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Sejm ustanowił patronów roku 2018

2018 będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Tak wynika z uchwały Sejmu. Ponadto w
przyszłym roku w sposób szczególny zostaną
upamiętnione: Powstanie Wielkopolskie,
Konfederacja Barska oraz prawa kobiet.
Decyzją Izby patronami 2018 r. będą także
Zbigniew Herbert, Irena Sendlerowa i abp
Ignacy Tokarczuk.

Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
«Время Федецкого»
Prezenty dla dzieci szkoly „Polonia Charkowa”
Kuchnia polska: ciasto Trzech Króli

Kalendarz

Kalendarz świąteczny 2018
Styczeń

1 stycznia: Nowy Rok
6 stycznia: Trzech Króli
21 stycznia: Dzień Babci
22 stycznia: Dzień Dziadka

Luty

2 lutego: Ofiarowanie Pańskie
(Matki Boskiej Gromnicznej)
8 lutego: Tłusty czwartek
10 lutego: Ostatnia sobota karnawału
13 lutego: Ostatki
14 lutego: Dzień Zakochanych
(Walentynki), Popielec

Czerwiec

1 czerwca: Międzynarodowy Dzień Dziecka
23 czerwca: Dzień Ojca

Sierpień

1 sierpnia: Narodowy Dzień Pamięci
Powstania Warszawskiego
15 sierpnia: Święto Wojska Polskiego,
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
31 sierpnia: Dzień Solidarności i Wolności

Marzec

1 marca: Narodowy Dzień Pamięci
		
Żołnierzy Wyklętych
8 marca: Międzynarodowy Dzień Kobiet
29 marca: Wielki Czwartek
30 marca: Wielki Piątek
31 marca: Wielka Sobota

Kwiecień

1 kwietnia: Wielkanoc, Prima Aprilis
2 kwietnia: Poniedziałek Wielkanocny
8 kwietnia: Święto Bożego Miłosierdzia
22 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Ziemi

Maj

1 maja: Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
2 maja: Dzień Polonii i Polaków za Granicą
3 maja: Święto Konstytucji 3 Maja
20maja: Zesłanie Ducha Świętego
(Zielone Świątki)
26 maja: Dzień Matki
31 maja: Boże Ciało
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Wrzesień

30 września: Dzień Chłopaka

Październik

14 października: Dzień Nauczyciela
		
(Dzień Edukacji Narodowej)

Listopad

1 listopada: Wszystkich Świętych
2 listopada: Dzień zaduszny
11 listopada: Narodowe święto Niepodległości
29 listopada: Andrzejki

Grudzień

6 grudnia: Dzień św. Mikołaja
24 grudnia: Wigilia Bożego Narodzenia
25-26 grudnia: Boże Narodzenie
31 grudnia: Sylwester

Aktualności

Polska rozpoczyna członkostwo
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

– Cieszę się, że po dwudziestu latach Polska wraca
do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Naszymi priorytetami
będą wzmacnianie prawa międzynarodowego i
prewencja, a naszym znakiem firmowym – łączenie
kwestii bezpieczeństwa z rozwojem – powiedział minister
Drugiego stycznia 2018 r.
w siedzibie głównej Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku
odbyła
się
ceremonia
wymiany flag narodowych państw,
które w charakterze niestałych
członków weszły dzisiaj w skład
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oprócz
polskiej, na masztach zawisły także
flagi Gwinei Równikowej, Kuwejtu,
Niderlandów, Peru i Wybrzeża Kości
Słoniowej. Państwa te zastąpiły
Ukrainę, Egipt, Japonię, Urugwaj,
Włochy i Senegal, które z końcem
2017 r. zakończyły swoje kadencje.
Polska została wybrana na członka
Rady Bezpieczeństwa na lata
2018-19 w tajnym głosowaniu
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2
czerwca 2017 r., podczas którego
naszą kandydaturę poparło 190
państw członkowskich ONZ.
– Bezprecedensowo wysokie
poparcie,
jakie
otrzymaliśmy

Witold Waszczykowski przy okazji rozpoczęcia polskiego
niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
– Miejsce w Radzie to pewnego rodzaju bilet do
uczestnictwa w światowej polityce – zaznaczył szef
resortu dyplomacji.

w
wyborach
kilka
miesięcy
wcześniej, traktujemy jako wyraz
zaufania i uznania ze strony
społeczności
międzynarodowej
dla Polski i jej dotychczasowego
zaangażowania na rzecz utrzymania
międzynarodowego
pokoju
i
bezpieczeństwa. To także dla nas
duże zobowiązanie i wyzwanie, aby
dobrze wykorzystać członkostwo
w Radzie Bezpieczeństwa do
szukania skutecznych rozwiązań
globalnych wyzwań, przed jakimi
stoimy w dziedzinie pokoju i
bezpieczeństwa
–
powiedziała
we wtorek ambasador Joanna
Wronecka, Stały Przedstawiciel
Rzeczypospolitej
Polskiej
przy
Narodach Zjednoczonych w Nowym
Jorku.
W Radzie Bezpieczeństwa w
2018 r. zasiadać będziemy razem z
pięcioma stałymi członkami – Rosją,
Chinami, USA, Wielką Brytanią i

Francją – oraz członkami wybranymi
w drodze głosowania: Etiopią,
Gwineą Równikową i Wybrzeżem
Kości Słoniowej – reprezentantami
Afryki;
dwoma
państwami
z
Ameryki Łacińskiej: Boliwią i Peru;
dwoma krajami reprezentującymi
państwa azjatyckie i arabskie:
Kazachstanem i Kuwejtem, a także
dwoma przedstawicielami Europy
Zachodniej: Niderlandami i Szwecją.
Rada
Bezpieczeństwa
jest jednym z pięciu głównych
organów
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych. Karta Narodów
Zjednoczonych nakłada na Radę
główną
odpowiedzialność
za
utrzymanie
międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa.
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
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Aktualności

155. rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego
Oficjalne obchody rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego, obyły się na zboczach warszawskiej
cytadeli, gdzie władze rosyjskie dokonywały
egzekucji na skazanych na śmierć powstańców, na
czele z samym Romualdem Trauguttem.
W uroczystościach wziął udział premier
Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że „Powstanie
styczniowe było wprawdzie aktem desperacji i
odwagi, ale nie było aktem szaleństwa.”
W obchodach udział wziął także szef MON
Mariusz Błaszczak. Złożono wieńce, odprawiony
został także apel poległych.

