


Nazywam się Safia Nidae. Obecnie 
jestem uczennicą II Liceum 
Ogólnokształcącego z Białoruskim 
Językiem Nauczania w Bielsku 
Podlaskim, woj. Podlaskie (Polska). 
Urodziłam się w miejscowości Fes, jest 
to  północno- zachodnia część 
Królestwa Maroka.
Gdy miałam 3 lata moi rodzice 
zamieszkali w Polsce .

نویة  الیا يف  ة نداء وأدرس  امسي صف
ش الثانیة یف راشك سواف  رون

ذات لغة التدرس البیالروسیة
لسك بودالسيك يف حمافظة  يف ب

.بودالسيك ببولندا
ت يف مدینة فاس اليت تقع يف الشامل   و

ذ سن الثالثة . الغريب من اململكة املغربیة م
ي  ش يف بولندا مع وا .أسكن وأ



Ta prezentacja pod tytułem „Podlasie w 
moich oczach” ma pokazać Podlasie jako 
bardzo ciekawy region leżący w 
północno-wschodniej Polsce, który jest 
zróżnicowany pod względem 
narodowościowym i religijnym.

الهدف  من املوقع هو تقدمي بودالشیا 
ي  اه مبوقعها اجلغرايف ا ة لإلن مكنطقة  الف
د يف اجلنوب الرشيق من بولندا واليت  یو

یين وعها القويم وا متزي ب .  



Ta prezentacja ma pokazać czytelnikowi 
uroki, miejsca, ludność Podlasia; krainy 
geograficzno- historycznej, której obecnie 
jestem mieszkanką . Tłumaczenia w języku 
arabskim służą temu, aby moi znajomi, 
przyjaciele i osoby całkiem obce, a 
zainteresowane kulturą, przyrodą Podlasia 
miały możliwość poznać mój region, w 
którym obecnie mieszkam.
Znajomość Polski w północnej Afryce jest 
bardzo mała i w świecie arabskim, może ta 
prezentacja choć trochę przybliży Podlasie, 
region północno – wschodniej Polski 
ludności arabskojęzycznej.  Prezentacja ta 
zostanie umieszczona na stronie  II Liceum 
Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem 
Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w 
Bielsku Podlaskim.

الهدف  من املوقع هو تقدمي بودالشیا 
لساكن املغرب والعامل العريب والعامل أمجع 

هنا  اه جباملها وأما ة لإلن مكنطقة  الف
ة والتارخيیة واليت أعترب  اطقها اجلغراف وم

دة من ساكهنا احلالیني  .وا
رة  لغة العربیة هدفها توسیع دا الرتمجة إىل ا

التعریف إىل أصدقايئ ومعاريف وإىل 
ن قد هيمتوا  ن ال أعرفهم وا اص ا األش

وا من  متك بثقافة وطبیعة بودالشیا حىت 
الیا ىل املنطقة اليت أسكهنا  .التعرف 



Podlasie 
(albo Podlasze; białoruski: 
Padlaszsza, ukraiński: 
Pidlaszszia, litewski: Palenke , 
łacina: Podlachia) – historyczna 
kraina Polski leżąca na Nizinie 
Podlaskiej.

