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14 lutego to �wiêto zakochanych

Do Terni w Umbrii w �rodkowych W³oszech
przybywa³y od rana tysi¹ce ludzi, którzy
postanowili spêdziæ dzieñ �wiêtego Walentego
w mie�cie, którego by³ on biskupem i gdzie
znajduje siê jego grób.

Jak co roku Terni jest jednym z nielicznych miejsc na
�wiecie, gdzie obchody walentynek maj¹ przede wszystkim
wymiar religijny, a nie komercyjny.Uroczysto�ci ku czci
patrona zakochanych rozpoczê³y siê w Terni ju¿ w niedzielê,
gdzie w miejscowej katedrze, przy grobie �wiêtego Walentego
200 par narzeczonych z ca³ych W³och przyrzek³o sobie, ¿e
pobior¹ siê w ci¹gu roku.

Rano uroczysto�ci religijne dedykowane �wiêtemu odby³y
siê w klasztorze kapucynów. W po³udnie przy relikwiach
�wiêtego Walentego zostanie odprawiona msza.

Walenty by³ biskupem Terni w czasach cesarza
Klaudiusza II Gota i zgin¹³ jako mêczennik oko³o roku 269.
Gdy przysz³y �wiêty uzdrowi³ ze �lepoty córkê jednego ze
s³ug cesarskich i doprowadzi³ do nawrócenia ca³ej jego
rodziny, cesarz wpad³ w gniew i kaza³ zbiæ biskupa
maczugami, a nastêpnie �ci¹æ. W miejscu, w którym zosta³
pochowany, papie¿ Juliusz I w czwartym wieku postanowi³
zbudowaæ bazylikê. Bardzo szybko kult �wiêtego rozszerzy³
siê w ca³ej chrze�cijañskiej Europie.

Co najmniej od po³owy XV wieku na zachodzie Europy
�wiêty Walenty uwa¿any jest za patrona zakochanych.
Wed³ug jednego z podañ biskup sprzyja³ zakochanym,
podobno jako pierwszy pob³ogos³awi³ zwi¹zek ma³¿eñski
miêdzy poganinem i chrze�cijank¹. Pomaga³ te¿, jak g³osi
legenda, pisaæ ludziom listy mi³osne.

Walentynki w mie�cie, gdzie �wiêty
Walenty by³ biskupem

• Lech Kaczyñski Cz³owiekiem Roku 2006
• Polska matura dla polonijnej m³odzie¿y
• System edukacji w Polsce

• Raport o WSI umo¿liwi budowanie IV RP

• Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
w Kalwarii Zebrzydowskiej

• Walentynki w siedzibie Stowarzyszenia

• Hej, hej u³ani
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Walentynki to �wiêto nie tylko dla zakochanych. Dzieñ ten sprzyja prezentowaniu
dowodów sympatii, mi³o�ci, wierno�ci, lojalno�ci wobec osób bliskich naszemu
sercu, przyjació³, a nawet pracowników i szefów. Najwa¿niejsze aby by³y to oznaki
szczere i dobrowolne. Jednym s³owem �wiêto dla ka¿dego

Internauci WP przeciwni obchodzeniu walentynek
44% Internautów jest zdecydowanie przeciwnych

obchodzeniu walentynek. 32% u¿ytkowników Wirtualnej Polski
podchodzi do tego �wiêta z rezerw¹. Tylko 16% g³osuj¹cych
podobaj¹ siê walentynki i je obchodz¹. 8% ankietowanych
nie ma zdania w tej kwestii.

Sondê przeprowadzono w dniach 12-13 lutego. W
g³osowaniu wziê³o udzia³ 34 610 osób.

Walentynki - �wiêto zakochanych - obchodzone s¹ 14

lutego. Nazwa pochodzi od imienia �w. Walentego, patrona
zakochanych oraz osób chorych umys³owo. Do Polski
zapo¿yczone zosta³o z kultury anglosaskiej w latach 90.
Podobnie jak Halloween, Walentynki spotykaj¹ siê z siln¹
krytyk¹ ze strony czê�ci spo³eczeñstwa jako kolejne obce
Polakom zapo¿yczenie i amerykanizm.

Walentynkowy maraton poca³unku w Soczi
Meksykanie mieli swój maraton poca³unku 10 lutego.
G³ówn¹ atrakcj¹ tegorocznych Walentynek w rosyjskim

Soczi nad Morzem Czarnym ma maraton poca³unku. Bêdzie
to próba generalna przed biciem rekordu, zaplanowanym na

tegoroczne lato. Rekord to ca³uj¹ce siê jednocze�nie 6124
pary, uzyskany w ubieg³ym roku przez Malezyjczyków.