W 155. rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego Prezydent
Andrzej Duda w Ciechocinku
złożył wieniec przed pomnikiem
upamiętniającym
Romualda
Traugutta,
przywódcę
tego
patriotycznego zrywu. Prezydentowi
towarzyszył podsekretarz stanu
w KPRP Wojciech Kolarski, a
także m.in. wojewoda kujawskopomorski Mikołaj Bogdanowicz,
parlamentarzyści, władze lokalne
oraz mieszkańcy i kuracjusze.

Obecny pomnik Traugutta jest
już drugim w tym miejscu; pierwszy,
odsłonięty 18 sierpnia 1929 r., został
zniszczony
przez
hitlerowców.
Idea pomnika zrodziła się w lipcu
1928 r. podczas wizyty w kurorcie
córki przywódcy powstania Anny
Juszkiewiczowej. Zawiązany został
komitet budowy, zebrano datki,
m.in. 100 zł ofiarował marszałek
Józef Piłsudski. Na masywnym,
kamiennym cokole wyrzeźbione
zostało popiersie bohatera, zaś na

wierzchołku cokołu znalazł się orzeł z
rozpostartymi skrzydłami, zrywający
się do lotu.
Po wojnie pomnik odbudowano
w
zmienionej
formie;
został
odsłonięty w maju 1945 r. Na cokole
w kształcie kolumny umieszczono
orła podobnego do przedwojennego
pierwowzoru, a na postawie cokołu
znalazła się tablica «Romualdowi
Trauguttowi
1826-1864».
Nie
odtworzono wizerunku Traugutta.
PAP

Pamęci bohaterów
Powstania Styczniowego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na
Ukrainie,
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Instytut
Polski w Kijowie, Narodowe Muzeum HistorycznoArchitektoniczne „Twierdza Kijowska” 22 stycznia br.
zorganizowali w Narodowym Muzeum HistorycznoArchitektonicznym „Twierdza Kijowska” w Kijowie
uroczystości z okazji 155. rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego 1863 roku.
wł.inf
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Historia
Powstanie Styczniowe wybuchło 155 lat temu, 22
stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu
Narodowego rozpoczął się największy w XIX w. polski zryw
narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w
ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe
następnych pokoleń. Jakie były przyczyny powstania?
W drugiej połowie lat 50. XIX w., po klęsce Rosji w
wojnie krymskiej, na nowo rozbudziły się nadzieje Polaków
na odzyskanie niepodległości. Na obszarach należących
dawniej do Rzeczpospolitej rozpoczęto organizowanie
stowarzyszeń spiskowych, których uczestnicy podjęli
przygotowania do walki.
Wśród aktywnie działających kół konspiracyjnych
przeważały dwie postawy. Tzw. obóz „czerwonych” był
zwolennikiem zbrojnej walki o niepodległość i wzywał

do powstania narodowego. Stronnictwo „białych”, choć
również nastawione niepodległościowo, było przeciwne zbyt
szybkim planom zrywu, propagując idee pracy organicznej.
W czerwcu 1860 r. pogrzeb wdowy po bohaterze
Powstania Listopadowego gen. Józefie Sowińskim w
Warszawie przekształcił się w narodową demonstrację
i zapoczątkował kolejne manifestacje patriotyczne. W
lutym 1861 roku, w 30 rocznicę bitwy pod Olszynką
Grochowską, zorganizowano pochód, którego uczestnicy
nieśli chorągiew z Orłem i Pogonią. Na Rynku Starego
Miasta został on rozpędzony przez żandarmów. Dwa dni
później na Placu Zamkowym odbyła się wielka procesja
żądająca uwolnienia aresztowanych i przyznania praw
narodowych. Rosjanie zaatakowali zabijając pięciu jej
uczestników.

Powstanie Styczniowe:
oceniają historycy

Przyczyny Powstania

Przełomowe
znaczenie
miała
patriotyczna
manifestacja
zorganizowana 8 kwietnia 1861 roku
na Placu Zamkowym w Warszawie
krwawo rozpędzona przez rosyjskie
wojsko, które strzelało do bezbronnych
ludzi. Zginęło co najmniej 200 osób,
500 zostało rannych. Namiestnik
carski Michaił Gorczakow pisał do
cara Aleksandra II: „Nauka silnie
poskutkowała; wszystko teraz cicho i
drży ze strachu”. Jednak demonstracje,
nabożeństwa patriotyczne, obchody
rocznic, odbywały się nadal w
Warszawie a także m.in. w Kaliszu,
Płocku, Radomiu, Lublinie.
Garnizon
warszawski
został
przez władze carskie podwojony.
14 października 1861 roku władze
rosyjskie wprowadziły na terenie
Królestwa Polskiego stan wojenny. Na
ulicach Warszawy biwakowało wojsko,
zatoczono armaty. Trzy dni później
17 października – powstał Komitet
Miejski ugrupowania „czerwonych”,
mający
przygotować
powstanie,
przekształcony w 1862 roku w
Centralny Komitet Narodowy.
Pod koniec stycznia 1862 roku
car podjął decyzję o utworzeniu
w Królestwie władz cywilnych.
Określając granice reform stwierdzał:
„Ani konstytucji, ani armii polskiej;
żadnej autonomii politycznej; duża
autonomia administracyjna”. 22 maja
1862 roku Aleksander II mianował
swojego brata w. ks. Konstantego

Mikołajewicza
namiestnikiem
Królestwa Polskiego, a naczelnikiem
rządu
cywilnego
margrabiego
Aleksandra Wielopolskiego.