یا  رخيیة بولندیة تقع يف –بـوْدالْش طقة  م
خفضات بودالسكـا، خيتلف النطق هبا  م

الروسیة  لب ث تنطق  من لغة ألخرى ح
ألورانیة ” ْدالشا“ ” بـیْدالشـیا“و

لیتوانیة  ة ” لیْنيك“و لآلتی و 
ا“ بوْدالْخ “ 









Żubry 
na 

leśnej polanie

ثـوران أوروبیان
يف

ابویة جفوة 

Gromada żubrów 
na leśnej polanie

ة ثريان مجمو
ابویة يف جفوة 



Żubry zimą ثريان أوروبیة شتاء



Wataha wilków 
na śniegu

ئاب   ة من ا مجمو
عـىل الثلج

Wilki leżące na 
śniegu

ة  دئـاب مـستلق
ـلج عـىل الـ



Najczęściej 
spotykane zwierzę 
podlaskich lasów 

dzik

ت  لب الـحـیوا أ
ت  ا يف غـا ـو شـ

بودالشیا

الـخـزنر الـغـابـوي

Zwierzęta Rezerwatu 
Pokazowego Żubrów 
Białowieskiego Parku 

Narodowego
koń tarpan

ت احملمیة  وا ح
ملشاهدة ثريان 
ا دیقة بیالوف

الوطنیة
ن ْر حـصان 



Charakterystyczny 
podlaski krajobraz
gniazdo bocianów

مـشـهد بـودالسـيك
مـمـزي

لـقالـق عـش ا
Bociany na łące لـقالق فـي الـمـرج



Motyle

na kwiatku
فراشات
ىل زهرة

Owady 
Puszczy Białowieskiej 

Żuk

حشارات
ا ابة بیالوف
ـفـسـاء خـ



Ciekawe owady 
Puszczy Białowieskie

Ważka

رية  حشـارات م
م لاله

ا ابة بیالوف يف 

یـعـسـوب
Ważka w locie ـد الـطـريان یـعـسـوب عـ



Najsmaczniejszy 
Miód

jest na Podlasiu

األ لـذ
هو العـسل
يف بودالشیا Ptaki z 

charakterystycznym 
żółtym brzuszkiem -

sikorki

ـز بـلونـه  طـري مـمـ
األصـفـر عـىل بـطـنه





Stare drzewa 
Puszczy Białowieskiej
dziupla w drzewie

جشرة قدمية
ا ابة بیالوف يف 
جوف يف جشرة

Bardzo grube drzewo  
w 

Puszczy Białowieskiej

شـجرة عریـضة
يف

ا ـ ابة بـیالوف



Roślina znana z 
podlaskich 
zbiorników 

wodnych- grzybienie 
białe

نـبات مـعروف يف 
األحراض الـمـائـیة الـبولندیة

زنبق املاء األبیض Jedna z odmian 
grzybieni-
grzybienie 

różowe

دة مـن أنـواع وا
زنبق الـامء

زنـبق الـمـاء الـوردي



Wiosenne kwiaty 
kaczeńce

زهور الربیع

الزهور الـمخملیه

wiosenne kwiaty 
przylaszczka

زهور الربیع

د شة الك حش



Polne kwiaty زهـور بـریـة

Pięknie kwitnące 
drzewa owocowe 

kwiat jabłoni

أجـشار فـواكه ُمـزهرة 
جـمی

زهـر شـجرة الـتفاح



Kwiaty
w Puszczy 

Białowieskiej

ورود يف غـابـة
ـجـا ْـیالوفـ ب

Kwitnące rośliny ت مزهرة نبا



Roślina występująca w różnych 
zbiornikach wodnych

grążel żółty

ـي تـظـهر فـي  ت الـ ـبا ال
ـة مـائـ مـختلف األحواض  ال

األزنبق األصـفـر





Co ciekawego 
na Podlasiu 
Rzeka Bug

م ماذا یثري اإله
يف بودالشیا
نـهـر بـوغ

Krajobrazy Podlasia
Rzeka Bug

اظر من بودالشیا م
نـهـر بـوغ



Kładka 
nad rzeką Narwią

Narwiański Park Narodowy



Kładka 
nad biebrzańskimi 

bagnami
Biebrzański Park 

Narodowy

ىل  جـسـر الـمـشاة 
ا يف  ـ قعات بیْ مس

ا  ْ ْی دیقة ب
الوطنیة

Puszcza 
Białowieska 

wiosną

ا  ْـیالوف غـابـة ب
يف فصل الربیع



Najgłębsze 
jezioro Polski
Jezioro Hańcza

أمعق حبرية بولندیة
ْـشا حبرية هانْـ Rzeka Narew

zimą
نـهـر نـاریـف

يف فصل الشتاء





Pałac Branickich 
w 

Białymstoku

سيك رانی قرص آل 
ستوك يف بیال

Ogrody 
Pałacu Branickich

حـدائـق
سيك رانی قرص آل 



Pałac Branickich 
w 

Białymstoku- nocą

سيك رانی قرص آل 
ـال ستوك ل يف بیال



Ratusz
w 

Bielsku Podlaskim

یة سابقا ىن الب م
لسك بودالسيك يف  ب

حف اآلن م



Łysa Górka 
na której był 

prawdopodobnie zamek 
w  Bielsku Podlaskim

وسا غوراك
(اجلبل األصلع)