W dniu zakochanych mieszkañcy Soczi mog¹ wzi¹æ
tak¿e udzia³ w konkursach na najbardziej niezwyk³y
poca³unek, najbardziej romantyczne wyznanie mi³o�ci. Na
specjalnych kartkach walentynkowych mog¹ napisaæ swoje
imiê i numer telefonu, a «poczta mi³o�ci» przeka¿e im
informacje o potencjalnym partnerze lub partnerce. Dzieñ
ten nie obejdzie siê bez s³odyczy - oczywi�cie w kszta³cie
serca i kwiatów.

Soczi stara siê o organizacjê zimowych igrzysk
olimpijskich w 2014 roku i dlatego w³adze miasta zaplanowa³y
na najbli¿sze lata wiele imprez s³awi¹cych kurort i jego okolice.

Zakochanym grozi z³amanie pierwszego przykazania
To co przede wszystkim grozi zakochanym, to wcale

nie z³amanie szóstego przykazania, tylko pierwszego
przykazania - twierdzi ksi¹dz Piotr Pawlukiewicz, który w
Walentynki odprawi w ko�ciele �wiêtej Anny w Warszawie
mszê dla zakochanych.

Ca³y �wiat �wiêtuje Dzieñ Zakochanych
O godz. 18.30 do ko�cio³a zaproszeni s¹ zakochani,

poszukuj¹cy mi³o�ci, a tak¿e ma³¿onkowie. Otrzymaj¹ oko³o 1000
specjalnie przygotowanych upominków. Na ka¿dym drobiazgu
w formie karty kredytowej wypisana jest krótka modlitwa lub
fragment z Pisma �w., który mo¿e byæ pomocny dla zakochanych.

Gdy Pan Bog stoi na pierwszym miejscu, to wszystko jest
na swoim miejscu, rownie¿ zakochanie - mówi ksi¹dz Piotr
Pawlukiewicz. Podkre�la, ¿e to, co przede wszystkim grozi
zakochanym, to wcale nie z³amanie szóstego przykazania,
tylko pierwszego przykazania. Czyni¹ z siebie nawzajem
czêsto bo¿ków i wi¹¿¹ z sob¹ ogromne nadzieje. Dziewczyna
idealizuje ch³opaka, ch³opak dziewczynê. I potem, im wiêksze
idealizowanie, tym wiêksze rozczarowanie. Tymczasem
ch³opak jest «tylko» ch³opakiem, dziewczyna jest «tylko»
dziewczyn¹. A Bóg jest «a¿» Bogiem - podkre�la duszpasterz.

Ca³y �wiat �wiêtuje Dzieñ Zakochanych
Walentynki � �wiêto zakochanych, obchodzone 14 lutego.

Nazwa Walentynki pochodzi od imienia �w. Walentego,
patrona zakochanych. Jest to dzieñ, który sprzyja wyra¿aniu
uczuæ zarówno tym którzy s¹ zakochani, jak i tym którzy s¹
nie�miali i obawiaj¹ siê wyznaæ swoje uczucie. Prezenty lub

¿yczenia ofiarowuje siê anonimowo, podpisuj¹c «Twój
Walenty» lub «Twoja Walentynka».
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Wiadomo�ci z Polski

Pokazem «Ferdydurke» w re¿yserii Witolda Mazur-
kiewicza i Janusza Opryñskiego, teatr Provisorium z Lublina
na scenie teatru Bloomsbury zainaugurowa³ w Londynie
piêciodniowy festiwal gombrowiczowski, organizowany z
inicjatywy tutejszego Instytutu Kultury Polskiej.

To jest zapewne najbardziej znany polski zespó³ teatralny,
jeden z najbardziej nagradzanych w �wiecie, a przydomku
«cult classic», czyli «klasyka kultowa» nie wymy�li³em ja, tylko
«New York Times» - powiedzia³ dyrektor Instytutu Kultury
Polskiej w Londynie, Pawe³ Potorczyn.

Dla «Guardiana» spektakl to «groteskowa i anar-
chistyczna tyrada przeciwko konserwatywnemu dog-
matowi», która «w równej mierze obra¿a, co zachwyca».
«Ferdydurke» to dla teatralnego krytyka gazety «80 minut
�ci�le kontrolowanej anarchii».

Za inscenizacjê «Ferdydurke» Teatr Provisorium
otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê «Fringe First» w Edynburgu
w 2001 r., ale w Londynie wystawia j¹ po raz pierwszy, do
soboty w³¹cznie. W 2003 r. ta sama inscenizacja mia³a du¿e
wziêcie w Nowym Jorku.