Potyczki i bitwy

Jak oceniają historycy, podczas
Powstania
Styczniowego
miało
miejsce ponad tysiąc starć, a w siłach
polskich uczestniczyło w sumie ok.
200 tys. osób. Pomimo pewnych
sukcesów oddziałów powstańczych,
w związku z przewagą armii rosyjskiej,
siły zaborcze zaczęły uzyskiwać
przewagę. Pod koniec 1863 roku
łączny stan wojsk rosyjskich wynosił
ponad 400 tysięcy żołnierzy, 170
tysięcy w Królestwie Polskim, na
Litwie 145 tysięcy, a na Ukrainie – 90
tysięcy. Rząd Narodowy miał w polu
jednocześnie nie więcej niż 10 tysięcy
partyzantów.
Władze Powstania Styczniowego
zabiegały o pozyskanie do walk
chłopów, lecz przeszkodził w tym
carski ukaz uwłaszczeniowy z marca
1864 r., przyznający im na własność
uprawianą ziemię. Powstanie zaczęło
już wtedy powoli upadać, ostatnie
walki Powstania Styczniowego toczyły
się miejscami jeszcze do jesieni 1864
r.
Ludwik
Mierosławski
wobec
przegranej w prowadzonych walkach
Powstania Styczniowego po miesiącu
utracił funkcję. Później dyktatorami
powstania byli Marian Langiewicz
i Romuald Traugutt, który stal się

tragicznym symbolem powstania.
W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864
roku na skutek denuncjacji rosyjska
policja aresztowała Traugutta w jego
warszawskiej kwaterze. Więziony na
Pawiaku, następnie przewieziony do
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej,
podczas śledztwa nie zdradził
towarzyszy.
19 lipca 1864 roku rosyjski sąd
wojskowy skazał go na śmierć przez
powieszenie. Wyrok wykonano na
stokach Cytadeli Warszawskiej 5
sierpnia 1864 roku o godz. 10. Tuż
przed egzekucją, której świadkiem był
30-tysięczny tłum, dyktator ucałował
krzyż. Razem z Trauguttem stracono
innych
uczestników
powstania
– Rafała Krajewskiego, Józefa
Toczyskiego, Romana Żulińskiego i
Jana Jeziorańskiego.
Po
zakończeniu
Powstania
Styczniowego Polaków dotknęły liczne
represje m.in. konfiskata majątków
szlacheckich, kasacja klasztorów
na obszarze Królestwa Polskiego,
wysokie kontrybucje, a przede
wszystkim aktywna rusyfikacja. Za
udział w Powstaniu Styczniowym
władze carskie skazały na śmierć
co najmniej 669 osób. Na zesłanie
skazano przynajmniej 38 tysięcy osób.
wiadomosci.onet.pl
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Patrony – 2018
100-lecie odzyskania
przez Polskę
Niepodległości

„11 listopada 1918 r. spełnił się
sen pokoleń Polaków – Państwo
Polskie narodziło się na nowo. Po
rozbiorach i 123 latach niewoli,
rusyfikacji i germanizacji, po
wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę
świata” – czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej
2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie,
to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród
wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. „Odzyskanie
niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną
poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale
i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i
materialnej substancji narodowej oraz w codziennym
trwaniu polskich rodzin” – głosi uchwała. Sejm wyraził
też nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości –
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego
Paderewskiego,
Wincentego
Witosa,
Wojciecha
Korfantego i Ignacego Daszyńskiego – Polacy porzucą
spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w
jedności i pojednaniu.

Powstanie Wielkopolskie

2018 będzie również Rokiem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że
zwycięska walka w latach 1918-1919 stało się wielkim
triumfem Polaków, dążących do wyzwolenia się z
pruskiej niewoli. W dokumencie zauważono, że dzięki

Irena
Sendlerowa

Patronką przyszłego
roku będzie również
Irena Sendlerowa. 12
maja 2018 r. minie
10. rocznica śmierci
tej wybitnej polskiej
działaczki społecznej, która w czasie
II wojny światowej jako kierowniczka
referatu dziecięcego Rady Pomocy
Żydom „Żegota” przyczyniła się do
ocalenia z Holokaustu około 2 500
żydowskich dzieci. „Z narażeniem
życia, heroizmem, w największej
konspiracji wyprowadzała dzieci z
warszawskiego getta, a następnie
znajdowała im schronienie w polskich
rodzinach, klasztorach i domach
opieki” – podkreślili posłowie w
uchwale. Przypomnieli też, że Irena
Sendlerowa została uhonorowana w
1965 r. medalem Sprawiedliwej wśród
Narodów Świata, w 2003 r. – Orderem
Orła Białego.
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Ignacy
Tokarczuk

bohaterskiemu zrywowi Wielkopolan, ich determinacji
oraz hojnej daninie krwi, prawie cała zachodnia część
tradycyjnie polskich ziem została włączona z powrotem
do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Konfederacja Barska

Sejm ustanowił także 2018 Rokiem Jubileuszu
Konfederacji Barskiej. W 2018 r. przypada 250. rocznica
zawiązania Konfederacji – zbrojnego związku szlachty
polskiej, utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768
r. w obronie wiary katolickiej i niepodległości. Posłowie
przypomnieli, że celem Konfederacji było zniesienie
narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego
Rzeczpospolita stawała się protektoratem rosyjskim oraz
uchwalonych – przez sterroryzowany przez rosyjskie
wojska Sejm – ustaw, które dawały równouprawnienie
innowiercom.

Prawa Kobiet

Ustanowienie 2018 Rokiem Praw Kobiet ma związek
z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych.
28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret
o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego,
określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez
względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani
wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający
czynne prawo wyborcze. „Wyrażamy uznanie pierwszym
parlamentarzystkom: Gabrieli Balickiej, Jadwidze
Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej,
Zofii Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej
i Franciszce Wilczkowiakowej oraz wszystkim
orędowniczkom walki o równouprawnienie” – napisano
w uchwale Izby.

W 2018 r.
przypada
100.
rocznica urodzin
metropolity
przemyskiego
arcybiskupa
Ignacego Tokarczuka – nieustępliwego
obrońcy praw wiernych Kościoła i
jednego z duchowych przywódców
pokojowych zmagań narodu polskiego
o niepodległość Ojczyzny. „W latach 70.
XX wieku kuria biskupia w Przemyślu
była miejscem spotkań opozycji
demokratycznej i niepodległościowej,
w tym szczególnie niezależnego ruchu
chłopskiego. W latach stanu wojennego
pomagała rodzinom internowanych
i była enklawą niepodległej Polski,
kultury niezależnej oraz ośrodkiem
wsparcia Polaków zaangażowanych
w działalność antykomunistyczną” –
podkreślono w uchwale, ustanawiającej
Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
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Zbigniew
Herbert