ـمل أنه  من الـمـحـ
لیه سابقا  ــَي  ُـِ ب

قلعة
لسك بودالسكـي ب

Drewniany 
wiatrak 

w skansenie w 
Nowogrodzie

ة  طاحونة خش
يف املتحف يف 

نوفغورود







Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie 
zamieszkała na południowo- wschodnich terenach 
województwa podlaskiego. Podczas 
przeprowadzonego w 2011r. Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań, narodowość 
białoruską zadeklarowało 43880 obywateli polskich 
(w 2002r. liczebność mniejszości białoruskiej 
wynosiła 47640 osób), w tym w województwie 
podlaskim 38358 osób (w 2002r.- 46041) 
Największe skupiska obywateli polskich 
narodowości białoruskiej znajdują się w 
południowo- wschodnich powiatach województwa 
podlaskiego. Wedle danych z 2002 r. mniejszość 
białoruska stanowiła w powiecie hajnowskim –
39.1% mieszkańców powiatu, bielskim – 19,80% 
mieszkańców powiatu, siemiatyckim – 3.46% 
mieszkańców powiatu, białostockim – 3.2% 
mieszkańców powiatu i w Białymstoku -2.53% 
mieszkańców powiatu.

ش تقلید يف املناطق  ة تع البیالروس مه أقلیة قوم
ة من أرايض حمافظة بودالسيك الل . اجلنوبیة الرشق

ي أجري سنة ن ا لساكن واملسا  اإلحصاء الوطين 
هتم  43880فإن  2011 لنوا قوم مواطنا بولند أ

دد األقلیة  2011يف سنة (البیالروسیة  اكن 
الروسیة یصل إىل  مبا يف ذ ) خشصا 47640الب

اكن  2002يف سنة (خشصا يف حمافظة بودالسيك  38358
لمواطنني البولندیني ). 46041العدد  أكرب جتمع ساكين 

ات اجلنوب  د يف يف جام الروسیة یو ة الب ذوي القوم
حسب معطیات سنة . الرشيق من حمافظة بودالسيك

ة  2002 شلك يف جام الروسیة اكنت  فإن األقلیة الب
ة  39،1هاینوفاك  ة ويف جام ملئة من مجموع سلكن امجلا
لسك  ة  19،80ب ة  ويف جام ملئة من مجموع ساكن امجلا

يش  ميیاتی ة ويف  3،46ش ملئة من مجموع ساكن امجلا
ستوك  ة بیال ة ويف  3،20جام ملئة من مجموع ساكن امجلا
ستوك  ملئة من مجموع الساكن 2،53مدینة بیال



Zdecydowana większość 
przedstawicieli mniejszości 

białoruskiej należy do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego.

الغالبیة العظمى من ممثيل األقلیة 
سة  متي إىل الك ی البیالروسیة 
سیة املستق البولندیة .األرثوذ

W roku szkolnym 2012/ 2013 
języka białoruskiego uczyło się w 
47 placówkach oświatowych 3148 

uczniów należących do tej 
mniejszości.

رايس اكن  2012/2013 يف العام ا
لغة البیالروسیة   3148یدرس ا

متون إىل هذه األقلیة يف  ی  47طالبا 
تعلميیة .مؤسسة 



II Liceum Ogólnokształcące 
z Białoruskim Językiem Nauczania 

im. Bronisława Taraszkiewicza 
w Bielsku Podlaskim

ش الثانیة یف راشك سواف  رون نویة 
ذات لغة التدرس البیالروسیة

لسك بودالسيك يف ب



Tradycyjne 
stroje 

białoruskie

ء تقلیدیة أز
بیالروسیة



Tradycyjne stroje 
białoruskie

ء تقلیدیة أز
بیالروسیة



Placki 
ziemniaczane

ر  فطا
البطاطا Babka ziemniaczana عكة البطـاطـا



Główne organizacje ـظـمـات أهـم الـمـ

• Białoruskie Towarzystwo Społeczno –
Kulturalne,
• Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej
w skład którego wchodzą
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie 
„Białowieża”
Białoruskie Towarzystwo Historyczne
Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich
Rada Programowa Tygodnika „Niwa”

• Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w 
Studziwodach

• Związek Młodzieży Białoruskiej

- ة عیة والثقاف الروسیة اإلج امجلعیة الب
- ي الرويس يف مجهوریة بولندا وا اإلحتاد الب

شمل :
-- الروسیة األدبیة  ا“امجلعیة الب بیالوف “

-- الروسیة التارخيیة امجلعیة الب
-- الروسیني ني الب مجعیة الصحف

-- مـجي لألسبوعیة  لس الرب نیفا“الـم “
- فودي حف الوطن الصغري يف ستودج مجعیة م

- الروس احتاد شباب ب



Najważniejsze tytuły prasowe من أمه الصحف

Tygodnik ”Niwa” نیفا“األسبوعیة  “

Miesięcznik „Czasopis” س“لشهریة ا شاسوب “



Białoruskie Radio Racja ة البیوالروسیة  سیا“اإلدا را “

Niepubliczne media   اص اإلعـالم الـ



• Festiwal Piosenka Białoruska
• Festiwal Muzyki Młodej Białorusi 
”Basowiszcza”

- ـییالروسـیة ـة الـ مـهرجـان األغـن
- الروسیا الـشابة  ان موسیقـى ب ر

ْشا“ سوفـْش “

Największe imprezy kulturalne        ة ات الثقاف أمه امللتق

Festiwal Poezji Śpiewanej 
i Piosenki Autorskiej

”Jesień Bardów”

ـى  مـهرجـان الـشـعر الـُمـغـ
واألغـاين الـمـؤلـفـة
ردوف” “خـریـف 





Litwini to mniejszość narodowa tradycyjnie 
zamieszkała na północnych terenach województwa 
podlaskiego. Narodowość litewską podczas 
przeprowadzonego w 2011r. Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 
7374 obywateli polskich (według danych z 2002r. 
liczebność mniejszości litewskiej wynosiła 5639 
osób), w tym w województwie podlaskim- 4867 
osób (według danych z 2002r.- 5097). Największe 
skupisko osób należących do mniejszości litewskiej 
znajduje się na terenie powiatu sejneńskiego w 
województwie podlaskim ,gdzie 21.20% obywateli 
polskich w 2002r. zadeklarowało narodowość 
litewską. Litwini zamieszkują głównie gminę 
Puńsk 75.7% mieszkańców, gminę wiejską Sejny –
18.52%, gminę miejską Sejny – 7.80%  oraz 
należącą do powiatu suwalskiego gminę Szypiliszki 
– 2.66% mieszkańców.

ش تقلید يف املناطق  ة تع لیتووانیون مه أقلیة قوم ا
ة من أرايض حمافظة بودالسيك الل اإلحصاء . الرشق

ي أجري سنة ن ا لساكن واملسا فإن  2011 الوطين 
لبتووانیة  7374 هتم ا لنوا قوم يف سنة (مواطنا بولند أ
الروسیة یصل إىل  2011 دد األقلیة الب  5639اكن 
خشصا يف حمافظة بودالسيك  4867مبا يف ذ ) خشصا

أكرب جتمع ساكين ). 5097اكن العدد  2002يف سنة (
ىل  د  لیتووانیة یو ة ا لمواطنني البولندیني ذوي القوم

ث  افظة بودالسيك ح ـْن بـم ة ِسـْ  21.20راب جام
هتم  لنوا عن قوم املئة من املواطنني البولندیني هناك أ

لیتووانیة  .ا
ْْسْك وميثلون ة بو ون يف جام سك لیتوانیني  لب ا  أ

ة القرویة ِسْنيْ ميثلون  75.70 نهتا ،ويف امجلا ملئة من سا
نة ویـمثلون  18.52 املئة من ساكن  7.80ملئة من السا

ة احلرضیة ِسْنيْ كام ميثلون  نة  2.66امجلا ملئة من سا
ة ـمي إىل جام ـ ْشيك اليت تـ ل ش سوفاويك



W roku szkolnym 2012/ 2013 języka 
litewskiego uczyło się w 19 placówkach 
683 uczniów. W większości placówek 
język litewski jest językiem wykładowym 
– taki model nauczania mniejszość 
litewska wybrała jako jedyna mniejszość 
w Polsce.

