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�acina nie jest wbrew pozorom j¦zykiem caªkowicie martwym. Cho¢ ju» od wielu wieków nie ma

ludzi, dla która byªaby ona mow¡ ojczyst¡, to jednak ci¡gle jest u»ywana w kr¦gach lekarskich,

prawniczych, historycznych, ko±cielnych. Istniej¡ osoby potra�¡ce posªugiwa¢ si¦ ni¡ pªynnie

w mowie i w pi±mie (jedn¡ z nich byª Leszek Koªakowski, z którym wywiad na temat ªaciny i sensu

jej nauczania zamieszczamy). Uniwersytet Jagiello«ski prowadzi obecnie jedyne w Polsce koªo

»ywej ªaciny; jego czªonkowie urz¡dzaj¡ w tym j¦zyku konferencje naukowe i dyskusje. Tradycja ta

jest podtrzymywana tak»e w innych krajach Europy � zwªaszcza na Litwie i w Finlandii. Je±li kto±

ma ochot¦ posªucha¢ ªaciny mówionej, mo»e wej±¢ na stron¦ �«skiego radia YLE, które prowadzi

od wielu lat krótkie audycie po ªacinie. Dokªadny adres to: http://areena.yle.�/radio/a3016002.

�acina ci¡gle si¦ rozwija. Wiele osób zaanga»owanych jest w rozwijanie Wikipedii w j¦zyku

ªaci«skim � jej baza liczy ponad osiemdziesi¡t osiem tysi¦cy artykuªów, w tym dotycz¡cych pop-

kultury i techniki. Prowadzone s¡ prace nad sªownikiem ªaciny wspóªczesnej, pozwalaj¡cym na
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u»ywanie jej do opisu wªa±ciwie czegokolwiek w naszym otoczeniu. Mog¦ powiedzie¢, »e ogl¡-

dam sobie canalis televisivicus � albo, »e na maturze dozwolona jest tylko machinula calculatoria

w wersji prostej. Albo, »e sªucham nuta puncianus, czyli punk rocka. Z bada« takich z pewno±ci¡

cieszy si¦ Watykan, w którym ªacina (obok wªoskiego) jest nadal formalnie j¦zykiem urz¦dowym

i w niej publikowane s¡ mi¦dzy innymi papieskie encykliki. Wydanie jednej z encyklik Benedykta

XVI, "Caritatis in veritate", przeci¡gaªo si¦ wªa±nie z powodu do±¢ problematycznego tªuma-

czenia na ªacin¦. Trzeba byªo wymy±li¢ odpowiedniki dla takich wyra»e« jak gieªda papierów

warto±ciowych czy kryzys �nansowy.

�ywa jest tak»e ªacina klasyczna, szkolna. Wedªug bada« z 2008 roku1, jest ona powszechnie

nauczana w krajach Europy Zachodniej. W Niemczech zaj¦cia z ªaciny prowadzi od 35% do 50%

wszystkich szkóª (w zale»no±ci od landu), we Francji � 50%, a we Wªoszech � a» 70%. Polska

statystyka przedstawia si¦ gorzej: zaledwie 3,5% licealistów ucz¦szcza na lekcje ªaciny. W caªym

kraju pracuje obecnie jedynie czterystu nauczycieli tego przedmiotu, w tym nasza Sorka Ewa

Caªa, merytoryczna opiekunka niniejszej publikacji.

Oprócz wywiadu broszura zawiera równie» wypowiedzi czterech absolwentów naszego liceum

na temat ªaciny i jej nauczania. Na ko«cu znale¹¢ mo»na jeszcze krótki sªowniczek wyrazów

ªaci«skich pozwalaj¡cy zobaczy¢ wpªyw ªaciny na dzisiejsze j¦zyki. �ycz¦ miªej lektury!

Jan Orzechowski

1Renata Czeladko, �acina powraca do szkóª, �Rzeczpospolita�, 21.03.2008.
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O potrzebie nauczania ªaciny

Rozmowa Jacka Boche«skiego (ur. 1926), pisarza i publicysty, z Leszkiem Koªakowskim (1927-

2009), znanym na ±wiecie polskim pisarzem i �lozofem � o potrzebie nauczania ªaciny, j¦zyku

angielskim, o pracy po �lologii klasycznej i o mszy trydenckiej.