„28 lipca 2018
r. minie 20 lat od
śmierci jednego z
najwybitniejszych
poetów polskich i europejskich XX
wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej w uznaniu ogromnych zasług
artysty postanawia oddać mu hołd”.
W uchwale napisano również, że
Zbigniew Herbert, w epoce kryzysu
wartości i głębokiego zwątpienia
zawsze stał po stronie zasad: w sztuce
– kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła,
w życiu – kodeksów etycznych, jasno
rozróżniających pojęcia dobra i zła.
„Był uosobieniem wierności. Samemu
sobie i słowu. Patriotyzm rozumiał
jako miłość surową, wymagającą
solidarności z poniżonymi i cierpliwej
pracy nad przywracaniem pojęciom ich
rzeczywistych znaczeń” – zaznaczyli
posłowie.
Na podst. sejm.gov.pl

Pamiętamy

Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu
Niemiecki
nazistowski
obóz
koncentracyjny
Auschwitz-Birkenau
to najbardziej rozpoznawalny symbol
Holokaustu. W 2005 roku, w 60. rocznicę
wyzwolenia
obozu,
Zgromadzenie
Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia
Międzynarodowym Dniem Pamięci o
Ofiarach Holokaustu.
Auschwitz-Birkenau
był
największym z niemieckich obozów
koncentracyjnych i ośrodków Zagłady.
W Auschwitz byli więzieni i mordowani
obywatele niemal wszystkich krajów
Europy okupowanych przez Niemców,
w zdecydowanej większości Żydzi.
Ponad 1,1 mln osób nie doczekało
wolności. Zginęli w największej
z hitlerowskich fabryk śmierci.
Pierwszy transport polskich więźniów
politycznych trafił do Auschwitz 14
czerwca 1940 r.
Mimo że wiele ofiar Zagłady nie
ma nawet własnych grobów, pamięć
o nich trwa przekazywana przez ludzi,
miejsca upamiętnienia i instytucje.
Została ona zapisana także w
przedmiotach przypominających o
tragicznych losach swoich właścicieli.

27 stycznia 1945 roku żołnierze
Armii Czerwonej uwolnili około 7 tysięcy
skrajnie wyczerpanych więźniów.
Dyrektor Żydowskiego Instytutu
Historycznego
Paweł
Śpiewak
zwraca uwagę na to, że AuschwitzBirkenau świadczy o niewyobrażalnej
tragedii narodu żydowskiego. Jest też
miejscem przestrogi dla następnych
pokoleń. Jak dodaje, dla świata urósł
do rangi symbolu. Mówi, że miarą tego
jest ogromna liczba zamordowanych
tam osób z różnych krajów, ale także
liczba osób odwiedzających obóz
Auschwitz-Birkenau.
Paweł Śpiewak apeluje, aby w
tym szczególnym dniu oddać hołd
wszystkim
ofiarom
Holocaustu.
Jak dodaje, Janusz Korczak czy
Bruno Schulz to byli ci, o których

pamiętamy. – Pamiętajmy też o
kupcach, fabrykantach, robotnikach,
żebrakach, bo wszyscy zostali
wymordowani – przypomina.
Szacuje się, że podczas drugiej
wojny światowej zginęło prawie
6 milionów Żydów. Jedną trzecią
tej liczby, czyli około 2 milionów,
stanowiły
dzieci.
Wśród
ofiar
Holocaustu znalazło się około 3
milionów polskich Żydów. Zagładę
przetrwało 10 procent społeczności
żydowskiej w Polsce.
Dokładna liczba ofiar nie jest
znana. Władze niemieckie nie zawsze
prowadziły ewidencję, a ponadto
w obliczu klęski wojennej nakazały
systematyczne niszczenie archiwów i
zacieranie śladów zbrodni.
IAR

W sobotę, 27 stycznia, na terenie byłego niemieckiego obozu
Auschwitz odbyły się uroczystości pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – z
udziałem m.in. wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr.
Mateusza Szpytmy. W ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Fundacja Shalom
zorganizowała akcję „Światło Pamięci” – jej celem było
uczczenie ofiar niemieckiego ludobójstwa poprzez zapalenie
27 stycznia o godz. 18.00 świec w oknach domów. Tego dnia
ulicami Warszawy – w rejonie dawnego getta żydowskiego –
kursował pusty zabytkowy tramwaj z gwiazdą Dawida.
29 stycznia odbyły się uroczystości związane z XIII
Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustupod
pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Wzięli w nich
udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
ambasad, organizacji społecznych i wyznaniowych oraz
mieszkańcy Warszawy.
Przedstawiciele różnych wyznań odmówili modlitwę
ekumeniczną za pomordowanych, pod pomnikiem złożono
wieńce i kwiaty.
ipn.gov.pl
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Tradycje

Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli to największe na świecie
uliczne jasełka. W tym roku przeszedł ulicami 644
miejscowości w Polsce i 16 za granicą. Święto
upamiętnia objawienie się Boga całemu światu oraz
Trzech Mędrców, którzy udali się do Betlejem, aby
oddać pokłon narodzonemu Jezusowi.
6 stycznia ulicami Warszawy już po raz dziesiąty
przeszedł Orszak Trzech Króli. Jak szacują
organizatorzy, na Placu Zamkowym zgromadziło się
około 50 tys. osób. Tegoroczne hasło uroczystego
pochodu brzmiało „Bóg jest dla wszystkich”.
Orszak, który tradycyjnie już jest
organizowany w święto Objawienia
Pańskiego, zwane świętem Trzech
Króli, rozpoczął się o godzinie 12.
Pochód ruszył Traktem Królewskim
– przeszedł z Placu Zamkowego na
Plac Piłsudskiego, gdzie ustawiono
stajenkę, a udział wziął w nim
metropolita warszawski, kardynał
Kazimierz
Nycz.
Wcześniej,
na samym początku imprezy,
poprowadził on modlitwę Anioł
Pański. Na czele kolorowego
orszaku szli trzej królowie, którzy
reprezentowali
trzy
kontynenty:
Europę, Azję i Afrykę oraz trzy
pokolenia mężczyzn: od młodzieńca
do mężczyzny w podeszłym wieku.
Za królami podążyli ich poddani,
w których wcieliły się dzieci ze szkół