رايس اكن یدرس  2012/2013 يف العام ا
لیتووانیة  لغة ا متون إىل هذه  683ا ی طالبا 

تعلميیة 19األقلیة يف   يف هذه . مؤسسة 
لیتووانیة يه لغة  لغة ا املؤسسات تعترب ا

لیتووانیة – التدرس  دته األقلیة ا قرار أ
ومل تعمل به األقلیات األخرى

Zdecydowana większość przedstawicieli 
mniejszości litewskiej to wierni Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

لیتووانیة  الغالبیة العظمى من ممثيل األقلیة ا
سة الروم الاكثولیك  ة لك وف .



Główne organizacje ـظـمـات أهـم الـمـ

• Wspólnota Litwinów w Polsce
• Stowarzyszenie Litwinów w 
Polsce 
• Litewskie Towarzystwo św. 
Kazimierza
• Fundacja im. Biskupa Antanasa 
Baranauskasa ”Dom Litewski w 
Sejnach”

- لیتووانیني يف بولندا ـمـعیة ا مـجـ
- لیتووانیني يف بولندا اد ا اتـ

- لیتووانیة ـر ا ـمـ س اكجـ مجعیة القد
- سا  مـؤسسة األسقف آنـتا

وْساكسا   لیتوواين يف “را ت ا الب
ِسْنيْ  “



•Dwutygodnik „Ausra”
•Miesięcznik dla dzieci „Ausrele”
• Kwartalnik „Suvalkietis”

- آوْسـرا“الـنصـف شـهـریة  “
-- آْوْسـریيل“الـشـهریة لألطـفـال  “
-- ـویة  س“الـربع سـ یت ـْك ْ سوفال “

Kwartalnik „Saltinis” س“الربع سنویة  سالـت “

Najważniejsze tytuły prasowe من أمه الصحف



•Jarmark Folklorystyczny „Zielna”
•Festiwal Teatrów Stodolanych
•Festiwal Teatrów Dziecięcych
•„Sąskrydis – zlot litewskich 
zespołów artystycznych
•Koncert Zaduszkowy „Velines

- ـزیـهـة الفـولـكـلـوریـة  ـا“ال ـ ْ ْجـییل “
- مـهـرجـان الـمـسارح الـحـظـريیة

- ْس  تـجـمع الـفرق الـفـنیة–ساْسـْكـرید
لیتووانیة ا

- س” – حـفل عـید تذاكر الـموىت  لین ف “

Największe imprezy kulturalne        ة ات الثقاف أمه امللتق



Tradycyjne stroje litewskie ـة ـتووانـ ـدیة ل مـالبـس تـقـلـ



Chłodnik 
litewski

حـساء بـارد 
لـیتووانـي

Kluski litewskie ـتووانـیة ـة ل زالبـ





Tatarzy to mniejszość etniczna ,do której 
przynależność podczas przeprowadzonego w 2011r. 
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 
zadeklarowało 1828 obywateli polskich (wedle danych 
z 2002r. liczebność mniejszości tatarskiej wynosiła 
447 osób), w tym w województwie podlaskim – 539 
osób (według danych z 2002r. – 319). Tatarzy 
zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na 
Białostocczyźnie (Bohoniki i Kruszyniany) oraz 
miasta : Białystok, Sokółkę i Dąbrowę Białostocką.

Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego od końca XIV wieku. Ich 
przodkami byli emigranci lub uciekinierzy z terenów 
ówczesnej Złotej Ordy oraz z Krymu. Tatarzy w 
Polsce zatracili znajomość swojego ojczystego języka, 
pozostali natomiast wierni religii muzułmańskiej. 
Istotne znaczenie w życiu mniejszości tatarskiej 
odgrywa działalność Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

هيا سابه إ لن ان ة أ ر أقلیة عرق مواطنا بولند  1828 یعترب التا
ن يف سنة  لساكن واملسا   2011الل اإلحصاء العام الوطين 

ریة اكن  2002حسب احصائیات سنة ( دد األقلیة التا فإن 
لیه  539)  خشص 447یصل إىل  لن  خشص من هذا العدد أ

 319– 2002حسب إحصاء سنة (يف حمافظة بودالسيك 
(خشصا

ستوك  طقة بیال ون يف مستوطناهتم األصلیة يف م سك ر  التا
اين( ْ ستوك : وكذ يف املدن) بوغونیيك وروشی بیال