Leszek Koªakowski: Jacku, ja ci¦ prosiªem, »eby±my razem sobie pogadali na temat, który

jest tak»e twoim tematem, mianowicie dlaczego mieliby±my sprzyja¢ idei nauczania ªaciny, co

komu z tego � i jak to robi¢. Zakªadam, »e mamy mniej wi¦cej podobne w tej sprawie zdanie.

I pami¦tam oczywi±cie twoje znakomite ksi¡»ki z dawnych czasów, mi¦dzy innymi t¦ ksi¡»k¦ de-

tektywistyczn¡ o Owidiuszu, gdzie± próbowaª dociec, dlaczego wªa±ciwie zostaª wygnany; i drug¡

ksi¡»k¦, która z kolei dotyczyªa czasów kultury ªaci«skiej. A dzisiaj, dopiero dzisiaj przeczytaªem

twój ±liczny wst¦p do zbioru artykuªów na temat Owidiusza. Bardzo mi si¦ spodobaª ten twój

wst¦p, gdzie równie» t¦ spraw¦ podejmujesz, czyli przede wszystkim � dlaczego ªacina znikªa

czy prawie znikªa z nauczania ze szkóª i dlaczego to jest niedobrze. No wi¦c o tym mamy wªa-

±nie pogada¢ teraz. Ja nie wiem w ogóle, w jakich rozmiarach ªacina bywa nauczana w szkoªach

w Polsce. Jak moja córka si¦ uczyªa, co byªo do±¢ dawno temu, to miaªa i ªacin¦ i grek¦ w szkole

±redniej, ale teraz � to ju» nic nie wiem.

Jacek Boche«ski: Jest zadowolona twoja córka z tego, »e si¦ uczyªa?

L.K.: Bardzo jest zadowolona. Oczywi±cie, jeszcze na uniwersytecie kontynuowaªa w pewnym

stopniu te rzeczy.

J.B.: �le mówi¡ o ªacinie na ogóª ci, którzy przypominaj¡ sobie swoich nauczycieli. Ja pami¦-

tam, »e jeden z tªumaczy, który przekªadaª moj¡ ksi¡»k¦ o Owidiuszu, zwierzyª mi si¦, »e robiª

to ze wstr¦tem, ale nie dlatego, »e ja tak¡ wstr¦tn¡ ksi¡»k¦ napisaªem, tylko dlatego, »e on sobie

ci¡gle przypominaª swoj¡ nauczycielk¦ ªaciny. Byªa okropn¡ bab¡.

L.K.: (�miech). Mog¦ to sobie wyobrazi¢, chocia» trudno teori¦ caª¡ z tego zrobi¢. Wiesz, par¦

miesi¦cy temu rozmawiaªem z wykªadowc¡ j¦zyków klasycznych na polskim uniwersytecie, który

mi powiedziaª rzecz zdumiewaj¡c¡, mianowicie »e istnieje jaka± katolicka organizacja nauczycieli,

którzy przesyªaj¡ systematycznie memoriaªy do jakich± wªadz z »¡daniem, »eby zlikwidowa¢

ªacin¦ w szkoªach ±rednich, poniewa» z ªacin¡ wi¡»e si¦ nauczanie poga«skiej �lozo�i. Trudno

3



Relatio Rerum

Leszek Koªakowski � rysunek Jacka Gawªowskiego

sobie wr¦cz wyobrazi¢ takie barbarzy«stwo, prawda? Ale wiemy przecie», »e gªupota nie ma dna,

i to nawet si¦ nazywa organizacja katolicka, jak gdyby nie wiedzieli, »e ªacina przez tyle wieków

byªa j¦zykiem ko±cioªa. Nic wi¦cej o tym nie wiem, poza tym co wykªadowca j¦zyków klasycznych

mi powiedziaª, ale byªem rzeczywi±cie osªupiaªy.