8

zaangażowanych
w
to
wydarzenie, przebrane w
kolorowe stroje. Marsz mijał
platformy, na których aktorzy
odgrywali jasełka. Można
było obejrzeć sceny z ogrodu
Eden, pałacu Heroda oraz
walkę dobra ze złem.
W Orszaku uczestniczyły
nie tylko rodziny z małymi
dziećmi, ale także wiele osób
starszych, czy studentów.
Wielu uczestników miało
na głowie złote papierowe
korony. W tłumie można było również
zobaczyć
barwnie
przebrane
postacie
reprezentujące
inne,
egzotyczne kultury.
Hasło tegorocznego Orszaku
Trzech Króli brzmiało „Bóg jest
dla wszystkich”. Jak zaznaczyli
organizatorzy, Fundacja Orszak
Trzech
Króli,
hasło
to
ma
przypomnieć, że Bóg narodził się,
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aby odkupić każdego człowieka.
Podczas pochodu zbierano również
pieniądze na instytucje kulturalne
i edukacyjne skoncentrowane na
mieszkańcach krajów za wschodnią
granicą Polski.
Na
zakończenie
Orszaku
uczestnicy zatańczyli poloneza przy
melodii kolędy „Bóg się rodzi”.
dziennikpolski24.pl
Foto Paweł Kula

Polacy w Charkowie

Kolejny „punkt kontaktu” w stosunkach
ukraińsko-polskich
30
listopada
bieżącego
roku
na
wydziale
slawistyki
Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu
Pedagogicznego
im.
G.S.Skoworody odbyło się uroczyste
otwarcie regionalnego Centrum
Języka, Kultury i Nauki Polskiej.
Symbolicznie
jest,
żedarzenie
to miało miejsce między dwoma
ważnymi wydarzeniami: 11 listopada
2017 roku Rzeczpospolita Polska
obchodziła 99. rocznicę odzyskania
niepodległości, a w grudniu br.
Charków czeka na wizytę Prezydenta
RP Pana Andrzeja Dudy.
Centrum to powstało w zeszłym
roku decyzją Rady Akademickiej
Uniwersytetu. Działa nie tylko jako
centrum nauki języka i kultury Polski
– pobratymczego dla nas, Ukraińców,
kraju, ale także jako ośrodek
badawczy o znaczeniu regionalnym.
Wykładowcy i studenci uniwersytetu
odbywają staż na uniwersytetach
w Polsce, studiując w ramach
programu podwójnego dyplomu
w Bydgoszczy i Słupsku, biorą
udział w konferencjach naukowych
na uczelniach polskich. Dzięki
wsparciu finansowemu Konsulatu
Generalnego
na
Uniwersytecie
realizowane są projekty naukowe, w
które zaangażowani są wykładowcy
i studenci.
Rektor Uniwersytetu Acad. I. F.
Prokopenko i Konsul Generalny RP
w Charkowie Pan Janusz Jabłoński
w swoich przemówieniach podkreślili
znaczenie wzmocnienia stosunków

kulturalnych i naukowych między obu
krajami. W imprezie również wziął
udział Konsul RP w Charkowie Pan
Jan Zdanowski. Goście podarowali
nowemu
centrum
współczesny
telewizor i literaturę naukową.
Po otwarciu przez jeden z
najbardziej
znanych
polskich
utworów muzycznych– polonez
Ogińskiego – powitał gości zespół
instrumentalny Wydziału Sztuk (kier.
Amalia Martemianowa), studenci
Wydziałów Slawistyki i Ukraińskiego
w języku polskim zapoznali uczniów
z poezją Jana Pawła II, znanego jako
pierwszy słowiański papież, mówiłi
o wybitnych Polakach, których
los był związany z Charkowem.
Na zakończenie części oficjalnej
wszyscy zachwycyli się piosenką «Hej
Sokoły» w wykonaniu grupy wokalnej
„Lileja”
Wydziału
Ukraińskiego
(kier. Olena Czubukina). Ale święto
tym się nieskończyło: po odejściu
gości prezenterze dali krótkie
lekcjepolskiego,
opowiedzieli
o
dziesięciu najpiękniejszych miastach
w Polsce, zapoznali słuchaczów z
twórczością poetów i muzyków kraju.
Należy zauważyć, że język polski
studiowany jest na Uniwersytecie od
ponad 20 lat. Na ówczesnym Wydziale
Języka i Literatury Ukraińskiej
inicjatorką jego wprowadzenia była
profesor Lidia Lisiczenko. Jednym
z założycieli polskich studiów był
też wykładowca Katedry Literatury
Ukraińskiej i Światowej, Zasłużony
Działacz Kultury Rzeczypospolitej

Polskiej Wasyl Sagan. Na Wydziale
Języka Rosyjskiego i Literatury
Światowej opracował i wprowadził
ten kurs profesor Anatol Gułak. Trzy
lata temu zaczęli naukę studenci
specjalności „język polski”. Do
nauczania przyłączyła się profesor
nadzwyczajny
Olena
Artiuch.
Obecnie na Uniwersytecie są dwa
wydziały filologiczne liczą około 60
studentów studiujących język polski.
Więc nowe Centrum dąży do
celu, aby utrzymywać atmosferę
wzajemnego
zainteresowania
życiem duchowym, kulturowym i
naukowym, aby połączyć wysiłki w
popularyzacji języka polskiego, w
prowadzeniu imprez kulturalnych i
naukowych z udziałem studentów
uniwersytetu i innych uczelni,
uczniów szkół, wszystkich, którzy są
zainteresowani Polską, jej historią,
kulturą, językiem, tradycjami.
Olena ARTIUCH,
profesor nadzwyczajny
Katedry Języków Słowiańskich
Charkowskiego Narodowego
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. G.S.Skoworody
Wіktoria TOCKA,
studentka trzeciego roku
Wydziału Slawistyki
CNUP im. G.S.Skoworody
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«Время Федецкого»
В Харьковской художественной галерее имени
Генриха Семирадского открылась фотовыставка «Время
Федецкого», посвященная коллекции фотографий
харьковского фотографа польского происхождения
Альфреда-Люциана Федецкого, творившего в нашем
городе в конце ХІХ – самом начале ХХ века.
В открытии выставки приняли участие чиновники
ХОГА,
Генеральный
Консул
Республики
Польша
Януш Яблонський, члены польской общины нашего
города, харьковские художники, фотографы и другие
неравнодушные харьковчане.
В экспозиции было представлено более 50
фотографий выполненных Федецким, среди них
фотопортреты архитектора Алексея Бекетова,
промышленника Алексея Алчевского, врача Леонарда
Гиршмана и других известных харьковчан и гостей
города того времени. Также на выставке представлены
виды
тогдашнего
Харькова,
выполненные
различными фотографами того времени, среди
которых, по уверению организаторов выставки, могут
быть и фотоработы самого Федецкого.