ْْساك ْیالوْستو .وسووْواك ودانْْربوفا ب
لیتووانیة  ة العظمى ا وق ىل أرايض ا ر البولندیون  اش التا

ذ هنایة القرن الرابع عرش .م
ني فارن من مغول الشامل أو ما  اجرن أوالج دادمه اكنوا  أ

هبیة وكذ من جزرة القرم ی ا لق سمى  .اكن 
هنم  اء  ر البولندیون فقدوا لغهتم األم لكهنم ظلوا أوف التا

.اإلسالم
یين اإلساليم يف مجهوریة بولندا دورا  شاط  اإلحتاد ا یلعب

ریة اة األقلیة التا  .أساسیا يف ح



Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

ري مجلهوریة بولندا اإلحتاد التا

Główna organizacja ـظـمـة أهـم مـ



Dwumiesięcznik 
„Życie Tatarskie”

مـجـلـة
ریة” “الـحـیاة التا
تظهر مرة لك شهرن

Kwartalnik 
„Przegląd Tatarski”

مـجـلـة
” ریة مراجعـة “

أشهر 3 تظهر مرة لك

Najważniejsze tytuły prasowe من أمه الصحف



Tradycyjne tatarskie 
stroje podczas Dni 
Kultury Tatarskiej, 
organizowanych na 
Podlasiu

ریة  سة تقلیدیة  أل
م الل األ

ریة املنظمة ة التا الثقاف
یا يف بودالْش

Konkursy i pokazy 
podczas Dni Kultury 

Tatarskiej

مـسابقات وعروض 
م خـالل األ

ریة الـثقافـیة التا

Największe imprezy kulturalne        ة ات الثقاف أمه امللتق



Meczet w Bohonikach ـكـي الـمـسـجـد فـي بـوغـونـ



Meczet w Kruszynianach ْـیاين الـمـسـجـد فـي ْكـروشی



Meczet w Kruszynianach ْـیاين الـمـسـجـد فـي ْكـروشی



Tradycyjne potrawy 
tatarskie 

pierekaczewnik

ریة أطباق تقلیدیة 
یك یْف ْش برياك

Tradycyjne 
potrawy tatarskie 

czeburieki

أطباق تقلیدیة 
ریة

ورییيك ْش





Ukraińcy to mniejszość narodowa, do której 
przynależność podczas przeprowadzonego w 
2011r. Narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań zadeklarowało 38797 
obywateli polskich (wedle danych z 2002r. 
liczebność mniejszości ukraińskiej wynosiła 
27172 osoby). W wyniku przeprowadzonej w 
1947r. przez ówczesne władze komunistyczne 
akcji „Wisła” niemal cała ludność ukraińska, 
zamieszkująca tereny południowo – wschodniej 
Polski, została przesiedlona na tereny Polski 
północnej i zachodniej, gdzie obecnie znajdują 
się jej największe skupiska. Części Ukraińców 
udało się uniknąć przesiedlenia z rodzimych 
terenów,  a części pozwolono na powrót po 
1956r.Stąd też skupiska mniejszości ukraińskiej 
w województwach podkarpackim i 
małopolskim.

ة الل اإلحصاء الوطين . األورانیون أقلیة قوم
ي أجري سنة ن ا لساكن واملسا فإن  2011 

هتم األوكـرانیة  38797 لنوا قوم يف (مواطنا بولند أ
دد األقلیة األورانیة یصل إىل  2002سنة  اكن 

خشصا 27172 ) 
ة لإلجراء املسمى  ْسال“ن ي نُفد سنة” ف ا   

ل السلطات الشیوعیة احلامكة آنذاك  1947 من ق
فإن اكفة الساكن األورانیني لألرايض اجلنوبیة 

لوا إىل املناطق البولندیة الشاملیة  ة البولندیة ُر الرشق
د فهيا اآلن أكرب جتمع متكن بعض . والغربیة واليت یو

ل من أراضهيم األصلیة كام مسح  األورانیني جتب الرتح
هيا بعد سنة  لعودة إ وهذا ما یربر  1956لبعض 

تیا  وجود تـجمع أقلیة أورانیة يف حمافظة بوْداكر
ْسيك .وحمافظة ماووبـول



W roku szkolnym 2012/2013 w 
169 placówkach języka ukraińskiego 
jako języka ojczystego uczyło się 
2757 uczniów.

