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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO

FUNDUSZ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI (UNICEF)

Proszę przeczytać teksty i uzupełnić brakującymi słówkami.

UNICEF powstał z 1____________________   

dr. Ludwika Rajchmana - polskiego bakteriologa  

i działacza społecznego żydowskiego  

pochodzenia. Oficjalnie został 2_________________  

11 grudnia 1946 roku uchwałą Zgromadzenia 

Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Głównym 
3____________________  UNICEF jest pomoc 

dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony 
4____________________ , ochrony przed przemocą 

i wykorzystywaniem oraz edukacji. Zasięg 

działania organizacji jest 5____________________ .

Po roku 1954, kiedy to UNICEF na stałe został 

włączony do ONZ, jego zakres działania 

znacznie się 6____________________. Zajęto się 

nie tylko opieką lekarską i pomocą w sytuacjach 

kryzysowych, ale i zapewnieniem elementarnego 
7____________________ wszystkim dzieciom  

w krajach rozwijających się. Za swoją działalność 

UNICEF otrzymał w roku 1965 Pokojową Nagrodę 

Nobla.

Organizacja miała też duży 8____________________ 

w uchwaleniu przez ONZ w roku 1989 Konwencji 

o prawach dziecka.

Co roku na Boże Narodzenie UNICEF wydaje 

specjalne 9____________________ pocztowe,  

z których dochód przeznacza na swoją działalność. 

Oprócz tego przez cały rok prowadzona jest 

sprzedaż 10_________________charytatywnych.

Od 2012 roku organizacja 

współpracuje z polskim 

klubem sportowym KPS 

Skra Bełchatów. 
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Ludwik Rajchman urodził się  

1 listopada 1881 w 

Warszawie. Był polskim 
1_________________ i jednym z 

założycieli UNICEF.

Już w czasie studiów w 

Krakowie Rajchman udzielał 

się społecznie, biorąc udział 

w tajnych 2_________________ edukacyjnych na 

rzecz ludności wiejskiej. W czasie studiów ożenił 

się też z Marią Bojańczyk. Za działalność w czasie 

rewolucji 1905 roku został 3_________________.  

Po czterech miesiącach pobytu w więzieniu został 

uwolniony dzięki pomocy finansowej teściów. 

Musiał opuścić Królestwo Polskie. Wyjechał do 

Kazania, aby 4_________________ dyplom lekarski. 

Następnie pojechał do Francji, by w latach 1907-

1909 studiować w Instytucie Pasteura w Paryżu.

Po 5_________________ I wojny światowej Rajchman 

powrócił do Warszawy. Widząc kraj pogrążony 

w ubóstwie, chorobach i mnożących się 
6_________________, powołał w 1918 roku do życia 

Państwowy Zakład Higieny, który działa do dzisiaj. 

W latach 1920-1921 był współorganizatorem 

Komisji Epidemiologicznej Ligi Narodów. W 1929 

i 1930–1931 przebywał w Chinach, jako doradca 
7________________ Czang Kaj-szeka i Song Ziwena.

Po zakończeniu II wojny Rajchman zainicjował 

powstanie Światowej Organizacji Zdrowia, a 

następnie UNICEF. Został także pierwszym 
8_________________ tej organizacji. 

Zmarł w 1965 roku we Francji.
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