Куратором
выставки,
организованной
при
финансовой поддержке Генерального консульства
республики Польша в Харькове, выступил член Союза
фотохудожников Украины Владимир Оглоблин.

«Ця виставка, це пошуки більше 30 років. Тут є
фотографії, які майже невідомі. Пошуки були по всій
території країн колишнього СРСР та інших країнах
– є фотографії з Франції, з Мексики, з Німеччини.
Фотографії з сімейних архівів. Мене насамперед
цікавить – талановиті майстри своєї справи. Моєю
улюбленою темою є харківські фотографи та харківська
фотографія. У моїй колекції фотографії я приблизно
третину робіт поки що не можу ідентифікувати, і цей
пошук нескінченний» – рассказал Владимир Оглоблин.
ua.kh.ua

Мировое признание
Харьковский мурал вошел в число лучших произведений
уличного искусства в мире. Об этом свидетельствует подборка
«Вest street art» – «Лучшего уличного искусства», опубликованная
на сайте уличных художников.
Большая картина на стене многоэтажки по улице Плехановской,
79 работа польского художника Мариуша Вараса (M-City). В чернобелых тонах он изобразил символического человека, который
является неотъемлемой частью города, растет и развивается вместе
с ним.
Эта графическая трафаретная композиция была создана в 2017
году в рамках фестиваля «Харьков – мурал фест», на который были
приглашены как украинские, так и зарубежные художники.
dozor.kharkov.ua
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Prezenty od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Polski
Od lat istniejąca przyjaźń między Konsulatem Generalnym
Rzeczypospolitej w Charkowie, a Stowarzyszeniem Kultury Polskiej w
Charkowie do dzisiaj trwa w najlepsze!
31 stycznia do Charkowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej zawitał
Konsul Generalny RP w Charkowie Pan Janusz Jabłoński oraz Pan Konsul
Jan Zdanowski. Goście przekazali na ręce Pani Prezes Józefy Czernijenko
prezenty od Ministerstwa Spraw Zagranicznych – sprzęt, którego
Stowarzyszenie już od dawna potrzebowało i dzięki któremu nauczanie
języka polskiego w 7 różnych punktach nauki będzie odbywało się na jeszcze
wyższym poziomie merytorycznym.

Niezbędny
dla
pracy
nauczycieli sprzęt znacznie ułatwi
funkcjonowanie każdego punktu
nauczania i urozmaici proces
poznawania polskiej kultury. Oprócz
tego na spotkaniu z zarządem,
nauczycielami
oraz
członkami
Stowarzyszenia
konsulowie
zasugerowali powstanie nowych
wspólnych projektów, a także omówili
dalsze kierunki rozwoju ruchu
polonijnego na wschodzie Ukrainy.
Stowarzyszenie
Kultury
Polskiej jest niezmiernie wdzięczne
Konsulatowi
Generalnemu
za

podtrzymanie wieloletniej współpracy
oraz za pomoc w rozwoju organizacji.
Spodziewamy się, że pozytywne
tudzież owocne partnerstwo będzie
trwało
nadal.
Stowarzyszenie
zawsze jest otwarte na wszystkie

śmiałe idee, nowatorskie wyzwania
i realizację innowacyjnych pomysłów
w
promowaniu
polskości
na
wschodzie.
Natalia Jefimenko
Foto Helena MURAWIOWA

Gratulacje dla Polonii

POLONIA CHARKOWA № 1 (183) 2018 r.

1111

Życie charkowskiej Polonii

Świąteczni prezenty dla
dzieci polskiej szkoły
«Polonia Charkowa»
„Człowiek jest Wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”
Jan Paweł II
160 świąteczych podarunków przekazały dla
dzieci polskiej szkoły «Polonia Charkowa» młodzi
rodacy z Polski. Uczniowie otrzymali artykuły
szkolne, ciekawe książki, zabawki, słodycze
i wiele innych interesujących upominków.
Ofiarowane prezenty sprawiły dzieciom wielką
radość i świąteczny nastrój. Ważne jest, aby
odczuć szczególną bliskość, radość, doznać
wielu przyjemnych emocji.
Sedredcznie dziekujemy za osobiste
zaangażowanie, pomoc w przekazaniu prezentów
dla charkowskiej Polonii Panu senatorowi
Grzegorzowi Pieczkis, Konsulowi Generalnemu
RP w Charkowie Panu Januszowi Jabłońskiemu,
Panu konsulowi Janowi Zdanowskiemu, Pani
konsul Agnieszce Mokszyckiej, Pani konsul
Annie Szulakowskiej oraz wszystkim ludziom
dobrej woli.
Diana Krawczenko
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Bożonarodzeniowe spotkanie
w Klubie Miłośników Języka Polskiego
Boże Narodzenie to wspaniały
czas na urządzenie przyjęcia.
Strojnie i bogato ubrane choinki,
piękne dekoracje, mikołaje i
prezenty tworzą niepowtarzalny
klimat, a magia świąt sprawia, że
atmosfera staje się wyjątkowo
rodzinna i uroczysta. To wspaniała
okazja do tego, aby spotkać się z
bliskimi, usiąść z nimi do wspólnego
stołu i podzielić się świątecznym
nastrojem.
Klub
Miłośników
Języka
Polskiego przy Stowarzyszeniu
Kultury Polskiej w Charkowie wybrał
ciekawy sposób na świętowanie
tego szczególnego dnia.
Bożonarodzeniowe spotkanie
rozpoczęło się od śpiewania
znanej polskiej kolędy „Cicha
noc”.
Potem
kierownicy
Klubu
przygotowali interesujący turniej
dla lepszego poznania tradycji i
historii Świąt Bożego Narodzenia.
W grę wchodziły również zabawy
rozrywkowe, w których wszyscy z
radością uczestniczyli.
Po zakończeniu konkursu
wszyscy otrzymali prezenty od
Świętego Mikołaja.
Gdy na niebie pojawiła się
pierwsza
gwiazdka
rozpoczęła
się wigilijna wieczerza. Na pięknie
udekorowanym stole można było

spróbować potraw i napojów
przygotowanych przez uczestników
naszego Klubu.
Po wysłuchaniu i wspólnym
śpiewaniu
kolęd,
łamano
się

opłatkiem, życząc sobie nawzajem
wesołych świąt i szczęśliwego
Nowego Roku.
Podczas całego wieczoru
rozmowom nie było końca;
uczestnicy
delektowali
się
przygotowanymi pysznościami i
składali sobie najlepsze życzenia.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy spędzili z nami ten wieczór
i sprawili, że stał się bardzo
wyjątkowy. To niepowtarzalne
spotkanie, widok uśmiechniętych
twarzy,
wspaniały
klimat
magicznego wieczoru, na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Natalia MURAWIOWA
Foto Irena Karaś
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Obcy język polski