(. . . )

J.B.: Nie dlatego przestano si¦ uczy¢ ªaciny i taki odwrót od niej w naszych czasach, ju»

w XX wieku, si¦ odbyª, »e ona szerzyªa jakie± bezbo»ne idee, ani nie dlatego, »e uciskaªa klasy

ni»sze, ale przede wszystkim dlatego, »e przestaªa by¢ uwa»ana za co± po»ytecznego. I powiem ci,

przypominaª mi si¦ teraz Jerzy St¦powski, ±wietny pisarz polski (. . . ). I on gdzie± wspomina rzecz

tak¡. . . Byª taki Citroen, który wymy±liª i wyprodukowaª samochody tej marki. I Citroen miaª

powiedzie¢, »e uwa»a »e ci którzy najlepiej si¦ nadaj¡ na kierowników wielkich przedsi¦biorstw,

to s¡ ludzie, którzy b¦d¡c ju» dorosªymi osobami potra�¡ czyta¢ w oryginale autorów ªaci«skich

� dlatego, »e to spojrzenie humanistyczne uªatwia prowadzenie wielkiego biznesu. Ja nie wiem

czy tak jest, bo si¦ na tym nie znam. Ale jest rzecz¡ niesªychanie znamienn¡, »e taki s¡d mógª
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by¢ gªoszony jeszcze na pocz¡tku wieku, a przestaª by¢ gªoszony teraz.

L.K.: Nie jestem pewien, czy przestaª, poniewa» wiadomo mi, »e banki w tym kraju, to

znaczy w Wielkiej Brytanii, ch¦tnie zatrudniaj¡ ludzi, którzy uko«czyli wªa±nie studia klasyczne.

Oczywi±cie, »eby pracowa¢ w banku nie trzeba zna¢ ªaciny ani greki. Ich zatrudniaj¡ dlatego, »e

to s¡ ludzie, którzy umysªowo s¡ dobrzy, a tych specy�cznie bankowych czynno±ci mo»na si¦

ªatwo i pr¦dko nauczy¢ � a innych za± rzeczy, ogólnej kultury umysªowej, nauczy¢ si¦ trudniej.

(. . . )

L.K.: Jest sprawa ªaciny jako wielowiekowego j¦zyka ko±cioªa. Czytaªem jakie± wypowiedzi

jednego z tych ludzi, którzy musz¡ po ªacinie wszystkie teksty ko±cielne pisa¢. On twierdzi, »e

wszystko mo»na powiedzie¢ po ªacinie, co si¦ chce � mo»na nazwa¢ koªchoz, mo»na nazwa¢

komputer.

J.B.: Jak wiem, Kubusia Puchatka równie» tªumaczono.

L.K.: Tak, tak, mam nawet ten tekst ªaci«ski. . . To, »e to byª j¦zyk ko±cioªa, to przecie» jest

rzecz niesªychanej wagi historycznej. Bardzo mi si¦ podoba to, »e obecny papie» Benedykt XVI

chce wróci¢ do liturgii ªaci«skiej i mszy ªaci«skiej, nie jak dot¡d, kiedy to byªo wolno, ale za

ka»dym razem trzeba byªo mie¢ pozwolenie biskupa. Teraz to jest zbyteczne, kapªan mo»e jak

chce odprawi¢ msz¦ w obrz¡dku trydenckim. Podoba mi si¦ to, co pod tym wzgl¦dem papie» robi

(. . . ). To wszystko nie s¡ oczywi±cie sprawy doktrynalne, dogmatyczne, jak wiadomo liturgia

przecie» nie jest spraw¡ dogmatyczn¡, to musi si¦ zmienia¢, i zmieniaªo si¦ nieraz (. . . ). Mówiono

� przecie» nikt nie rozumie ªaciny. To nie jest dobry argument. Jak kto± chce wiedzie¢, co te sªowa

znacz¡, to we wszystkich modlitewnikach znajdzie tekst w swoim ojczystym j¦zyku. A ta ªacina

miaªa dawa¢ wra»enie jakiej± ±wi¦to±ci, podniosªo±ci, czego± dobrego i duchowo wzmacniaj¡cego.

(. . . )

J.B.: �acina to m¡dro±¢.

L.K.: Tak, to byª przez wieki j¦zyk kultury europejskiej. Je»eli jest mo»liwe, »e czªowiek, który

sko«czyª �lozo�¦ albo inn¡ jak¡± dziedzin¦ humanistyki na uniwersytecie, ale poniewa» nigdy nie

uczyª si¦ ªaciny, to nie rozumie, co to znaczy �cogito ergo sum�. . . Jest w tym co± zdumiewaj¡cego

i barbarzy«skiego, »e do tego stopnia mo»na utraci¢ kontakt z nasz¡ histori¡ kulturaln¡.