W ramach festiwalu pokazane zostan¹ te¿ trzy filmy o
Gombrowiczu, lub oparte na jego twórczo�ci: «Feder-

Festiwal  Witolda  Gombrowicza  w  Londynie
dydurke» Jerzego Skolimowskiego, «Pornografia» Jana
Jakuba Kolskiego oraz «Witold Gombrowicz» Andrzeja
Wolskiego.

Festiwal u�wietni te¿ seminarium na temat dorobku
pisarza zorganizowane wspólnie przez Instytut Kultury Polskiej
i Wolfson College w Oksfordzie.

PAP

Ponad 170 tysiêcy z³otych zebrano
podczas IX Wielkiego Charytatywnego
Balu Dziennikarzy, który odby³ siê
10 lutego w Auli Politechniki Warszaw-
skiej. Tegoroczny dochód z Balu zostanie
przeznaczony na zakup oksymetru móz-
gowego dla Kliniki Kardiochirurgii Dzie-
ciêcej Akademii Medycznej w Poznaniu
oraz na leczenie przewlekle chorych
dzieci, objêtych opiek¹ Fundacji Dzieciom
«Zd¹¿yæ z Pomoc¹»

Organizowany od 1998 roku bal, w którym uczestniczy
corocznie ok. 800 go�ci, jest jedyn¹ imprez¹ gromadz¹c¹
tak licznie przedstawicieli wszystkich mediów oraz osoby
ze �wiata polityki, biznesu i kultury. Bal charytatywnie
poprowadzili Agata Passent i Rafa³ Królikowski. Wyst¹pi³
Muniek Staszczyk z zespo³em Habakuk - na rzecz Fundacji
zrzekli siê swojego honorarium.

W zesz³ym roku na balu zadebiutowa³ zespó³ o nazwie
«Poparzeni Kaw¹ Trzy» i zrobi³ to na tyle udanie, ¿e
dziennikarze zgodnie podjêli decyzjê, ¿e w tym roku Bal
nie móg³ siê obej�æ bez ich wystêpu. Sk³ad zespo³u stanowi
piêciu polskich dziennikarzy: Mariusz Gierszewski,
Wojciech Jagielski, Roman Osica, Krzysztof Zasada i
Marian Hilla.

Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ wspomnienia o zmar³ym kilka

tygodni temu Ryszardzie Kapu�ciñskim. Dziennikarze uczcili
jego pamiêæ, wy�wietlaj¹c fragment wywiadu Katarzyny
Janowskiej z Ryszardem Kapu�ciñskim, który zosta³
przeprowadzony kilka miesiêcy temu dla TVP Kultura. Bal
rozpoczê³a ulubiona piosenka Ryszarda Kapu�ciñskiego -
«The lion sleeps tonight» zespo³u The Token.

Organizatorem Balu jest Fundacja «Charytatywny Bal
Dziennikarzy» za³o¿ona w 1998 roku przez dziennikarzy z
ró¿nych mediów. Fundacja wspomaga zarówno placówki
opieki zdrowotnej, jak i instytucje opieki spo³ecznej, domy
dziecka i organizacje osób niepe³nosprawnych, zwi¹zane z
opiek¹ nad dzieæmi. Przy okazji podejmowanych przez
Fundacjê dzia³añ, takich jak coroczne Bale, pikniki, czy
spektakl teatralny «Kot w butach» grany przez dziennikarzy
w warszawskim Teatrze Buffo, bajkê telewizyjn¹ w re¿yserii
Krystyny Jandy pt. «Kopciuszek», uda³o siê zebraæ ³¹cznie
ponad 2 000 000 z³.

W�ród placówek, którym uda³o siê pomóc by³y m.in.:
Klinika Onkologii oraz Klinika Niemowlêca Instytutu «Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka», Dzieciêcy Szpital Kliniczny im.
Profesora Antoniego Gêbali w Lublinie, �l¹skie Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, Towarzystwo Nasz Dom, Klinika
Pediatrii Oddzia³u ¯ywienia Centrum Zdrowia Dziecka, domy
dziecka, a tak¿e dziesi¹tki innych szpitali oraz organizacji.

Ca³kowity dochód Fundacji przekazywany jest na cele
charytatywne. Wszyscy cz³onkowie Rady i Zarz¹du Fundacji
p³ac¹ za wstêp na Bal.

wp.pl

Ponad  170  tys.  z³  zebrano  na  Balu  Dziennikarzy
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Prezydent Lech Kaczyñski otrzyma³ tytu³ Cz³owieka
Roku 2006 przyznany przez Federacjê Regionalnych Gmin
i Powiatów RP. Natomiast prezes Trybuna³u Konsty-
tucyjnego Jerzy Stêpieñ uznany
zosta³ za Ma³opolanina Roku.

