ ëåãåíäîþ ïîâ�ÿçóþþòü ³ ÷åðâíåâèé  Âåëèêèé
ïàðàä Äðàêîí³â � ñâÿòî âàâåëüñüêîãî äðàêîíà, ÿêå
âëàøòîâóº ëÿëüêîâèé òåàòð ìàñêè ³ àêòîðà �Ãðîòåñêà�.
    1 ñåðïíÿ íàø çàã³í îäåðæàâ çàâäàííÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç
ëþäüìè, ÿê³ ìåøêàþòü â Ïºêàðàõ íàâêîëî òàáîðó. Ìè

ïîâèíí³ áóëè ä³çíàòèñÿ, ÷îìó ñàìå òàê íàçèâàºòüñÿ
ïîñåëåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ïîáëèçó ìîíàñòèð³ òà êîñòüîëè,
êîëè â³äêðèâñÿ ë³öåé ó Ïºêàðàõ (âë³òêó â íüîìó âëàø-
òîâóþòü ìîëîä³æíèé  òàá³ð)? Êîæíà ãðóïà ìàëà âèáðàòè
ôîðìó,  ùîá ö³êàâî ïåðåïîâ³ñòè  ç³áðàíó ³íôîðìàö³þ. Êàñÿ
³ç Êàë³ôîðí³¿ îáðàëà ðîëü åêñêóðñîâîäà, à ìè ç³ãðàëè
äîïèòëèâèõ òóðèñò³â, ÿê³ õîäÿòü, óñå ðîçäèâëÿþòüñÿ, ïðî
âñå õî÷óòü çíàòè òà ùå é çàïèñóþòü ïîäðîáèö³ ïîëüñüêî¿
³ñòîð³¿ (íàøèì ë³òîïèñöåì áóëà Þëÿ ³ç Ñìîëåíñüêà). Îñü

òàê ÷åðåç ãðó, òî÷í³øå �  ìàëåíüêó
òåàòðàëüíó ñöåíêó ìè ðîçïîâ³ëè ãëÿäà-
÷àì, ùî íàçâà Ïºêàðè ïîõîäèòü â³ä
çíàìåíèòî¿ ïåêàðí³, òðóäèëîñÿ íà í³é
áàãàòî ïåêàð³â, ïîáëèçó çíàõîäèëèñÿ
ìîíàñòèð³ ôðàíöèñêàíö³â òà áåðíàð-
äèíö³â, à ë³öåé, ùî ñòàâ ì³æíàðîäíèì
ë³òí³ì îñâ³òí³ì öåíòðîì, â³äêðèòî â 2000
ðîö³.
    Íàñòóïíîãî äíÿ âæå íà ñïðàâæí³é
åêñêóðñ³¿ ìè çíàéîìèëèñÿ ç êîðîë³âñüêèì
çàìêîì (�Zamek Królów�). Ìåí³ íàéá³ëüøå
çàïàì�ÿòàëèñÿ â íüîìó ãîáåëåíè: â öåíòð³
êîæíîãî çîáðàæåíà æàíðîâà ñöåíêà
äàâí³õ ÷àñ³â, à æèâèìè ðàìàìè ñëóãóþòü

