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spacery

Spacery realizowane w ramach projektu finansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Екскурсії реалізовані в рамках проєкту, фінансованого Мазовецьким воєводою.



Zbigniew Religa

Kim był Religa?
Wybitnym kardiochirurgiem, profesorem, ale też politykiem - posłem,
a przez kilka lat Ministrem Zdrowia.

Gdzie i kiedy się urodził?
Urodził się 16 grudnia 1938 roku w niewielkiej wsi Miedniewice.
Wychował się jako jedyne dziecko w kochającej rodzinie.

Gdzie mieszkał/pracował?
WWarszawie i w Zabrzu.

Gdzie studiował?
Chciał studiować filozofię, jednak ojciec doradził mu „pewny kawałek
chleba”, czyli medycynę. Studiował w Warszawie, a na stażu był w USA.

Co robił?
Leczył pacjentów, przeprowadzał pionierskie badania i operacje serca,
był wykładowcą. Pracował nad sztucznym sercem. Bardzo cenił swój
zespół lekarzy.

Czego dokonał?
Przeprowadził pierwszą w Polsce operację
transplantacji (przeszczepu) serca.

Kiedy umarł?
Umarł 8 marca 2009 roku.

biografie



Zbigniew Religa

biografie

Jedna ze 100 najważniejszych
fotografii wszechczasów
wg National Geographic
- wykonana w sierpniu 1987 roku
po kilkugodzinnej operacji serca.

Słabe strony:
Był nałogowym palaczem i szybko się denerwował.
Jednego z pracowników zwolnił i zatrudnił 10 razy.

Prywatnie:
Miał żonę i dwoje dzieci.

Co lubił?
Podróżować, łowić ryby, szybko jeździć samochodem.

Ciekawe:
Na początku chirurgia wydawała mu się nudnym zajęciem.
Był Kawalerem Orderu Uśmiechu za działania na rzecz dzieci.

Koniecznie proszę obejrzeć film pt. „Bogowie”.
Warto też zobaczyć film dokumentalny pt. „Profesor od serca.
Zbigniew Religa”.
Warto też przeczytać książkę pt. „Religa. Biografia najsłynniejszego
polskiego kardiochirurga”, Dariusz Kortko, Judyta Watoła.

Autor fotografii: James L. Stanfield



gramatyka do zapamiętania

Wołacz:
panie Zbigniewie, panie doktorze, panie profesorze, panie ministrze

Czas przeszły:
On urodził się, wychowywał się, studiował, pracował,
żył, mieszkał, osiągnął, zrobił, umarł…

+ em = ja

Ja urodziłem się, wychowywałem się...

Ona urodziła, wychowywała…

+ m = ja

Ja urodziłam się, wychowywałam się...

Odpowiedz na pytania:

1. Gdzie i kiedy się urodziłeś / urodziłaś?
.........................................................................................................................

2. Gdzie mieszkałeś / mieszkałaś?
.........................................................................................................................

3. Gdzie pracowałeś / pracowałaś?
.........................................................................................................................

gramatyka



Kazimierz Górski
Kim był Górski?
Piłkarzem i trenerem piłki nożnej. Nazywany jest trenerem wszech czasów.
Był też działaczem sportowym.
Pochodził z robotniczej rodziny, miał 4 siostry i jednego brata.

Sam mówił o sobie:
Jedni rodzą się do skrzypiec, inni do munduru. Ja urodziłem się do piłki.
Najważniejsze, że nie sprawiłem ludziom zawodu.

Gdzie i kiedy się urodził?
Urodził się 2 marca 1921 roku we Lwowie.

Co robił?
Grał w piłkę i zapowiadał się na doskonałego zawodnika. Jego karierę
przerwała II wojna światowa. Wrócił do gry w 1945 roku i do 1953 był
piłkarzem Legii Warszawa. Potem został trenerem, przede wszystkim
reprezentacji Polski.
Przez wiele lat mieszkał i pracował w Grecji. Mówił, że to jest jego druga
ojczyzna.

Czego dokonał?
Polska reprezentacja zdobyła:

złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku,
brązowy medal na Mistrzostwach Świata w 1974 roku,
srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 roku.
Do dzisiaj są to największe sukcesy polskich piłkarzy.

Prywatnie:
Miał żonę, syna, który był fotoreporterem sportowym i córkę, która została
trenerką łyżwiarstwa.

Kiedy umarł?
Umarł 23 maja 2006 roku.

biografie



Kazimierz Górski
Znane wypowiedzi Kazimierza Górskiego:

Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami remisuje.
Часом можна виграти, часом програти, а часом – нічия.
Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika.
Потрібно просто забити більше голів ніж противник.
Im dłużej przy piłce my, tym krócej oni.
Коли м'яч у нас, суперник без нього.
Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
Поки м’яч на полі, все ще можливо.
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
М’яч круглий, а воріт двоє.

Ciekawe:
Po jego śmierci przed rozpoczęciem
mistrzostw świata w Niemczech
w 2006 roku była minuta ciszy.