J.B.: To nie jest sprawa upadku ªaciny. To jest sprawa jakiej± degrengolady kulturalnej, która

si¦ w naszej cywilizacji stechnicyzowanej odbywa. Humanistyk¦ zast¡piono technologiami, które

s¡ po»yteczniejsze, bo mamy z nich korzy±ci materialne. Wydaje mi si¦, »e kiedy± ªacina zapew-
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niaªa czªowiekowi wy»szy status spoªeczny, a uczenie si¦ ªaciny to byªa przynale»no±¢ do tej elity

lepiej si¦ maj¡cej, nie tylko moralnie, ale i materialnie. Teraz rzecz si¦ zmieniªa, bo teraz je»eli

nawet kto± si¦ decyduje odda¢ studiom �lologii klasycznej, to ju» z góry przyjmuje, »e b¦dzie

maªo zarabiaª i »e uznanie spoªeczne dla niego b¦dzie raczej znikome w porównaniu z uznaniem

dla jakiego± informatyka czy mened»era przemysªu.

(. . . )

L.K.: O ile znamy w ogóle gramatyk¦, to znamy j¡ dzi¦ki ªacinie. To jest ten jak gdyby wzor-

cowy korpus gramatyczny � wszystkie inne mo»na ju» studiowa¢ jako odchylenia od ªaci«skiego

wzoru.

J.B.: Baªem si¦ to powiedzie¢. Ale ciesz¦ si¦, »e to mówisz, bo ja tak to wªa±nie czuj¦ � dla

mnie ªacina byªa otwarciem si¦ nie tylko na uczenie si¦ innych j¦zyków, ale powiedziaªbym, »e

pozwoliªo mi na jak¡± tak¡ orientacje w tym, czym j¦zyk w ogóle jest.

L.K.: To jest niesªychanie po»yteczne dla nauczania si¦ innych j¦zyków. Oczywi±cie, my mamy

ten wspóªczesny wolapik2 jakim jest j¦zyk angielski i którym wszyscy nale»¡cy do innych narodo-

wo±ci si¦ porozumiewaj¡ (. . . ). Jest si¦ bardzo ªatwo nauczy¢ nim posªugiwa¢ dla celów prostych.

To nie znaczy, »e ten j¦zyk w ogóle jest ªatwiejszy od innych. To jest skomplikowany j¦zyk

przecie», tak»e peªen ro»nych zasadzek i trudno±ci. Ale jako taki prymitywny, prosty j¦zyk do

prostych form porozumiewania si¦ � on rzeczywi±cie ma zalety, których inne j¦zyki nie maj¡.

(. . . )

J.B.: Miaªem ojca, który byª �lologiem klasycznym, i który mi otworzyª oczy na j¦zyk, ale

nie w ten sposób, »e zacz¡ª mnie uczy¢ gramatyki � tylko zacz¡ª mnie uczy¢ tego j¦zyka tak,

jak ka»dego innego j¦zyka »ywego. I dopiero kiedy go zaczynaªem lepiej poznawa¢, to on mi

powiedziaª: �Wiesz, a jak ty by± chciaª zrozumie¢, dlaczego tak jest, i pomóc sobie w tym, to jest

co± takiego jak gramatyka � i ona ci ro»ne rzeczy wyja±ni�. I zacz¡ª mi pokazywa¢, »e j¦zyk ma

jakie± prawa, którym podlega, »e wªa±ciwie jest podobny do ±wiata przyrody. I to jednak zawa»yªo

na caªym moim »yciu. My±l¦, »e nie robiªbym tego, co robi¦, nie napisaªbym swoich ksi¡»ek, nie

pisaªbym po polsku prawdopodobnie tak jak pisz¦ � gdybym ªaciny sobie nie przyswoiª.

Oxford, 2007. Rozmowa przeprowadzona do �Rozmów z mistrzem� � cyklu wywiadów telewizyjnych

z profesorem Leszkiem Koªakowskim.

2J¦zyk ogólno±wiatowy (przyp. red).
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Przydatno±¢ ªaciny na studiach. Wypowiedzi

absolwentów

Ilona Kami«ska, absolwentka 2010, studentka III roku polonistyki UW:

�acina jest przedmiotem, którego ucz¡ si¦ studenci wielu kierunków, pocz¡wszy od tych huma-

nistycznych (historia, �lozo�a, prawo) poprzez studia lingwistyczne, biologiczne czy medyczne.