âèòêàí³ ôàçàíè, ïàïóãè, ïëîäè, êâ³òè.
      3 ñåðïíÿ  äëÿ íàøîãî òàáîðó âëàøòóâàëè êðàºçíàâ÷ó
ïî¿çäêó äî Ïàðêó Åòíîãðàô³÷íîãî â Âèãºëçîâº (Parku
Etnograficznego w Wygielzowie). Â³í íàãàäóº íàø ìóçåé
íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè ï³ä â³äêðèòèì íåáîì â Ïèðîãîâîìó
ï³ä Êèºâîì,  çíàéîìèòü ç òðàäèö³ÿìè Ìàëîïîëüñüêîãî
âîºâîäñòâà, öåíòðîì ÿêîãî º Êðàê³â. Òàì ðîçòàøîâàí³
êîñòüîë, øê³ëüí³ ïðèì³ùåííÿ, ïîìåøêàííÿ  ïîëÿê³â ïðîñòèõ
³ çàìîæíèõ.
    Îñîáëèâèé ³íòåðåñ ó ìåíå âèêëèêàâ äâ³ð ðåì³ñíèêà, äå
ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ãîí÷àðíèé êðóã, ãëèíÿíèé ïîñóä,
ïîøèðåíèé ñàìå â ö³é ÷àñòèí³ Ïîëüù³. Çà ôîðìîþ ³
îçäîáëåííÿì â³í äóæå ïîä³áíèé äî ïîñóäó ð³çíèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè.
    5 ñåðïíÿ, â ñóáîòó, êîëè â Ïîëüù³ âèõ³äí³  ìóçå¿, âåñü
íàø òàá³ð âèðóøèâ ó ïîäîðîæ â Ïåí³íè. Ëèñò³âêà-êâèòîê
ïîâ³äîìëÿëà, ùî Ïåí³íñüêèé Íàö³îíàëüíèé Ïàðê ñòâîðåíî
â 1932 ðîö³ ÿê ïåðøèé íàö³îíàëüíèé ïàðê â Ïîëüù³ ³ ïåðøà
ì³æíàðîäíà ïëîùà, ÿêà çíàõîäèëàñÿ ï³ä îõîðîíîþ â
ªâðîï³. Äîðîãîþ äî íüîãî ìè îãëÿíóëè äåðåâ�ÿíèé êîñòüîë
ÕV-XVI ñòîë³òòÿ â Äåìáí³, çàìîê â Íºäæ³öàõ. Íà òåðèòîð³¿
Ïåí³í çíàõîäèòüñÿ ³ ïîïóëÿðíèé ìàðøðóò ëþáèòåë³â
âîäíîãî òóðèçìó �  ñïóñê íà ïëîòàõ ïî Äóíàéöþ. Áëèçüêî
òðüîõ ãîäèí ìè ìàíäðóâàëè íà ïëîòàõ, ïåðåòíóëè êîðäîí
³ç Ñëîâà÷÷èíîþ ³ äàë³ ïëèâëè ê³ëîìåòð³â òðè âæå
òåðèòîð³ºþ ö³º¿ êðà¿íè, îãëÿäàþ÷è ã³ðñüêó ì³ñöåâ³ñòü.
Âàïíÿêîâ³ âåðøèíè çä³éìàþòüñÿ òóò íà 300 ìåòð³â ïðîñòî
íàä ãîëîâàìè ìàíäð³âíèê³â.
    Íàéïîïóëÿðí³øèé ìàòåð³àë äëÿ òàìòåøí³õ ñóâåí³ð³â �
äåðåâî, àëå ìîæíà òàêîæ ïðèäáàòè êðàñèâèé ãëèíÿíèé
äçâ³íî÷îê.
    Á³ëîðóñüêà äîñë³äíèöÿ Ñ. Êàñöþêåâè÷ ïîð³âíþº
â³ðóâàííÿ ³ ì³ôîëîã³÷í³ óÿâëåííÿ óêðà¿íö³â, ðîñ³ÿí, ïîëÿê³â
³ á³ëîðóñ³â. Ñåëÿíèí �êðóòèâ� ãîðøêè, à ç íèìè ³ ðîáèâ
³ãðàøêè âçèìêó, êîëè íå áóëî ïîëüîâî¿ ðîáîòè. Öå
ïåðåâàæíî ïòàõè ³ çâ³ð³, òðàïëÿëèñÿ �òðîéêè� (çàïîçè÷åííÿ
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ó ðîñ³ÿí) ³ �êîðîë³�, ÿê ó ïîëÿê³â. Îñîáëèâ³ñòü á³ëîðóñüêèõ
³ãðàøîê � ôàíòàñòè÷í³ íàï³âïòàøêè, íàï³âêîí³.
    Â ïðîöåñ³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñàêðàëüí³ñòü ãëèíÿíèõ
ô³ãóðîê çíèêëà, õî÷à çîâí³øíÿ ïîäîáà çàëèøàëàñÿ. Ô³ãóðêè
ëÿëüîê íàãàäóþòü íàøèì ñó÷àñíèêàì ñòàðîäàâí³õ ³äîë³â.
×àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ 10-12-ñàíòèìåòðîâ³ æ³íî÷³ ô³ãóðêè
�êîðîëåâ� ³ �ïàíÿíîê�, îçäîáëåí³ ð³çíîêîëüîðîâîþ ïîëèâîþ.
²ãðàøêè ñõ³äíèõ ñëîâ�ÿí, çàçíà÷àº äîñë³äíèöÿ ç Íîâî-
ïîëîöüêà Â³òåáñüêî¿ îáëàñò³, ÷àñòî ïðåäñòàâëÿëè
ïðîôåñ³éí³ òèïè: ïàñòóõà, ñîëäàòà,
ìóçèêàíòà, ìîíàõà � ó ðîñ³ÿí, êîçà-
êà, ïàñòóõà, êîáçàðÿ �  â óêðà¿íö³â, ó
á³ëîðóñ³â � ãàðìîí³ñòà, ìóæèêà.
ßêùî æ³íî÷³ ô³ãóðêè òÿæ³ëè äî êóëüòó
æ³íêè � ïðîäîâæóâà÷êè ðîäó, òî
÷îëîâ³÷³ (ïîëüñüêèé ñîëäàò, ãóñàð,
ðîñ³éñüêèé ñîëäàò) ³ëþñòðóâàëè
â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íó ³ñòîð³þ êðà¿íè.
    Êîðîë³ é êîðîëåâè íà êîíÿõ á³ëî-
ðóñàìè çàïîçè÷åí³ ç ïîëüñüêî¿ òðà-
äèö³¿.
    ÕVII � XVIII ñòîë³òòÿìè äàòóþòüñÿ
³ãðàøêè-êîí³, çíàéäåí³ â Ïîëîöüêó.
Êîíèêè ç ãëèíè ïåðåãóêóþòüñÿ ç
àðõà¿÷íèìè óçîðàìè âèøèâîê, äî-
ïîâíåíèìè ñîëÿðíîþ îðíàìåí-
òàö³ºþ (ðîìáè, êîëà), ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî ïîõîäæåííÿ òàêèõ ³ãðàøîê, ÿê ³
ëÿëüîê, ç äîõðèñòèÿíñüêèõ ÷àñ³â.
    �Êîíü � ñòàðàæûòíû ³íäàóðàïåéñê³
ñ³ìâàë, òàìó ¸í âÿäîìû ³ âà  óñiõ
ñëàâÿíñêiõ íàðîäîó
    Ç êîíåì ïîâ�ÿçàíà ³ íàðîäíà ìàã³ÿ:
ÿêùî ïîïèòè âîäè, ÿêî¿ íå äîïèâ
ê³íü, óñÿêó õâîðîáó ÿê ðóêîþ çí³ìå;
ê³íñüêèé ÷åðåï â³äãàíÿº íå÷èñòó
ñèëó.
    Ó ïîëÿê³â íà âåñíÿíèõ àãðàðíèõ
ñâÿòàõ ïðîäàâàëè ³ êîíèê³â, â³ðèëè,
ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãëèíÿíèõ òâà-
ðèíîê ï³äøòîâõíå ñèëè ïðèðîäè äî
ïëîäþ÷îñò³.
    Á³ëîðóñè (íà Ìîãèëüîâùèí³, Áîáðóéùèí³) íà êîëÿ-
äóâàííÿ ðîáèëè ìàñêó êîáèëè � òåæ çàêëèêàëè, ùîá óñå â
õàçÿéñòâ³ ïëîäèëîñÿ.
    Ó íàðîäí³é òðàäèö³¿ ïîëÿê³â ³ñíóº ³ãðàøêà �Ëàéêîí³ê�. Â
Êðàêîâ³ ðîçïîâ³äàþòü ëåãåíäó ïðî ïåð³îä òàòàðñüêî¿
íàâàëè. Âîíà ïî÷àëàñÿ ÿêðàç íà ñâÿòî Áîæîãî Ò³ëà. Îäèí
ç êðàê³âñüêèõ ïëîòîãîí³â ç³áðàâ â³éñüêà ³ âèðóøèâ íàçóñòð³÷
âîðîãó. Ç ïåðåìîãîþ ïîâåðíóâñÿ ãåðîé íà êîí³ äî ì³ñòà.
Éîãî é â³äòâîðþº ³ãðàøêà  �Ëàéêîí³ê�. ª ó ïîëÿê³â ³ ñâèùèêè
�Ïàí Òâàðäîâñüêèé íà ï³âíèêó� (ãåðî¿÷íå ïåðåïë³òàºòüñÿ ç
êîì³÷íèì, æàðò³âëèâèì). Ìîæíà ïîð³âíÿòè ç óêðà¿íñüêîþ
äèòÿ÷îþ çàáàâëÿíêîþ, êîëè äèòèíó ñàäæàâ õòîñü ³ç
äîðîñëèõ, ÷àñò³øå ä³ä àáî áàòüêî, íà âèïðîñòàíó íîãó, áðàâ
çà ðó÷êè ³ ãîéäàâ, ïðèêàçóþ÷è: �¯äå ï³âåíü íà êîí³, êóðÿâó
çä³éìàº. �Òè êóäè? Òè êóäè?�,  � êóðî÷êà ïèòàº. �¯äó, êóðè,
íà â³éíó, íà â³éíó äàëåêó�. �Êóä-êóäè?! Êóä-êóäè?!�, � êóðè
ãîëîñèëè�.
    7 ñåðïíÿ ìè ïðîâåëè ï³âäíÿ â ñîëÿíèõ êîïàëüíÿõ ó
Âåëè÷ö³. Öå ì³ñòå÷êî ðîçòàøîâàíå çà 20 ê³ëîìåòð³â â³ä
Êðàêîâà. Ñîëÿíèì êîïàëüíÿì á³ëüøå 700 ðîê³â. Óí³êàëüíèé
îá�ºêò çàíåñåíî ÞÍÅÑÊÎ äî ñïèñêó ñâ³òîâîãî êóëüòóðíîãî
íàäáàííÿ. Ðîçïîâ³äàþòü, ùî âçàãàë³ ñ³ëü ó ö³é ì³ñöåâîñò³
âèäîáóâàþòü ìàéæå 1000 ðîê³â. Çäàâíà òàì áóëè âåëèê³
ïîêëàäè ñîë³, òåïåð � óí³êàëüíèé ìóçåéíèé êîìïëåêñ ï³ä

çåìëåþ. Ñïî÷àòêó ñïóñêàºøñÿ íà 64 ìåòðè äåðåâ�ÿíèìè
ñõîäàìè, ÿê³ äóæå ñòð³ìêî çàêðó÷óþòüñÿ ñåðïàíòèíîì.
Íåïîâòîðí³ ñêóëüïòóðè Êîïåðí³êà, Ïàïè Ðèìñüêîãî ßíà
Ïàâëà ²², Ï³ëñóäñüêîãî, Ãåòå çðîáëåí³ ³ç ñîë³. Âîíè ñ³ðî-
êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, áî ñ³ëü íåî÷èùåíà. Äëÿ òóðèñò³â
ðîç³ãðóºòüñÿ ñöåíêà: ëÿëüêîâ³ êîïà÷³ ñîë³ ñïóñêàþòüñÿ ïî
êàíàòó â øàõòó, âìèêàºòüñÿ ôîíîãðàìà ³ ñòâîðþºòüñÿ
åôåêò, ùî âîíè ñï³âàþòü ñòàðó íàðîäíó ï³ñíþ. Ìîæíà
ïîáà÷èòè é çàëèøêè ðåéîê, ÿêèìè ïåðåâîçèëàñÿ ñ³ëü.

    Çà ëåãåíäîþ â êîïàëüíÿõ âäåíü
ïðàöþâàëè ëþäè,  à âíî÷³ ¿ì äîïî-
ìàãàëè äîáð³ ãíîìè. Òåïåð öèõ ìà-
ëåíüêèõ ïîì³÷íèê³â â³äòâîðåíî íà
îêðåìîìó ï³äñâ³÷åíîìó ìàéäàí-
÷èêó.
    Íàéâðàæàþ÷å � êàïëèöÿ ñâÿòî¿
Ê³íãè, ïîêðîâèòåëüêè  ã³ðíèê³â. Âåëè-
êèé çàë, äå ñò³íè, ñêëåï³ííÿ ³ ï³äëîãà
� âñå ³ç ñîë³. Êîëè ïðèêëàäàºø ë³õ-
òàðèê âïðèòóë äî ñò³íêè, ñâ³òëî
ïàäàº íà ñ³ëü ³ ñêëàäàºòüñÿ âðà-
æåííÿ, ùî ïðîì³íü ïðîíèçóº ì³íåðàë
³ ñ³ëü ñâ³òèòüñÿ æîâòèì íåâåëèêèì
êîëîì. Òàêèé æå åôåêò ç ï³äëîãîþ.
Îñü ó òàêîìó íåçâè÷íîìó ³íòåð�ºð³
çàñòèãëà ñâÿòà Ê³íãà.
    Â í³øàõ â³äòâîðåíî ñöåíêè ³ç
Á³áë³¿: Ìàð³ÿ ¿äå íà â³ñëþêó, ÿêîãî
âåäå  Éîñèï, òà ³íø³ âñåñâ³òíüî-
â³äîì³ ñþæåòè.
    Ï³ä çåìëåþ çíàõîäèòüñÿ ê³ëüêà
ñîëÿíèõ îçåð.
    Êîëèñü ëþäÿì äîïîìàãàëè âèäî-
áóâàòè ñ³ëü êîí³. Ïîì³òèëè, ùî êîí³,
ÿê³ â³äïðàöþâàëè ñâ³é â³ê ³ áóëè
ï³äíÿò³ íà ïîâåðõíþ ³ç ñîëÿíèõ øàõò,
çàëèøàëèñÿ çíà÷íî çäîðîâ³øèìè,
í³æ òàê³ ñàì³ çà â³êîì òâàðèíè, ÿê³
òðóäèëèñÿ íà ïîâåðõí³. Öþ âëàñ-
òèâ³ñòü ï³äçåìíî¿ ñîë³ ³ ÷èñòîãî
ïîâ³òðÿ âèêîðèñòàëè ç ë³êóâàëüíîþ