رايس اكن یدرس  2012/2013 يف العام ا
لغة األورانیة لكغة أم،  متون  2757ا ی طالبا 
تعلميیة 169إىل األقلیة األورانیة يف  مؤسسة  .

Ukraińcy w  Polsce należą w większości do 
dwóch kościołów : Kościoła Katolickiego 
Obrządku Bizantyńsko – Ukraińskiego i 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego.

ستني ن متون إىل  ی رانیون يف بولندا  :األو
- ة ذات الطقوس البزينطیة سة الاكتولیك الك

- سیة املستق البولندیة  سة األرتوذ الك
رانیة واألو

Szkoła, w której 
uczniowie 

uczą się języka 
ukraińskiego

املدرسة اليت یتعمل فهيا 
الطالب األورانیون  

لغة األورانیة ا



•Związek  Ukraińców w Polsce
•Związek Ukraińców Podlasia
•Towarzystwo Ukraińskie
•Ukraińskie Towarzystwo Nauczycieli  
w Polsce
•Ukraińskie Towarzystwo Historyczne

رابطة األورانیني يف بولندا-
- رابطة األورانیني يف بودالشیا

- امجلعیة األورانیة
- مجعیة املعلمني األورانیة

يف بولندا
امجلعیة األورانیة التارخيیة

Organizacja Młodzieży 
Ukraińskiej „Płast”

ظمة الشباب م
رانیة  ْالْسْت “األو ب “

Główne organizacje ـظـمـات أهـم الـمـ



Audycje radiowe w języku 
ukraińskim nadawane są na 
falach Radia Orthodoxia z 
Białegostoku. Audycja w języku 
ukraińskim są także dostępne na 
falach Internetowego radia 
prawosławnej diecezji lubelsko 
chełmskiej.

لغة األورانیة  رامج إذاعیة  یمت بث 
ىل رادیو أوْرتودوْكـْسیا من 

ستوك .بیال
لغة األورانیة  مج  ر یمت كذ بث 

ت التابع  ت رادیو اإلنرتن ىل دبد
ْْسكو  لـلمطرانیة األورتودوسیة الوبیل

ـة ـْسـِكـ ْ اْخـمیل

Niepubliczne media   اص اإلعـالم الـ



•„Festiwal Kultury Ukraińskiej”
•Festiwal Kultury Ukraińskiej na 
Podlasiu „Podlaska Jesień”
•Ukraińskie Jarmarki

- رانیة" ان الثقافة األو ر "
- رانیة يف بودالشیا  ان الثقافة األو ر

"خریف بودالْشـیا“
رانیة - املعارض األو

Na Iwana, na Kupała” 
w 

Dubiczach Cerkiewnych

ال ، هذا  و ان  ر
لنار  ان حيتفل  املهر

واملاء والشمس والقمر، 
واحلصاد، واخلصوبة، 

.والفرح واحلب

Największe imprezy kulturalne        ة ات الثقاف أمه امللتق



Praca powstała na Konkurs „Podlaska 
Mozaika”.
Autor: Safia Nidae, uczennica II 
Liceum Ogólnokształcącego z 
Białoruskim Językiem Nauczania im 
Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku 
Podlaskim.
Opiekun: Włodzimierz Wawulski

W pracy zostały wykorzystane zdjęcia 
posiadane przez autorkę prezentacji 
oraz pana Sławomira Niedźwieckiego-
nauczyciela informatyki w II LO w 
Bielsku Podlaskim.

لمشاركة يف املسابقة  هـذا العمل قام 
:املنظمة حتت عنوان

یا ” “فسیفساء بوْدالْش
نویة :  املؤلفـة ة نداء تلمیذة  صف

ش الثانیة یف راشك سواف   رون
ذات لغة التدرس البیالروسیة

لسك بودالسيك يف حمافظة  يف ب
.بودالسيك ببولندا

ْوودميیج فافولسيك: املرشف  ف

لصور  مثت اإلستعانة يف إجناز هذا الـعمل 
لمؤلفة وكذ صور م  اليت يه م 
ْْسيك مدرس  ی ْدْجْف ْ لسید ْسوافومري ن
لسك بودالسيك لثانویة يف ب ات  املعلوم