Liczba godzin jest oczywi±cie uzale»niona od przydatno±ci tego j¦zyka w dalszym toku studiów,

dlatego studenci prawa ucz¡ si¦ ªaciny krócej ni» studenci historii, medycyny.

Jako studentka polonistyki niejednokrotnie zastanawiaªam si¦ wraz z kole»ankami z wydziaªu

nad sensem rocznego nauczania ªaciny na naszym kierunku. Twierdziªy±my, »e j¦zyk ten ma

niewiele wspólnego z tematyk¡ studiów. �wiczenia okazaªy si¦ jednak bardzo przydatne, co za-

wdzi¦czamy przede wszystkim dobrze dobranemu materiaªowi. Oprócz zada« z gramatyki, która

momentami bywaªa trudna, uczyªy±my si¦ rozmaitych powiedze«, sentencji wyj¦tych z literatury.

Cz¦sto odbiegaªy±my tematem od standardowych kwestii, by pozna¢ ¹ródªa powstania pewnych

zjawisk j¦zykowych, ale równie» spraw zwi¡zanych z histori¡ i kultur¡.
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Mimo »e nauka ªaciny z pewno±ci¡ nie nale»y do najªatwiejszych, a wielu studentom ±ni si¦

po nocach odmiana przez przypadki, to jest ona niezb¦dna dla tych, którzy w sposób ambitny

podchodz¡ do swojego kierunku. Studenci lingwistyk, prawa, historii � mog¡ si¦ga¢ do orygina-

ªów utworów staro»ytnych, ucz¡c si¦ przy tym logicznego my±lenia i poszerzaj¡c swoj¡ wiedz¦

o historii i kulturze. �acina pomaga nam lepiej zrozumie¢ zjawiska kultury, dlatego te» zaczyna

si¦ jej uczy¢ na wielu kierunkach studiów, nie tylko tych humanistycznych.

W roku 2011 ruszyªa akcja Polska w Europie, �acina w szkole, która jest doskonaªym rozwi¡-

zaniem dla uczniów szkóª ±rednich, przyszªych studentów � nauk¦ ªaciny zacz¦liby ju» wcze±niej

w szkole, a nie jak to ma zwykle miejsce dopiero na studiach. Dla studentów zagranicznych

zdawanie egzaminu z ªaciny jest czym± naturalnym, dlatego te» powinni±my ci¡gle podwy»sza¢

poziom i zacz¡¢ dostrzega¢ pozytywy pªyn¡ce z tego � mimo wszystko � wci¡» »ywego j¦zyka.

Rafaª Szyma«ski, absolwent 2012, student I roku muzykologi UW:

Salve Magistra!

�acina mo»e jest i wymarªym j¦zykiem, ale nie dla osób, które chc¡ kultywowa¢ ten j¦zyk.

W grupie zaj¦ciowej (humanistycznej) do której miaªem przyjemno±¢ chodzi¢, skupiali±my si¦

gªównie na u»ywaniu ªaciny w mowie. Musz¦ przyzna¢, »e byªo to ciekawe do±wiadczenie. Na

lekcjach oczywi±cie nauczyli±my si¦ gramatyki, zasad itd. ale w pami¦ci najbardziej pozostaªy

nasze dialogi, dla przykªadu: "Magistra, zaraz tintinabulum b¦dzie tinit", "O Gaude Mater, ale

ta charta laborum jest trudna".

Dlaczego popieram nauk¦ ªaciny? Przyda si¦ � w nauce j¦zyków zachodnio-europejskich, gdy»

s¡ one oparte na tym wªa±nie j¦zyku; przyda si¦ równie» na studiach, je±li w plan zaj¦¢ b¦dzie

uj¦ty lektorat z j¦zyka ªaci«skiego � w wi¦kszo±ci przypadków ocena z ªaciny na ±wiadectwie

uko«czenia liceum daje mo»liwo±¢ zaliczenia tego przedmiotu. Polecam te lekcje! Pisaªem z gª¦-

boko±ci mojego cordis.

Cura ut valeas, Sit vis vobiscum!

Darek Goª¦biowski, absolwent 2012, student I roku UM w Warszawie:

�acina w medycynie przydaje si¦ na tyle, na ile trzeba zna¢ mianownictwo anatomiczne oraz

sformuªowania medyczne (np. mastektomia � wyci¦cie piersi, od greckiego mast � pier± oraz
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ektomia � wyci¦cie czego±). Przydatne s¡ ogólne zasady deklinacji.