ìåòîþ. Çãîäîì òóò â³äêðèâñÿ ñàíàòîð³é äëÿ õâîðèõ ç
ïðîáëåìàìè äèõàííÿ. Íà ãëèáèí³ â³ä 60 äî 136 ìåòð³â
ðîçòàøóâàëîñÿ ñïðàâæíº ï³äçåìíå ì³ñòî.
    Â ³íø³ äí³ ìè ïîºäíóâàëè çàíÿòòÿ â òàáîð³ ïîëüñüêîþ
ìîâîþ ç ïëàâàííÿì òà ³ãðàìè ó áàñåéí³.
    9 ñåðïíÿ ìè ïîäîðîæóâàëè äî Ojcowskiego Parku
Narodowego íåïîäàë³ê â³ä Êðàêîâà. Â öüîìó êóòî÷êó
çàïîâ³äíî¿ ïðèðîäè ðîçòàøîâàíà ïå÷åðà (Jaskini). Â í³é
áóäü-ÿêî¿ ïîðè ðîêó çáåð³ãàºòüñÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 7
ãðàäóñ³â. Òóò ïåðåêàçóþòü ì³ñöåâå ïîâ³ð�ÿ:  òîé,  êîìó íà
ãîëîâó â ïå÷åð³ êðàïàº âîäà, áóäå ðîçóìíèì.
    Zamek w Pieskowej Skale çàïàì�ÿòàâñÿ ³òàë³éñüêèì
ñàäîì ç ³äåàëüíèìè ãàçîíàìè.
    Íà 10 ñåðïíÿ ïðèïàëà íàøà îñòàííÿ  ïîäîðîæ.
Îðãàí³çàòîðè ñïëàíóâàëè òàê, ùîá íàéá³ëüøå çà-
ïàì�ÿòàëèñÿ ìîëîä³ ç ð³çíèõ êðà¿í ð³äí³ ì³ñöÿ Ïàïè
Ðèìñüêîãî  íàéâèäàòí³øîãî ïîëÿêà. Wadowice,  �Sladami
Jana Pawla II po Malopolsce�.
    ß äóæå âäÿ÷íà  Õàðê³âñüêîìó  òîâàðèñòâó ïîëüñüêî¿
êóëüòóðè  çà îðãàí³çàö³þ òàêîãî çì³ñòîâíîãî ³ íåçàáóòíüîãî
ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó, ïîºäíàíîãî ç âèâ÷åííÿì ïîëüñüêî¿
ìîâè.

                                       Ìàð³ÿ ×óìàê,
ó÷åíèöÿ 11 êëàñó ã³ìíàç³¿,

Íîâà Âîäîëàãà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³
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Uczmy siê jêzyka polskiego

Óðîê 7
Lekcja 7

Ïðîôåññèè
Zawody

Î ïðîôåññèè ìîæíî ñïðîñèòü:
Êàêàÿ òâîÿ ïðîôåññèÿ? Jaki jest twój zawód?
Êàêàÿ ó òåáÿ ïðîôåññèÿ? Jaki masz zawód?
Òû êòî ïî ïðîôåññèè? Kim jeste� z zawodu?

²
- Jaki masz zawód?
- Jestem mechanikiem.
- Jaki pani ma zawód?
- Jestem nauczycielk¹.
- Jaki jest pana zawód?
- Jestem in¿ynierem.
- Kim jeste� z zawodu?
- Jestem jeszcze studentem.
(îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ïðîôåññèè óïîòðåáëåíû â
òâîðèòåëüíîì ïàäåæå)

Zawody:
dentysta - çóáíîé âðà÷ (ìóæ÷èíà)
dentystka - çóáíîé âðà÷ (æåíùèíà)
ekonomista
elektryk
fryzjerka - ïàðèêìàõåðøà
in¿ynier
kierowca - âîäèòåëü
kolejarz - æåëåçíîäîðîæíèê
krawcowa - ïîðòíèõà
krawiec - ïîðòíîé
ksiêgowa - áóõãàëòåð
kucharka - ïîâàðèõà
kucharz - ïîâàð
lekarz - âðà÷
murarz - êàìåíùèê
mechanik
nauczyciel - ó÷èòåëü
nauczycielka - ó÷èòåëüíèöà
piekarz - ïåêàðü
pielêgniarka – ìåäñåñòðà
prawnik - þðèñò
przedsiêbiorca - ïðåäïðèíèìàòåëü
robotnik - ðàáî÷èé
rolnik - çåìëåäåëåö, àãðàðíèê, ôåðìåð
rzemie�lnik - ðåìåñëåííèê
sekretarka -ñåêðåòàðøà
sprzedawca - ïðîäàâåö
sprzedawczyni, ekspedientka - ïðîäàâùèöà
sprz¹taczka - óáîðùèöà
stolarz - ñòîëÿð
szewc - ñàïîæíèê
�lusarz - ñëåñàðü

urzêdniczka - ñëóæàùàÿ
urzêdnik - ñëóæàùèé
wojskowy - âîåííûé
bezrobotna, bezrobotny - áåçðàáîòíàÿ, áåçðàáîòíûé
emeryt - ïåíñèîíåðêà, ïåíñèîíåð
pracowniczka, pracownik - ðàáîòíèöà, ðàáîòíèê
studentka, student
uczennica, uczeñ - ó÷åíèöà, ó÷åíèê

Æwiczenie l
Îòâåòüòå íà âîïðîñû, êòî ÷òî äåëàåò.
Proszê odpowiedzieæ na pytania.
Kto co robi?
1. Kto buduje domy?
2. Kto piecze chleb?
3. Kto uczy dzieci w szkole?
4. Kto szyje ubrania?
5. Kto leczy ludzi?
6. Kto prowadzi samochód?
7. Kto sprzedaje towary?
8. Kto pracuje na polu?
9. Kto robi obuwie (buty)?
10. Kto gotuje jedzenie?

(budowaæ – ñòðîèòü, piec – ïå÷ü, uczyæ – ó÷èòü, szyæ
– øèòü, ubranie – îäåæäà, leczyæ – ëå÷èòü, prowadziæ
– âîäèòü, sprzedawaæ – ïðîäàâàòü, pracowaæ –
ðàáîòàòü, robiæ – äåëàòü, obuwie buty – îáóâü,
gotowaæ – ãîòîâèòü, âàðèòü, jedzenie – ïèùà)

Æwiczenie 2
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ.
Proszê u³o¿yæ zdania.
przyk³ad:
ja - byæ - lekarz    (ja) Jestem lekarzem

1.  ona - byæ - nauczycielka
2.  ja - byæ - przedsiêbiorca
3.  pan Kañski - byæ - dyrektor
4.  ona - byæ - krawcowa
5.  jego dziadek - byæ - rolnik
6.  mój brat - byæ - kierowca
7.  pani Anna - byæ - pielêgniarka
8.  ja - byæ - uczennica
9.  on - byæ - emeryt
10.  babcia - byæ - emerytka
11.  on - byæ - stolarz

Czy to jest zawód?
dyrektor
gospodarz – õîçÿèí, gospodyni - õîçÿéêà
kierownik - çàâåäóþùèé, ðóêîâîäèòåëü, íà÷àëüíèê
prezes, przewodnicz¹ca, przewodnicz¹cy - ïðåäñåäàòåëü
zastêpca – çàìåñòèòåëü

Ïðîôåññèè. Ãëàãîëû I ñïðÿæåíèÿ. Ïðåäëîæíûé ïàäåæ ïðèëàãàòåëüíûõ.