Ponad 20 szkół, obiektów sportowych,
w tym Stadion Narodowy, nosi imię
Kazimierza Górskiego.

Na budynku przy ul. Madalińskiego,
w którym mieszkał wielki trener,
powstał mural z okazji
jego 100. rocznicy urodzin.

Warto zobaczyć film dokumentalny pt. „Kaziu, Polska Ci dziękuję”
i oczywiście jakiś mecz starej polskiej reprezentacji.
Warto też przeczytać książkę pt. „Piłka jest okrągła”, Kazimierz Górski.

biografie



gramatyka do zapamiętania

Gramatyka – narzędnik

Kim jest? / Kim był?

-em

piłkarzem, trenerem, reporterem, łyżwiarzem, ojcem, mężem…

Kim jest? Kim była?

-a -ą

piłkarką, trenerką, reporterką, łyżwiarką, matką, żoną…

Odpowiedz na pytania:

1. Kim jesteś z zawodu?
.........................................................................................................................

2. Kim chciałabyś/chciałbyś być?
.........................................................................................................................

gramatyka



Szare Szeregi

Szare Szeregi to kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego w konspiracji od 27
września 1939 roku. Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna,
która od 1944 roku liczyła ponad 15 tys. harcerzy.

Kim byli Zośka, Alek i Rudy?
Byli harcerzami, uczniami znanego liceum im. Batorego. W maju 1939 roku zdali
maturę, a potem zaczęli konspiracyjną walkę z Niemcami. Zostali żołnierzami.
Mały Sabotaż to akcje młodych Polaków przeciw Niemcom, np. zdjęcie niemieckiej
tablicy z pomnika Kopernika.

Jak naprawdę nazywali się bohaterowie?
Zośka to pseudonim Tadeusza Zawadzkiego
(już w szkole ktoś nazwał go Zośką ze względu na urodę)

Alek to Maciej Aleksy Dawidowski
(drugie imię po ojcu to jego pseudonim)

Rudy naprawdę nazywał się Jan Bytnar
(Rudy, ponieważ miał na twarzy piegi)

Gdzie mieszkali i z jakich rodzin pochodzili?
Zośka mieszkał przy ul. Koszykowej 75. Jego mama była nauczycielką geografii
i historii, tata był doktorem filozofii, chemikiem, profesorem, rektorem
Politechniki Warszawskiej.

Alek mieszkał przy ul. Mickiewicza 18, jego mama była chemiczką, ale nie
pracowała, bo zajmowała się domem. Tata był inżynierem.

Rudy mieszkał przy Alejach Niepodległości 159. Jego rodzice byli harcerzami
i pedagogami. Pracowali z niepełnosprawnymi dziećmi.
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Szare Szeregi
Jacy byli bohaterowie i co lubili?
Zośka był odważny, uparty, ambitny i inteligentny. Miał cechy lidera i dowódcy.
Lubił strzelectwo, hokej i tenis.

Alek był uśmiechnięty, uczynny i dobry. Lubił sport, taniec, narty i wędrówki po
górach.

Rudy był świetnym uczniem, geniuszem matematycznym. Lubił się uczyć,
rozwijać.

Czego dokonali?
Przeprowadzili wiele udanych akcji przeciw Niemcom.
Rudy został aresztowany przez Gestapo. Jego przyjaciele odbili go z więzienia.
To słynna „Akcja pod Arsenałem”. Niestety Rudy zmarł kilka dni później po
torturach w więzieniu.

Do dzisiaj znają ich wszyscy Polacy i są symbolem przyjaźni, odwagi i lojalności.

Kiedy żyli?
Zośka - 24 stycznia 1921 – 20 sierpnia 1943
Alek - 3 listopada 1920 – 30 marca 1943
Rudy - 6 maja 1921 – 30 marca 1943

Ciekawe:
Alek i Rudy siedzieli w jednej ławce i umarli tego samego dnia. Rudy z powodu
ran, a Alek został ranny podczas akcji ratowania Rudego.

Zośka namalował najwięcej symboli Polski Walczącej na Mokotowie.

Zośka, Rudy i Alek są bohaterami książki „Kamienie na szaniec”. Książka została
napisana w ciągu kilku dni w maju w 1943 r., do dziś jest lekturą w szkole.

Bohaterowie są pochowani obok siebie i autora książki na Cmentarzu Powązki
Wojskowe w Warszawie.

Zachowały się listy zakochanych w sobie Baśki i Alka.

Warto przeczytać książkę pt. „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego
i obejrzeć film o takim samym tytule.
Polecamy też film pt. „Akcja po Arsenałem”.
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gramatyka do zapamiętania

Określenia wyglądu, charakteru.

Jaki jest? Jaki był?

odważny, dzielny, wesoły, lojalny, dobry, uczynny,
wysportowany, utalentowany, kulturalny…

Jaka jest? Jaka była?

y a

odważna, dzielna, wesoła…

Odpowiedz na pytanie:

1. Jaki jesteś? / Jaka jesteś?
..................................................................................................................

gramatyka
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