Необычные польские идиомы
Быть белой вороной, работать как лошадь, витать в облаках, делать
из мухи слона — каждый из нас использует в своей речи множество идиом
и фразеологизмов, которые понятны носителям языка, но могут вызвать
недоумение у иностранцев. В польском языке также есть устойчивые сочетания,
которые ярко передают состояния, ситуации, характеризуют людей или
явления, однако при дословном переводе прозвучат как минимум странно.
Рассказываем о самых безумных, смешных и необычных польских идиомах.

Впустить в малинник
(Wpuścić w maliny)

Если кто-то из поляков говорит,
что вас «впустили в малинник»,
не спешите радоваться. Ни с чем
сладким и вкусным это точно не
связано, скорее наоборот. Wpuścić w
maliny — это ‘обмануть, объегорить,
облапошить, надуть кого-либо’.
Для того, чтобы разобраться с
этимологией этого выражения,
вспомним времена до появления
GPS. Люди показывали друг другу
дорогу в нужную деревню, город, на
улицу. Запускать кого-то в малину
— все равно, что сознательно
отправлять кого-то в неправильном
направлении.
В польском языке есть и другие
выражения с тем же смыслом:
‘отправить в канал’ (wpuścić w kanał),
‘сделать из него коня’ (zrobić w konia),
‘выставить на ветер’ (wystawić do
wiatru), ‘втолкнуть в бутылку’ (nabić w
butelkę). Все это означает одно и то
же — вас обманули.

Я чувствую к тебе мяту
(Czuję do Ciebie miętę)

Как известно, мята обладает
насыщенным,
интенсивным
запахом, который сложно не
почувствовать. «Чувствовать к
кому-то мяту — значит ощущать
привязанность, влечение, иногда
с эротическим подтекстом», —
поясняет
известный
польский
языковед Ежи Бральчик. На русский
язык эту идиому можно перевести
так: ‘быть кем-то очарованным,
питать слабость к кому-либо’.
Аккуратно используйте это
выражение. С ним ведь как с
мятой: в небольших количествах
привлекает внимание, но если
переборщить, может оставить
горькое послевкусие и даже
вызвать стойкое отторжение.

Убегать туда,
где перец растет
(Uciekać gdzie pieprz rośnie)

Если кто-либо уехал, убежал
очень далеко в Польше говорят,
что он «убежал туда, где перец
растет» (uciekł gdzie pieprz rośnie).
Этимология
этого
выражения
довольно-таки проста. В Польше
не выращивают черный перец.
Издавна его импортируют из
тропической
Америки
или
Восточной
Азии
—
стран,
согласитесь, не ближних.
Эту идиому, например, использовал Ян Бжехва в стихе
«Приключения Его Величества
Короля».
Hajduk umknął, gdzie pieprz rośnie,
Foryś ukrył się na sośnie,
A Król woła: «Stój, hultaju!
Spieszno mi do Biłgoraju!»
Для обозначения далекого
расстояния в Польше используют
и другие непривычные выражения:
«там,
где
дьявол
говорит:
“спокойной ночи”» (gdzie diabeł
mówi: «dobranoc»).

Какое отношение имеет
пряник к мельнице?
(Co ma piernik do wiatraka)

Что общего у пряника и
мельницы?
Какое
отношение
этот десерт имеет к мельничным
жерновам? Конечно, никакого.
Используя эту идиому, поляки
дают понять, что одна ситуация
не имеет ничего общего с другой.
Польский языковед, профессор
Варшавского
университета
Мирослав Банько предполагает,
что неизвестный автор идиомы
сопоставил
в
высказывании
пряник и мельницу по нескольким
причинам.
Во-первых,
из-за
эффектного звучания слов. И в
прянике (piernik), и в мельнице
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(wiatrak) есть звонкое [р], благодаря
которому идиома красиво звучит и
хорошо запоминается. Во-вторых,
слово «piernik» здесь следует
связывать не столько с пряником,
сколько с глаголом «pierniczyć»,
который можно перевести как
‘нести чушь’. Человек, который
использует оборот «сo ma piernik
do wiatraka», намекает на то, что
вы говорите ерунду, городите
околесицу.

Жалко времени и атласа
(Szkoda czasu i atłasu)

Если поляки хотят сказать, что
на осуществление какой-либо идеи,
воплощение каких-либо планов
жалко средств, усилий, времени, что
игра не стоит свеч, они используют
выражение «szkoda czasu i atłasu».
У этой довольно-таки старой
идиомы есть своя интересная
история. Когда Станислава Августа
Понятовского избрали в 1764 году
королем Польши, разные люди
всячески
пытались
завоевать
его благосклонность и симпатию.
Например, один поэт посвятил
ему стихи и написал их на атласе.
Король прочитал стихи, наградил
поэта, однако о его произведении
иронично сказал: «szkoda czasu i
atłasu».

После птиц
(Po ptakach)

Всё, поздно, ничего уже не
поделаешь, поезд ушел! В таких
ситуациях поляки говорят «po
ptakach». Вероятнее всего, это
выражение появилось благодаря
сравнению со стаей улетевших
птиц. Их не догонишь, они далеко,
после них ничего не осталось.