Zawody. Czasowniki koniugacji I . Miejscownik przymiotników.
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Æwiczenie 3
Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ äàííûå ñëîâà.
Proszê odpowiedzieæ na pytania, wykorzystuj¹c podane
s³owa.
1. Jaki jest pani zawód?  (pielêgniarka)
2. Jaki ma pan zawód?  (rolnik)
3. Kim z zawodu jest pani dziadek? (szewc)
4. Jaki zawód ma pana matka?  (krawcowa)
5. Kim jeste� z zawodu?  (studentka)
6. Jaki masz zawód?  (student)
7. Kim jest z zawodu pani Kowalska? (ksiêgowa)
8. Jaki zawód ma pañstwa córka? (uczennica)
9. Kim jest z zawodu pana syn? (uczeñ)
10. Jaki jest zawód pani mê¿a? (kierowca)
11. Jaki zawód ma pana ¿ona? (nauczycielka)
12. Jaki jest pani/pana zawód?

Æwiczenie 4
Ñêàæèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ to po polsku:
1. - Òû êòî ïî ïðîôåññèè?
- ß âîäèòåëü.
2. - Êàêàÿ ó òåáÿ ïðîôåññèÿ?
- ß çóáíîé âðà÷.
3. - Âû êòî ïî ïðîôåññèè (ñïðàøèâàåòå æåíùèíó)
- ß áóõãàëòåð.
4. - Êàêàÿ âàøà ïðîôåññèÿ? (ñïðàøèâàåòå ìóæ÷èíó)
- ß ïðåäïðèíèìàòåëü.
5. – êòî ïî ïðîôåññèè âàøà äî÷ü? (ñïðàøèâàåòå
ñóïðóãîâ)
- Íàøà äî÷ü âðà÷.

Ìîæíî èíà÷å ñêàçàòü î ïðîôåññèè
Jestem nauczycielk¹ = Pracujê jako nauczycielka

Jestem (kim?) = Pracujê jako (kto?)
byæ (kim?) = pracowaæ jako (kto?)

Æwiczenie 5
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ èç äàííûõ ñëîâ:
Proszê utworzyæ zdania z podanych s³ów:
1. on, byæ, lekarz
2. on, pracowaæ, lekarz
3. ona, pracowaæ, pielêgniarka
4. ona, byæ, pielêgniarka
5. ja, byæ, dentystka
6. ja, pracowaæ, dentystka
7. ja, pracowaæ, mechanik
8. ja, byæ, mechanik

Æwiczenie 6
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ i napisaæ to po polsku:
1. ß ðàáîòàþ èíæåíåðîì. ß èíæåíåð.
2. Îí ðàáîòàåò âîäèòåëåì. Îí âîäèòåëü.
3. Îíà ðàáîòàåò ïîðòíèõîé. Îíà ïîðòíèõà.
4. ß ðàáîòàþ ïðîäàâùèöåé. ß ïðîäàâùèöà.

U�miechnij siê
²
- Tato, kto jest szefem w domu, mama, czy ty?
- Oczywi�cie ja!
Ja jestem szefem!
- A mama?

- Mama tylko decyduje o wszystkim.
(tato - îáðàùåíèå ê ïàïå, szef - íà÷àëüíèê, ãëàâà, w
domu – äîìà, oczywi�cie – êîíå÷íî, decydowaæ –
ðåøàòü, o wszystkim - îáî âñ¸ì)

²
Nauczycielka sprawdza prace domow¹ z matematyki.
- Jasiu, zrobi³e� b³¹d. Wysz³o ci dwa razy wiêcej, ni¿
powinno.
- Tatu� mi pomaga³ liczyæ.
- A kim jest z zawodu twój tatu�?
- Kelnerem.

(sprawdzaæ – ïðîâåðÿòü, praca domowa z... -
äîìàøíÿÿ ðàáîòà ïî ..., zrobi³e� b³¹d -òû ñäåëàë
îøèáêó, wiêcej – áîëüøå, ni¿ powinno - ÷åì äîëæíî,
liczyæ – ÷èòàòü, tatu� - ïàïà, ïàïî÷êà, kelner -
îôèöèàíò)

U  wró¿ki
- Wkrótce kto� stanie na pana drodze.
-To bardzo �le!
Jestem kierowc¹.

(wró¿ka – ãàäàëêà, wkrótce – ñêîðî, kto� - êòî-òî,
stan¹æ – âñòàòü, na drodze - íà äîðîãå, ïóòè, bardzo
�le - î÷åíü ïëîõî)

Ãëàãîëû I ñïðÿæåíèÿ
Czasowniki koniugacji I

Ãëàãîëû I ñïðÿæåíèÿ èìåþò îêîí÷àíèÿ:
-ê, -esz, -e, -emy, -ecie, ¹
pisaæ
ja piszê         my piszemy
ty piszesz wy piszecie
on, ona, ono pisze oni, one pisz¹

Ãäå ðàáîòàåøü?
Gdzie pracujesz?

²
- Czy ma pani pracê?
- Tak, mam.
- Gdzie pani pracuje?
- Pracujê w szkole. Jestem nauczycielk¹.
- A pan? Gdzie pan pracuje?
- Pracujê w prywatnej firmie.
- Kim pan jest z zawodu?
- Jestem elektronikiem.

Czy ma pan pracê?
Tak, na szczê�cie mam.
A ja niestety nie mam pracy. Jestem bezrobotna.
A pani m¹¿?
Te¿ nie ma pracy, te¿ jest bezrobotny.

(firma prywatna - ÷àñòíàÿ ôèðìà, na szczê�cie - ê
ñ÷àñòüþ, niestety - óâû, ê ñîæàëåíèþ)
mam pracê  ale  nie mam pracy)

Æwiczenie 7
Âñòàâüòå îêîí÷àíèÿ.
Proszê wstawiæ koñcówki.
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a)
- Czy pana ¿ona ma prac....?
- Nie, moja ¿ona nie ma prac...., ona nigdzie nie pracuj....
- A czy pan ma prac.....?
- Na szczê�cie mam. Pracuj...... w ma³ej firmie.

b)
- Czy pañstwo pracuj.....?
- Tak, pracuj.... Ja pracuj.... w fabryce, a ¿ona pracuj..... w
szkole.
- A czy pañstwa dzieci pracuj....?
- Nasze córki nie pracuj..., one ucz¹ siê. Tylko nasz syn
pracuj......

Æwiczenie 8
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ i napisaæ to po polsku:
- Ó òåáÿ åñòü ðàáîòà? Äà, åñòü.
- Ãäå ðàáîòàåøü?
- Ðàáîòàþ íà ÷àñòíîì ïðåäïðèÿòèè. À âû ðàáîòàåòå?
- Ó ìåíÿ íåò ðàáîòû. ß áåçðàáîòíàÿ.

Miejsce  pracy
apteka biuro - áþðî, îôèñ
fabryka budowa - ñòðîéêà
firma hotel - ãîñòèíèöà
instytut piekarnia
poczta pole
s¹d – ñóä sklep - ìàãàçèí
spó³ka - c.n. szpital - áîëüíèöà
uczelnia – âóç zak³ad - ïðåäïðèÿòèå
warsztat - ìàñòåðñêàÿ
instytucja - ó÷ðåæäåíèå - îðãàíèçàöèÿ
przedsiêbiorstwo - ïðåäïðèÿòèå
restauracja - ðåñòîðàí

fabryka w fabryce
uczelnia na uczelni
biuro w biurze
 przedsiêbiorstwo w  przedsiêbiorstwie

W Polsce jest du¿o ró¿nych firm, zak³adów oraz
przedsiêbiorstw. S¹ przedsiêbiorstwa, firmy i zak³ady
pañstwowe i prywatne, przemys³owe, produkcyjne,
handlowe, budowlane, rolnicze oraz us³ugowe, polskie, a
tak¿e zagraniczne, du¿e i ma³e, stare i nowoczesne.
Niektóre przedsiêbiorstwa pañstwowe prywatyzuj¹ siê.

(pañstwowy – ãîñóäàðñòâåííûé, prywatny – ÷àñòíûé,
przemys³owy – ïðîìûøëåííûé, produkcyjny –
ïðîèçâîäñòâåííûé, handlowy - òîðãîâûé,
êîììåð÷åñêèé, budowlany – ñòðîèòåëüíûé, rolniczy
– ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé, us³ugowy - îòíîñÿùèéñÿ ê
óñëóãàì, nowoczesny – ñîâðåìåííûé)

²

- Gdzie pani pracuje?
- Pracujê w sklepie. A pani?
- Pracujê na poczcie.
- A gdzie pracuje pani m¹¿?
- Mój m¹¿ pracuje w du¿ym przedsiêbiorstwie zagranicznym.
- Pañstwowym?
- Nie, prywatnym. A pani m¹¿?
- W ma³ej spó³ce handlowej.