Poza tym, to, co potocznie nazywa si¦ ªaci«skim mianownictwem anatomicznym, jest uogólnie-

niem, bo bardzo du»o jest naleciaªo±ci z greckiego j¦zyka. Cz¦sto nawet greckie miana s¡ u»ywane

cz¦±ciej ni» same ªaci«skie, np. hepar po grecku. Ale warto zna¢ te mianownictwo i warto zna¢

tak»e te sformuªowania medyczne. Mówi¡c krótko � trzeba zna¢ podstawy.

Tomek Antosiewicz, absolwent 2012, student I roku prawa UW:

�acin¡ na pierwszym roku jestem m¦czony regularnie, tak wi¦c jest o czym pisa¢. Cho¢ sam

j¦zyk ªaci«ski obowi¡zkowy na prawie nie jest, to bez jego znajomo±ci na pierwszym roku b¦dzie

ka»demu trudno. W du»ym stopniu jest to zwi¡zane z obowi¡zkowym przedmiotem, jakim jest

prawo rzymskie, w którym obowi¡zuje zarówno ªaci«ska terminologia, formuªy, jak i (dla bardziej

ambitnych) rzymskie teksty.

Najwi¦kszym wyzwaniem, z jakim przyszªo mi si¦ zmierzy¢ do tej pory, byªo napisanie rzym-

skiego testamentu. Je±li czegokolwiek mo»na by¢ pewnym, id¡c na studia prawnicze, to nie-

sko«czonej ilo±ci rzymskich paremii3. Podstawowy zasób sentencji, poznany na zaj¦ciach ªaciny

w liceum, potrzebny byª na zaj¦ciach z prawoznawstwa. Zabawa z paremiami dotyczy jednak

gªównie prawa rzymskiego, gdzie spotykam si¦ z nimi wsz¦dzie.

�acina w »yciu studenta I roku prawa nie tylko przydaje si¦ w dyskusji, gdy chcemy rzuci¢ od

niechcenia co± niezrozumiaªego dla wi¦kszo±ci, ale równie» jest przydatna do zaliczenia roku.

3Paremia to maksyma wyra»aj¡ca w przyst¦pny sposób jak¡± podstawow¡ zasad¦ prawn¡ (przyp. red).
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Sªowniczek

�ACINA POLSKI ANGIELSKI NIEMIECKI FRANCUSKI HISZPA�SKI

Mater Matka Mother Mutter (die) Mère (la) Madre (la)

Pater Ojciec Father Vater (der) Père (le) Padre (el)

Soror Siostra Sister Schwester (die) Soeur (la) Hermana (la)

Familia Rodzina Family Familie (die) Famille (la) Familia (la)

Cattus Kot Cat Katze (die) Chat (le) Gato (el)

Dies Dzie« Day Tag (der) Jour (le) Dia (el)

Flos Kwiat Flower Blume (der) Fleur (la) Flor (la)

Hora Godzina Hour Stunde (die) Heure (l') Hora (la)

Leo Lew Lion Löwe (der) Lion (le) Leon (el)

Mane Rano Morning Morgen (der) Matin (le) Manana (la)

Lacus Jezioro Lake See (der) Lac (le) Lago (el)

Continens Kontynent Continent Kontinent (der) Continent (le) Continente (el)

Mensis Miesi¡c Month Monat (der) Mois (le) Mes (el)

Nasus Nos Nose Nase (die) Nez (le) Nariz (la)

Nox Noc Night Nacht (die) Nuit (la) Noche (la)

Sol Sªo«ce Sun Sonne (die) Soleil (le) Sol (el)

Vallis Dolina Valley Tal (das) Vallée (la) Valle (el)

Vinum Wino Wine Wein (der) Vin (le) Vion (el)

Tempus Czas Time Zeit (die) Temps (le) Tiempo (el)

Buturum Masªo Butter Butter (die) Beurre (le) Mantequilla (la)

Cometes Kometa Comet Komet (der) Comète (la) Cometa (el)

Deserta Pustynia Desert Wüste (die) Desert (le) Desierto (el)

Theatrum Teatr Theatre Theater (das) Théâtre (le) Teatro (el)

Palma Palma Palm Palme (die) Palmier (le) Palmera (la)

Opieka merytoryczna: mgr Ewa Caªa. Skªad i redakcja: Jan Orzechowski
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