Евгений Климакин
culture.pl

Polska zaprasza
PROGRAM STYPENDIALNY
im. LANE’A KIRKLANDA
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz
Fundacja Liderzy Przemian Administrator Programu ogłaszają kolejną edycję
otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi,
Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy na stypendia im.
Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019.
Program adresowany jest do
posiadających wyższe wykształcenie
młodych liderów zainteresowanych
rozwojem demokracji, gospodarki
i społeczeństwa obywatelskiego w
swoich krajach i w regionie.
Oferta Programu to 2 semestry
studiów w jednym z 5 polskich
ośrodków akademickich (Warszawa,
Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin)
oraz co najmniej 2-tygodniowy
staż zawodowy w instytucjach
państwowych lub prywatnych.
Do
składania
wniosków
zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium
wrócić do swojego kraju, by wdrażać
tam
przygotowany
w
ramach
stypendium projekt i zdobytą wiedzę.
DZIEDZINY:
• Ekonomia i zarządzanie
• Zarządzanie w biznesie,
NGO, kulturze, edukacji, ochronie
środowiska, służbie zdrowia
• Administracja
publiczna
(rządowa i samorządowa)
• Prawo
• Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
• Nauki polityczne i stosunki
międzynarodowe
• Polityka rozwojowa i pomoc
humanitarna
Podstawą uzyskania dyplomu
ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa może mieć
charakter naukowy lub praktyczny.
WARUNKI FINANSOWE
STYPENDIUM im. L.KIRKLANDA:
– Stypendium w wysokości 1800
PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy).
– Bezpłatny dostęp do zajęć
uniwersyteckich.
Ponadto Administrator Programu
zapewnia (ok. 4200 zł miesięcznie):
– zakwaterowanie w Polsce
przez okres 9 miesięcy

– ubezpieczenie KL, OC i
medycznego w prywatnej służbie
zdrowia
– podróż do Polski i podróż
powrotną
(według
ustalonych
limitów)
– opłaty za korzystanie z
komunikacji miejskiej
– opłaty wizowe
– zakup materiałów i pomocy
naukowych
– udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowointegracyjnych stypendystów
– kursu języka polskiego (w
okresie październik-czerwiec).
PROGRAM STYPENDIUM:
• Inauguracja Programu (2
połowa września 2018 r.) i kurs
przygotowawczo-informacyjny (8-10
dni, 2 połowa września 2018 r.)
• Zajęcia akademickie (dwa
semestry) na jednej z uczelni w
Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Wrocławiu lub Lublinie
• Przygotowanie
prac
semestralnych i dyplomowych na
koniec każdego semestru
• 3-4 zjazdy integracyjnowarsztatowe stypendystów
• Staż
zawodowy
(2-4
tygodnie)
• Szkolenia rozwojowe oraz
kurs języka polskiego (2 semestry)
• Uroczystość
zakończenia
stypendium – wręczenie dyplomów
(koniec czerwca 2018 r.).
KANDYDACI:
Program Kirklanda adresowany
jest do osób reprezentujących
następujące środowiska:
• urzędnicy
państwowi
i
samorządowi
• prawnicy
• przedsiębiorcy
• kadra
zarządzająca
w
biznesie, NGO, kulturze, edukacji,
ochronie środowiska, służbie zdrowia

• liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i
aktywności obywatelskiej
• nauczyciele akademiccy
• dziennikarze.
KRYTERIA FORMALNE:
• Obywatelstwo i miejsce
zamieszkania
w
jednym
z
wymienionych w ogłoszeniu krajów
(posiadacze kart stałego pobytu
w Polsce nie mogą ubiegać się o
stypendia Kirklanda)
• Wykształcenie pełne wyższe
(tytuł magistra)
• Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
• Doświadczenie zawodowe –
minimum 2 lata
• Przynajmniej
2
lata
przerwy od udziału w poprzednim,
dłuższym niż 6 miesięcy stypendium
zagranicznym
• Studia w ramach Programu
Kirklanda są realizowane w języku
polskim albo angielskim (studia w
języku angielskim nie są możliwe dla
kandydatów z Białorusi i Ukrainy),
przy czym jedynie w języku polskim
możliwe jest pełne korzystanie
z oferty edukacyjnej na polskich
uczelniach
oraz
wykorzystanie
stażu zawodowego oferowanego w
Programie.
TERMINY ZGŁOSZEŃ
KANDYDATÓW:
Termin zgłoszeń na stypendia
Kirklanda 2018/19 upływa: 1 marca
2018 r. Zgłoszenia nadesłane po
upływie podanego powyżej terminu
nie będą rozpatrywane.
Szczegółowy opis Programu
oraz
instrukcję
wypełniania
formularzy zgłoszeniowych można
uzyskać bezpośrednio ze strony:
www.kirkland.edu.pl lub poprzez
korespondencję elektroniczną z
pracownikami Programu.
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Kuchnia polska

Ciasto Trzech Króli
Składniki:
Ciasto drożdżowe:
•
•
•
•
•
•
•

500 g mąki pszennej,
2 op drożdży instant,
szczypta soli,
80 g cukru pudru,
2 jajka,
250 ml ciepłego mleka,
100 g rozpuszczonego masła.

•
•
•
•

jajko do posmarowania,
cukier puder do posypania,
50 g płatków migdałów do posypania,
50 g plastrów kolorowego
kandyzowanego mango do dekoracji,
1/2 szkl rumu.

•

Bakalie:
•
•
•
•
•

50 g skórki kandyzowanej pomarańczowej,
50 g kandyzowanych ananasów,
50 g rodzynków lub żurawiny,
garść suszonych moreli,
100 g wiśni kandyzowanych.

Przygotowanie:
Żurawinę i morele zalać rumem na pół godziny. Po tym czasie owoce odsączyć, morele pokroić w paseczki.
Ciasto: Do dużej miski przesiać mąkę, drożdże, cukier puder i sól, wymieszać. Wbić jajka, dodać ciepłe mleko i
zagnieść ciasto. Na koniec wlewać masło (letnie, nie gorące), cały czas zagniatając aż całkiem się wchłonie i ciasto
będzie elastyczne. Dodać bakalie, jeszcze raz zagnieść. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia na ok 1-1,5 godziny.
Gdy ciasto podwoi objętość zagnieść jeszcze raz (można delikatnie podsypać mąką w razie konieczności),
uformować wałek a następnie zwinąć w wieniec. Ułożyć na dużej blaszce piekarnikowej na papierze do pieczenia.
Do środka włożyć natłuszczoną kokilkę aby przy pieczeniu ciasto się nie rozrosło w środku. Wieniec przykrywamy
ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na ok 15 minut. Smarujemy rozbełtanym jajkiem, wokół układamy plasterki
papai, posypujemy płatkami migdałów. Ciasto pieczemy w 170 stopniach przez ok 30 minut. Studzimy (o ile zdołacie
się oprzeć cudownemu zapachowi i wytrzymacie aż ostygnie) i posypujemy cukrem pudrem.
www.polonia.kharkov.ua
Ex oriente lux

„Projekt współfinansowany w ramach
sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i
Polakami za granicą”.
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