Ïðåäëîæíûé ïàäåæ ïðèëàãàòåëüíûõ
Miejscownik przymiotników.

Ïðèëàãàòåëüíûå â ïðåäëîæíîì ïàäåæå èìåþò
îêîí÷àíèÿ:
ì.ð. -ym    w prywatnym (zak³adzie)

-im     w wysokim     (budynku)

æ.ð. -ej      w prywatnej     (firmie)

ñð.ð. -ym    w handlowym (biurze)
-im     w szerokim  (polu)

wzór:
firma pañstwowa - (gdzie?) � w firmie pañstwowej
firma prywatna
firma handlowa
firma budowlana
zak³ad pañstwowy
zak³ad prywatny
zak³ad produkcyjny
prywatny zak³ad produkcyjny
prywatny zak³ad us³ugowy
przedsiêbiorstwo pañstwowe
przedsiêbiorstwo prywatne
du¿e nowoczesne przedsiêbiorstwo pañstwowe
polskie przedsiêbiorstwo produkcyjne
zagraniczne przedsiêbiorstwo handlowe
polsko-zagraniczne przedsiêbiorstwo budowlane
(îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïîëîæåíèå ïðèëàãàòåëüíûõ
ïî îòíîøåíèþ ê ñóùåñòâèòåëüíûì)

Æwiczenie 9
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ èç äàííûõ ñëîâ.
Proszê u³o¿yæ zdania ze s³ów.
przyk³ad:
mój, siostra, pracowaæ, du¿y, nowoczesny, firma
Moja siostra pracuje w du¿ej nowoczesnej firmie

1.  ja, pracowaæ, prywatny, zak³ad, produkcyjny
2.  ona, pracowaæ, szko³a, �redni
3.  m¹¿, pani Maliszewska, pracowaæ, instytucja, pañstwowy
4.  one, pracowaæ, stary, fabryka
5.  my, pracowaæ, du¿y, sklep, prywatny -
6.  mój, kole¿anka, pracowaæ, apteka, prywatny, a, mój,
kolega, pracowaæ, szpital, pañstwowy
7.  dzieci, mój, siostra, pracowaæ, polski, przedsiêbiorstwo,
budowlany
8.  mój, matka, pracowaæ, dom, a, mój, siostry, pracowaæ,
restauracja

²
- Dzieñ dobry.
- Witam! Co s³ychaæ?
- Wszystko w porz¹dku.
- Pracujesz?
- Pracuje.
- Ci¹gle w tej samej instytucji?
- Tak, w ministerstwie.
- W jakiej instytucji pani pracuje?
- W bibliotece naukowej.
- Czy nale¿y pani do jakiej� organizacji?
- Tak, jestem cz³onkiem Polskiego Klubu Ekologicznego.
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(witaæ – ïðèâåòñòâîâàòü, Co s³ychaæ? - Êàê äåëà?
wszystko w porz¹dku - âñ¸ â ïîðÿäêå, ci¹gle - âñ¸
âðåìÿ, ïîñòîÿííî, w tej samej - â òîé æå, naukowy –
íàó÷íûé, nale¿eæ do - ïðèíàäëåæàòü ê, byæ cz³onkiem
- áûòü ÷ëåíîì, jaka� - êàêàÿ-òî)

instytucja - ó÷ðåæäåíèå (îðãàíèçàöèÿ), ãäå çà ðàáîòó
ïîëó÷àåøü çàðïëàòó
organizacja - îðãàíèçàöèÿ (îáùåñòâåííàÿ), ãäå
ðàáîòàåøü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ
Åñëè ñïðàøèâàåì îá îðãàíèçàöèè, (ò.å. ó÷ðåæäåíèè),
ãäå ðàáîòàåøü, óïîòðåáëÿåì ñëîâî instytucja, à íå
organizacja.
Â êàêîé îðãàíèçàöèè ðàáîòàåøü?
W jakiej instytucji pracujesz?

Æwiczenie 10
×òî îòíîñèòñÿ ê ïîíÿòèþ instytucja, à ÷òî organizacja?
Ñî jest instytucj¹, à ñî organizacj¹?
policja
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  (ÌÈÄ)
Politechnika Warszawska
partia polityczna
polskie stowarzyszenie kulturalne  (ïîëüñêîå êóëüòóðíîå
îáùåñòâî)
Teatr Narodowy w Warszawie
ambasada   (ïîñîëüñòâî)
Zwi¹zek Polaków w Kazachstanie  (Ñîþç ïîëÿêîâ..)
pogotowie ratunkowe  (ñêîðàÿ ïîìîùü)
Polski Zwi¹zek Emerytów  (Ïîëüñêèé ñîþç ïåíñèîíåðîâ)

²
Czy pan pracuje?
Nie, jestem emerytem.
A pana ¿ona?
Te¿ jest na emeryturze.

- Czy pani pracuje zawodowo?
- Nie, jestem emerytk¹, ale pracuje, w domu,
jak ka¿da kobieta, jak ka¿da gospodyni.

(emeryt – ïåíñèîíåð, emerytka – ïåíñèîíåðêà, na
emeryturze - íà ïåíñèè)

Æwiczenie 10
Ñêàæèòå ýòî èíà÷å:
Proszê powiedzieæ to inaczej:
l. Moja babcia jest na emeryturze.
2. Mój dziadek jest na emeryturze.
3. Moi dziadkowie s¹ emerytami.
²
- Czy pani lubi swoj¹ pracê?
- Nie, nie lubiê swojej pracy.
- Dlaczego?
- Poniewa¿ mam nisk¹ pensjê.

- Jak¹ pan ma pensjê?
- Bardzo dobr¹.
- Ile pan zarabia?
- Du¿o zarabiam.
- Jestem przedsiêbiorc¹.

- Ile pani zarabia?
- Dwa tysi¹ce z³otych.
- To jest bardzo dobra pensja.
- Ma pan racjê.

(dlaczego – ïî÷åìó, poniewa¿ – ïîòîìó)
pensja – çàðïëàòà, emerytura - ïåíñèÿ , zarabiaæ –
çàðàáàòûâàòü, ma pan/pani racjê - âû ïðàâû)

C÷èòàåì
Liczymy

  100   sto 600   sze�æset
  200   dwie�cie 700   siedemset
   300   trzysta 800   osiemset
   400   czterysta 900   dziewiêæset
   500   piêæset

1000  tysi¹c
2000 -  4000 tysi¹ce
5000 -  .....    tysiêcy

²
- Czy du¿o pan zarabia miesiêcznie?
- Bardzo ma³o. Jestem emerytem.
- Jaka jest pana emerytura?
- Otrzymujê trzysta czterdzie�ci z³otych
miesiêcznie.Mam bardzo ma³o pieniêdzy.
- Jaka jest obecnie �rednia pensja w Polsce?
- Teraz �rednia p³aca wynosi osiemset z³otych.
- A jaka jest obecnie �rednia emerytura?
- Czterysta z³otych.
- Jaki jest teraz �redni kurs dolara w Polsce?
- Dwa z³ote siedemdziesi¹t groszy.

(miesiêcznie - åæåìåñÿ÷íî, â ìåñÿö, otrzymywaæ –
ïîëó÷àòü, obecnie - â íàñòîÿùåå âðåìÿ, teraz -
ñåé÷àñ, òåïåðü, p³aca = pensja, wynosiæ – ñîñòàâëÿòü)

²

U�miechnij siê
- Ile osób pracuje na tej budowie?
- Z majstrem osiem.
- To znaczy, ¿e bez majstra siedem.
- Nie, bez majstra to tu nikt nie pracuje

***
- Gdzie pracujesz?
- Nigdzie.
- A co robisz?
- Nic.
- To masz fajne zajêcie.
- Tak, fajne to ono jest,
tylko ¿e konkurencja jest ogromna.

(ile osób - ñêîëüêî ÷åëîâåê, majster � ìàñòåð, to
znaczy, ¿e - ýòî çíà÷èò, ÷òî,  tu � çäåñü, nic � íè÷åãî)

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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 �piewamy razem

Dominuj¹ w tym regionie dwa nadwi�lañskie miasta,
ka¿de o bardzo wyrazistym obliczu. Prawie czterysta-
tysiêczna Bydgoszcz, siedziba w³adz wojewódzkich, jest
znacz¹cym o�rodkiem administracyjnym i przemys³owym,
lecz szerszy rozg³os zyska³a równie¿ ze wzglêdu na swe
placówki, imprezy i festiwale - muzyczne i teatralne.

Dwustutysiêczny Toruñ, rodzinne miasto astronoma
wszechczasów Miko³aja Kopernika, ma w swoich d³ugich
dziejach karty polskie, krzy¿ackie i pruskie. W zachowanym

Województwo Kujawsko - Pomorskie

• Województwo po³o¿one w �rodkowo-pó³nocnej czê�ci
Polski.

• Graniczy z województwami: wielkopolskim, pomor-
skim, warmiñsko-mazurskim, ³ódzkim.

• Powierzchnia - 17970 km2 (5,7% powierzchni kraju).

• Liczba mieszkañców - 2098 tys. (5,4% ludno�ci Polski).

• Dzieli siê na 19 powiatów, 4 miasta na prawach
powiatu oraz 144 gmin.

• Na terenie województwa znajduje siê 51 miast. Stolic¹
- o�rodkiem administracyjnym województwa jest Bydgoszcz
(siedziba wojewody) oraz Toruñ (siedziba sejmiku samo-
rz¹dowego).

• G³ówne miasta to: Bydgoszcz, Toruñ, W³oc³awek,
Grudzi¹dz.

do dzi� �redniowiecznym uk³a-
dzie przestrzennym stanowi
¿ywy rezerwat architektury
gotyckiej, przeplecionej nie-
kiedy zabytkami barokowymi.
Jest dzi� pe³nym turystów
o�rodkiem akademickim, kul-
turalnym, biznesowym i konfe-
rencyjnym, a niepowtarzaln¹
pami¹tkê dla jego go�ci sta-
nowi¹ wypiekane wed³ug wie-
lowiekowej receptury toruñskie
pierniki.

Ta ziemia dokumentuje
polskie prapocz¹tki. Biskupin,
do którego dowozi turystów
w¹skotorowa kolejka ze ̄ nina,

zalicza siê do najciekawszych rezerwatów archeologicznych
w Europie. Zrekonstruowano w nim naturalnej wielko�ci
drewniane osiedle obronne kultury ³u¿yckiej sprzed dwu i
pó³ tysi¹ca lat. Pó�niejszej daty jest Kruszwica, z Mysi¹
Wie¿¹ i romañsk¹ kolegiat¹, legendarny gród ksiêcia
Popiela, którego mia³y zje�æ myszy. Le¿y na historycznym
Szlaku Piastowskim, nad Jeziorem Gop³o, po³¹czonym
systemem szlaków kajakowych z wodami s¹siedniej
Wielkopolski.

Obok dwóch kolejnych miast nadwi�lañskich � ponad
stutysiêcznych Grudzi¹dza i W³oc³awka - jest jeszcze na
tej ziemi wiele mniejszych ale nie mniej interesuj¹cych. Jak
Golub-Dobrzyñ z turniejami rycerskimi na zamku, czy pe³ne
zabytków Che³mno. S¹ uzdrowiska, jak Ciechocinek s³ynny
z tê¿ni solankowych. Jest malownicze Pojezierze
Brodnickie, które uchodzi za kolebkê turystyki kajakowej w
Polsce. S¹ szlaki wodne Drwêcy, Brdy i Wdy, a tak¿e
atrakcyjne dla ¿eglarzy Zalewy W³oc³awski i Koronowski.

Województwo zaprasza wszystkich na spotkanie z
histori¹, w tym s³awnymi Polakami i przyrody. Tutaj dzie³a
natury i cz³owieka zgodnie wspó³istniej¹ ze sob¹ od wieków.
Kujawsko-Pomorskie to tak¿e kraina zdrowia - uzdrowisk z
wiekow¹ tradycj¹ i turystyki aktywnej.

Region tworz¹ historyczne ziemie, których nazwy
znane s¹ ka¿demu Polakowi, choæby z podrêczników



 Str. 12                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  9  (52)       Rok  2006

historii. Warto je poznaæ, choæby i po to, by lepiej zrozumieæ
Polskê, a przez to rozmi³owaæ siê w podró¿ach do naszego
kraju. To ziemie: Che³miñska, Dobrzyñska, Micha³owska,
Kujawy, Pomorze Nadwi�lañskie. £atwo wyodrêbniæ tak¿e
region etnograficzny - Pa³uki (okolice ¯nina i Kcyni), w
którym jeziorom, lasom i pagórkom towarzyszy inna atrakcja
� tradycyjny folklor. Dzia³aj¹ tu ludowi twórcy i zespo³y
folklorystyczne.

W�ród turystów, tak¿e zagranicznych, najbardziej
znane stare miasta Kujaw i Pomorza. To: Toruñ, Bydgoszcz,
W³oc³awek, Grudzi¹dz, Che³mno i Brodnica, w których
cenne zabytki dzielnic staromiejskich s¹siaduj¹ z pulsuj¹c¹
wspó³czesno�ci¹. Ta ziemia by³a kolebk¹ pañstwa
polskiego. Tu powsta³y prastare osady w Kruszwicy,
Biskupinie, Strzelnie, Mogilnie. Jak¿e ¿ywym rezerwatem
architektury gotyckiej jest Toruñ � miasto rodzinne
astronoma wszech czasów Miko³aja Kopernika (urodzonego
tu w 1473 roku) znajduj¹ce siê na li�cie UNESCO.
Panorama ko�cielnych wie¿ panuj¹cych nad miastem,
spichlerzami i kamienicami � strze¿onymi nadal przez
�redniowieczne mury obronne � widziana znad Wis³y, nie
ma sobie równych. Cennym zabytkiem s¹ ruiny zamku.

Katedra �w. Janów (po³owa XIII wieku) z jednym z
najstarszych dzwonów w Polsce � �Tuba Dei� zachowa³a
chrzcielnicê, w której ochrzczono Miko³aja Kopernika.

Atrakcj¹ miasta s¹ liczne muzea, m.in. Okrêgowe w ratuszu
(z wie¿y wspania³a panorama na Stare Miasto) i Muzeum
w Domu Kopernika. Czynny jest te¿ zas³u¿ony Teatr im.
Wilama Horzycy, galerie a tak¿e obiekty twierdzy. Toruñ �
choæ to miasto wiekowe, jednocze�nie pulsuje nowo-
czesno�ci¹ jest wa¿nym o�rodkiem akademickim, centrum
biznesu i konferencji. Tak jak przed kilkoma stuleciami, tak
i dzi� najlepsz¹ pami¹tk¹ z pobytu w tym mie�cie jest
misternie rze�biony piernik.

Najwiêkszym miastem województwa jest Bydgoszcz,
malowniczo po³o¿ona nad Brd¹, kana³em Bydgoskim,
dotykaj¹ca swymi granicami do Wis³y. Pe³na uroku jest
dzielnica staromiejska skupiona nad Brd¹, z gotyckimi
�wi¹tyniami i dzielnic¹ malarzy �Bydgosk¹ Wenecj¹�, w
której stare kamienice przegl¹daj¹ siê w nurtach rzecznych.
Bydgoszcz s³ynie te¿ z zabytków secesji, ma znane sceny
teatralne, w�ród których wyró¿nia siê Opera Nova. Godne
podkre�lenia jest po³o¿enie miasta na ogromnej polanie
po�ród kompleksów le�nych. W My�lêcinku znajduje siê

Wis³a.  Zdjêcie Oleg Czernijenko

Bydgoszcz

Biskupin
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Le�ny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi atrakcjami dla
dzieci i doros³ych, dok¹d mo¿na
dojechaæ zabytkow¹ kolejk¹ turys-
tyczn¹.

�ladem panowania rycerskiego
Zakonu Krzy¿aków na tej ziemi s¹
liczne zamki, m.in. w Toruniu, Golubiu-
Dobrzyniu i Radzyniu Che³miñskim.
Dzi� pe³ni¹ one funkcje centrów
turystyki i kultury, niektóre s¹ te¿
hotelami. Wyró¿nia siê gotycki zamek
w Golubiu-Dobrzyniu, w którym orga-
nizowane s¹ m.in. bale kostiumowe,
turnieje rycerskie i konkursy kra-
somówcze dla przewodników turys-
tycznych. W pobli¿u tego miasta
znajduje siê Szafarnia. Tutejszy dwór
jest O�rodkiem Kultu Fryderyka Cho-
pina, przypomina pobyt m³odego
kompozytora w tej miejscowo�ci. Warto
poznaæ tak¿e inne zabytki, m.in. ma³o
znane ruiny zamku w Radzyniu Che³-
miñskim sw¹ wielko�ci¹ przypominaj¹
krzy¿ack¹ siedzibê w Malborku.

Popularne trasy turystyki moto-
rowej, m.in. - Szlak Piastowski i Szlak
Kopernikowski spinaj¹ najatrakcyjniejsze miejscowo�ci
regionu. Na Szlaku Piastowskim znajduje siê m.in. Biskupin
� osada pras³owiañska kultury ³u¿yckiej sprzed 2500 lat.
Dzi� to swoiste muzeum-rezerwat archeologiczny sta³o siê
wielk¹ atrakcj¹, zw³aszcza w okresie letnich festynów
archeologicznych, w trakcie których mo¿na poznawaæ
tajemnice codziennej pracy ludów wczesnos³owiañskich.
Dzi� mo¿na tu dojechaæ zabytkow¹ kolejk¹ w¹skotorow¹
ze ¯nina, a tak¿e dop³yn¹æ statkiem. Z pocz¹tkami
pañstwowo�ci polskiej zwi¹zana jest tak¿e Kruszwica -
legendarny gród Ksiêcia Popiela. Z Mysiej Wie¿y, na której
wed³ug podania myszy zjad³y w³adcê okrutnego dla ludu
rozpo�ciera siê wspania³a panorama Nadgoplañskiego
Parku Tysi¹clecia i jeziora Gop³o, po³¹czonego systemem
szlaków kajakowych z wodami s¹siedniej Wielkopolski.
�ladem przesz³o�ci jest kamienna romañska kolegiata z
XII stulecia. Atrakcj¹ s¹ te¿ rejsy statkami po jeziorze Gop³o.
Cenne zabytki romañskiej architektury sakralnej znajdziemy
tak¿e w pobliskim Strzelnie (XII-XIII stulecie) i Mogilnie oraz
w Inowroc³awiu. Szlak Piastowski ma swoje przed³u¿enie
w s¹siednim Województwie Wielkopolskim.

Wa¿nym o�rodkiem kultury, nauki i turystyki po³u-
dniowych Kujaw jest miasto W³oc³awek, malowniczo

po³o¿one nad brzegami Wis³y. W dzielnicy staromiejskiej
zobaczyæ warto: gotycka katedrê z z XIV wieku z rze�bami

ze szko³y Wita Stwosza, ko�ció³ �w.
Witalisa, zespó³ spichlerzy a tak¿e
Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyñ-
skiej.

Kujawsko-Pomorskie to region
ma³ych miast, jakby specjalnie stworzo-
nych dla malarzy. Wyró¿niæ trzeba
Dobrzyñ nad Wis³¹, Nieszawê, Che³m-
no, Che³m¿ê, Koronowo, Nowe i wiele
innych. Nie mniej atrakcyjna jest wie�
kujawsko- pomorska. Z tradycyjnym
budownictwem ludowym oraz sztuk¹
mo¿na zapoznaæ siê w Muzeum Etno-
graficznym i skansenie w Toruniu,
skansenie we wsi K³óbka (okolice
W³oc³awka). Z ludowych rze�b s³yn¹
okolice miasteczka Skêpe � bêd¹cego
znanym sanktuarium.

Natura wyposa¿y³a ten region
wspaniale. S¹ tu liczne mo¿liwo�ci dla
amatorów uprawiania ró¿nych form
turystyki kwalifikowanej. Wodniacy �
mi³o�nicy ¿agli i kajaków maj¹ do
dyspozycji Zalew W³oc³awski, Zalew

Koronowski, a w niedalekiej przysz³o�ci nowy zalew w
Nieszawie. Od dawna du¿ym powodzeniem ciesz¹ siê
sp³ywy Drwêc¹, Brd¹, Wd¹, a tak¿e Wis³¹. Sprawni
organizatorzy sp³ywów po Brdzie i Wdzie � dzia³acze PTTK
� zyskali wielkie uznanie, tak¿e w�ród turystów

Toruñ.  Zdjêcie Oleg Czernijenko

Kruszwica.  Mysia Wie¿a

Golub Dobrzyñ
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zagranicznych. Kontakt z natur¹ u³atwiaj¹ liczne wy-
po¿yczalnie sprzêtu i stanice wodne, a programy sp³ywów
wzbogacaj¹ liczne atrakcje turystyczne. Brd¹ mo¿na
dop³yn¹æ do Bydgoszczy � nie tylko miasta zabytków, ale
tak¿e o�rodkiem wio�larstwa o ponad stuletniej tradycji. Na
terenie parku krajobrazowego le¿y Pojezierze Brodnickie z
miejscowo�ci¹ Bachotek, która uchodzi za kolebkê polskiej
turystyki kajakowej.

Mi³o�ników turystyki pieszej, wodnej, je�dzieckiej, a
zima � tak¿e narciarskiej zapraszaj¹ okolice Górzna
(Górznieñsko- Lidzbarski Park Krajobrazowy), znanego z
jezior, lasów, a przede wszystkim pagórków. Znaczne
ró¿nice wysoko�ci powoduj¹, ¿e poczujemy siê tutaj jak w
prawdziwych górach. Na turystów oczekuje tutaj dobra baza
noclegowa, �cie¿ki przyrodnicze, trasy rowerowe i o�rodki
jazdy konnej.

Prawdziwi przyjaciele przyrody powinni skorzystaæ z
propozycji organizatorów ekoturystyki - dyscypliny, która
staje siê coraz bardziej popularn¹ w Polsce. W towarzystwie
przewodników - przyrodników mo¿na poznawaæ prastare
Bory Tucholskie z licznymi okazami starodrzewów i
malowniczymi dolinami Wdy i Brdy. Godne uwagi s¹ tak¿e
liczne parki krajobrazowe, m.in. Tucholski, Wdecki,
Zaborski, Krajeñski, Górznieñsko - Lidzbarski, Gostyniñsko-
W³oc³awski, Na terenach tych parków przygotowano liczne
szlaki dla turystów pieszych, rowerowych, a nawet tak¿e
dla amatorów turystyki je�dzieckiej.

W�ród najwa¿niejszych polskich uzdrowisk znajduj¹
siê te po³o¿one w Kujawsko-Pomorskiem. To Inowroc³aw i
Ciechocinek � z wysokiej klasy wodami solankowymi.
Usytuowano w nich tê¿nie, specjalne konstrukcje dziêki
którym w powietrzu unosz¹ siê lecznicze pary solanki.
Opodal W³oc³awka znajduje siê Wieniec - cenione
uzdrowisko dzieciêce.

Tê¿nie Solankowe w Ciechocinku

 To warto wiedzieæ

Wed³ug szacunkowych danych poza granicami Polsk i
mieszka od 14 do 17 mln Polaków, g³ównie w Stanach
Zjednoczonych (6-10 mln osób), Niemczech (ok. 1,5 mln),
Brazylii (ok. 1 mln), Francji (ok. 1 mln), Kanadzie (ok. 600
tys.), Bia³orusi (400 tys.-1 mln), Ukrainie (300-500 tys.),
Litwie (250-300 tys.), Wielkiej Brytanii (ok. 150 tys.),
Australii (130-180 tys.), Argentynie (100-170 tys.), Rosji
(ok. 100 tys.), Czechach (70-100 tys.) i Kazachstanie (60-
100 tys.).

Tak du¿a liczba Polaków i osób deklaruj¹cych polskie
pochodzenie, a mieszkaj¹cych poza ojczyzn¹ (dla porów-
nania - 17 mln to ok. 40 proc. liczby Polaków obecnie
mieszkaj¹cych w kraju), jest wynikiem skomplikowanych
procesów historycznych zapocz¹tkowanych w XVIII w.,
kiedy Rzeczpospolita zniknê³a z mapy Europy, wch³oniêta
przez trzy mocarstwa: Rosjê, Austriê i Prusy. Polacy, nie
mog¹c pogodziæ siê z utrat¹ pañstwowo�ci, anga¿owali siê
w liczne zrywy powstañcze, które, niestety, koñczy³y siê
klêsk¹.

Ostatnia wielka fala emigracji przypad³a na lata
powojenne, kiedy krajem zarz¹dza³y uzale¿nione od ZSRR
socjalistyczne w³adze PRL. W latach 1956-1980 do USA i
krajów zachodniej Europy wyjecha³o ok. 800 tys. osób.
Czê�æ z nich stanowili emigranci polityczni - przeciwnicy
komunistycznego re¿imu, a czê�æ ekonomiczni - poszu-

kuj¹cy lepszych warunków ¿ycia. W latach 80 tych z Polski
wyjecha³o ok. 270 tys. osób. Decyzje o opuszczeniu ojczyzny
podejmowali z powodów politycznych oraz ekonomicznych.

Ustalenie liczby Polaków zamieszkuj¹cych na terenie
by³ego Zwi¹zku Radzieckiego nie jest ³atwe, poniewa¿ nawet
ostatni spis powszechny z 1989 r. zani¿a³ liczbê naszych
rodaków zamieszkuj¹cych na wschód od Bugu. Wed³ug
polskich szacunków z 2002 r. diaspora polska na terenie b.
ZSRR wynosi 3 mln osób. Najliczniejsze skupiska znajduj¹
siê na Bia³orusi - ponad 1 mln, Ukrainie - ponad 700 tys.,
Litwie - 300 tys., w Federacji Rosyjskiej - ponad 100 tys.

W krajach Europy �rodkowej oraz na po³udniu
kontynentu najliczniejsza rzesza Polaków ¿yje na Zaolziu.
£¹cznie w Republice Czeskiej ¿yje - 59 tys. Liczna grupa
naszych rodaków mieszka na terenie Wêgier � 11 tys.
Ponadto Polacy i ich potomkowie w liczbie od kilkuset do
kilku tysiêcy, zamieszkuj¹ w: Rumunii, na S³owacji, w
Bu³garia, w Serbii i w Turcji (g³ównie w okolicach
Stambu³u).

Diasporê polsk¹ w Republice Po³udniowej Afryki
szacuje siê na ok. 17 tys. osób. Jest to najwiêksze skupisko
Polonii w Afryce. Poza RPA Polacy zamieszkuj¹ g³ownie w
krajach Maghrebu, a ich liczba kszta³tuje siê od kilku-
dziesiêciu do kilkuset osób.

Na podstawie: http://www.polska.gov.pl/

Polacy i Polonia na �wiecie
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 �piewamy razem

Na podstawie Wac³aw Panek,  «Polski �piewnik Narodowy»

Góralu, czy ci nie ¿al
odchodziæ od stron ojczystych,
�wierkowych lasów i hal
i tych potoków srebrzystych?

Góralu, czy ci nie ¿al,
góralu wracaj do hal! (bis)

A góral na góry spoziera
i ³zy rêkawem ociera,
i góry porzuciæ trzeba
dla chleba, panie, dla chleba.

Góralu, czy ci nie ¿al...

Góralu wróæ siê do hal,
w chatach zostali ojcowie;
gdy pójdziesz od nich hen w dal,
có¿ z nimi bêdzie, kto wie?

Góralu, czy ci nie ¿al...

A góral jak dziecko p³acze:
mo¿e ju¿ ich nie zobaczê
i starych porzuciæ trzeba,
dla chleba, panie, dla chleba.

Góralu, czy ci nie ¿al...

Góralu, ¿al mi ciê ¿al!
I poszed³ z grabkami, z kos¹,
i poszed³ z gór swoich w dal,
w guñce starganej szed³ boso.

Góralu, czy ci nie ¿al...

Lecz zanim li�æ opad³ z drzew,
powraca góral do chaty,
na ustach weso³y �piew,
trzos w rêkach niesie bogaty.

Góralu, czy ci nie ¿al...

Historia tej pie�ni rozpoczê³a siê pod koniec 1863
roku w austriackim wiêzieniu �w. Micha³a w Krakowie.
Przebywa³ tam przez kilka miesiêcy na prze³omie 1863/
64 Micha³ Ba³ucki, skazany za dzia³alno�æ
konspiracyjn¹. Ten m³ody wówczas poeta, prozaik i
pó�niejszy komediopisarz (�Grube ryby», �Klub
kawalerów», �Dom otwarty») napisa³ podczas pobytu w
wiêzieniu wiersz �Dla chleba».

Po dwóch latach opublikowa³ go w �Tygodniku
Ilustrowanym» (1866). Up³ynê³o pó³ wieku, zanim
zainteresowali siê tym tekstem kompozytorzy
ma³opolscy, którzy do wiersza o góralu zaczêli pisaæ
melodie.

Ju¿ po �mierci Ba³uckiego, krakowski kompozytor
i chórmistrz Micha³ Swierzyñski napisa³ ok. 1912 roku
melodiê (stylizowan¹ na ludow¹), która z wiersza �Dla
chleba» uczyni³a pie�ñ �Góralu, czy ci nie ¿al?».

Podczas I wojny �wiatowej zdoby³a sobie ona
ogromn¹ popularno�æ w�ród ¿o³nierzy polskich
walcz¹cych na ró¿nych frontach. Sta³a siê pie�ni¹
oczekuj¹cych na powrót wolnej Ojczyzny.

W okresie miêdzywojennym by³a nadal popularna,
ale znów wróci³a jako powszechny �piew ¿o³niersko-
narodowy podczas II wojny �wiatowej.

Po 1945 roku sta³a siê pie�ni¹ towarzysko-bie-siadn¹
w kraju; natomiast nadal pe³ni³a swoj¹ patriotyczn¹
funkcjê w �piewie licznej emigracji polskiej.

Góralu,
czy ci
nie ¿al



 Str. 16                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  9  (52)       Rok  2006

Adres redakcji:    Ukraina 61057 Charków
ul. Krasnoznamionnaja 7/9 m. 125

Tel./fax.+38 (057) 336 65 73

Redakcja pracuje na zasadach spo³ecznych.         Na prawach rêkopisu do  u¿ytku wewnêtrznego.

Adres dla korespondencji:  61202 Ukraina  Charków
    pr. Pobiedy 48 m. 295

Gazetê �Polonia Charkowa�   dofinansowuje  Senat RP przez Fundacjê  «Pomoc  Polakom na  Wschodzie»

Ãàçåòà çàðåºñòðîâàíà Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè
 çà  ¹ 816, ñåð³ÿ ÕÊ

                                       e-mail: polonia@kharkov.com

Zespó³ Redakcyjny: Oleg Czernijenko (red.naczelny,
opracowanie komputerowe),

Diana Krawczenko,
 Olga Zagórska, Józefa Czernijenko

 Kuchnia  polska

Sandacz
W tej potrawie doskonale siê ³¹cz¹ trzy najciekawsze dary polskiej ziemi: ryba z czystych jezior, grzyby z przepastnych

borów i raki z coraz czy�ciejszych rzek.

Adam Michalski, autor dania, a zarazem szef kuchni w hotelu Sofitel Victoria szuka³ inspiracji w starych ksi¹¿kach
kucharskich. Z nich zaczerpn¹³ pomys³ serwowania sandacza z grzybami. Zdecydowa³ siê na oryginalne w³¹czenie w potrawê
równie¿ i - niespotykanych w takim zestawieniu - raków.

- W ten sposób powsta³a kompozycja bardzo harmonijna kolorystycznie - t³umaczy.

Bia³e, delikatne miêso ryby wybornie komponuje siê z subtelnym br¹zem ugotowanych kurek i pomarañczow¹ barw¹
rakowych szyjek, podpieczonych dodatkowo na mase³ku rakowym.

Dla skosztowania najsmaczniejszych ryb najlepiej wybraæ siê na Mazury. Tam równie¿ naj³atwiej o raki. W starych
pamiêtnikach nierzadko mo¿na odnale�æ fascynuj¹ce opisy �polowañ� na te apetyczne, swojskie skorupiaki.

Nieco inny charakter ni¿ Mazury ma pobliska Suwalszczyzna. Ten przepiêkny zak¹tek Polski jeszcze nie nabra³
komercyjnego charakteru. Mo¿na w nim znale�æ prócz
piêknych jezior, ciszê i przyrodê niemal nietkniêt¹ przez
cz³owieka. No i oczywi�cie ryby s³odkowodne.

Filety z sandacza w �mietanie i zio³ach

Sk³adniki
· 1 kg filetów z sandacza
· mas³o do smarowania formy
· 4 ³y¿ki wywaru rybnego
· 1 szklanka �mietany
· 4 ga³¹zki pietruszki
· 4 ga³¹zki trybuli
· 4 li�cie estragonu
· 6 li�ci bazylii
· 1 ga³¹zka koperku do dekoracji
· bia³e wino do smaku

Przepis

Filety z sandacza umyæ i osuszyæ, skropiæ sokiem z cytryny, posypaæ sol¹ i pieprzem. Rozgrzaæ piekarnik. P³ask¹,
¿aroodporn¹ formê wysmarowaæ mas³em i u³o¿yæ w niej obok siebie filety. Polaæ dwiema ³y¿kami wywaru rybnego i winem.
Wstawiæ do piekarnika na ok. 10 minut, nastêpnie wyj¹æ i trzymaæ w cieple. 2 ³y¿ki wywaru dodaæ do �mietany, doprawiæ sol¹
i pieprzem. Gotowaæ bez przyprawiania, a¿ sos zacznie gêstnieæ. Dodaæ posiekane zio³a i ju¿ nie gotowaæ. Gor¹cym sosem
polaæ filety. Przybraæ koperkiem.
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