W imieniu prezydenta tytu³
odebra³a minister Danuta Wa-
wrzynkiewicz z Kancelarii Pre-
zydenta RP.

«Miniony rok by³ szcze-
gólnie wa¿ny dla polskich sa-
morz¹dów, jako ¿e by³ rokiem
wyborów. Szerokie zaintereso-
wanie nimi dowiod³o, ¿e Po-
lakom nie obojêtnie s¹ sprawy
publiczne na podstawowym,
lokalnym poziomie. Troska o
losy narodu i pañstwa na co dzieñ wyra¿a siê przecie¿
najpe³niej w pracy na rzecz tej najbli¿szej, rodzinnej okolicy,
któr¹ nazywamy ma³¹ ojczyzn¹» - napisa³ prezydent w li�cie
do zgromadzonych, który odczyta³a minister Wa-
wrzynkiewicz.

Prezydent Kaczyñski otrzyma³ tytu³ «w uznaniu zas³ug
dla naprawy Rzeczypospolitej, przywracania pamiêci o
bohaterach walki o wolno�æ obywatela i suwerenno�æ
pañstwa».

W gronie wyró¿nionych tytu³em Cz³owieka Roku
2006 znalaz³ siê tak¿e kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, ktory
odebra³ go jeszcze przed balem w krakowskiej kurii
metropolitalnej.

Wszyscy trzej wyró¿nieni, zgodnie z tradycj¹, oprócz
dyplomów otrzymali swoje karykatury wykonane przez  Ewê

Lech Kaczyñski Cz³owiekiem Roku 2006
Barañsk¹-Jamrozik.

Laureatami przyznawanych ju¿ po raz dziesi¹ty przez
Federacjê Regionalnych Zwi¹zków Gmin i Powiatów RP

tytu³ów Cz³owieka Roku byli
m.in. Marian Krzaklewski, Jerzy
Buzek, Hanna Gronkiewicz-
Waltz, Tadeusz Mazowiecki,
Lech Wa³êsa, Danuta Huebner,
Jan Nowak- Jeziorañski i W³a-
dys³aw Bartoszewski oraz Leon
Kieres i Ryszard Kaczorowski.
W ubieg³ym roku tytu³em tym
uhonorowani zostali Jaros³aw
Kaczyñski i Donald Tusk.

Tytu³ Ma³opolanina Roku,
przyznawany od 1995 roku
przez Stowarzyszenie Gmin i

Powiatów Ma³opolski osobom urodzonym w Krakowie lub
Ma³opolsce i tym, którzy swoj¹ dzia³alno�ci¹ przyczynili
siê do rozwoju regionu i kraju, otrzyma³o ju¿ ponad 20
osób. W�ród nich znale�li siê m.in. prof. Andrzej Zoll,
Marian Krzaklewski, Wis³awa Szymborska, Czes³aw
Mi³osz, Zbigniew Brzeziñski, Andrzej Wajda, kard.
Franciszek Macharski, Stanis³aw Lem, Krzysztof
Penderecki, Robert Korzeniowski i S³awomir Mro¿ek. W
zesz³ym roku do³¹czyli do nich prof. Franciszek Ziejka i
Adam Bujak. Tytu³ Ma³opolanina Wszechczasów
przyznano Janowi Paw³owi II.

Federacja Regionalnych Zwi¹zków Gmin i Powiatów
RP jest najwiêksz¹ organizacj¹ samorz¹du terytorialnego
w Polsce. Zrzesza niemal 1000 gmin, powiatów i
województw w dwudziestu regionalnych zwi¹zkach.

Wed³ug nieoficjalnych informacji Aleksander Kwa�-
niewski za cztery trzytygodniowe sesje wyk³adów w
Waszyngtonie otrzymuje 100 tysiêcy dolarów brutto - pisze
«Rzeczpospolita».

Dziennik dodaje, ¿e oprócz tego by³y prezydent ma
op³acony przelot, apartament w piêciogwiazdkowym Ritzu-
Carltonie i samochód do dyspozycji.

«Rzeczpospolita» przys³uchiwa³a siê wyk³adom
Aleksandra Kwa�niewskiego w waszyngtoñskim Geor-
getown University. By³y prezydent mówi³ w nich, miêdzy
innymi, o integracji europejskiej, i Gazoci¹gu Pó³nocnym.
«Nie marnuje te¿ okazji, ¿eby dopiec obecnemu rz¹dowi»-
podkre�la «Rzeczpospolita».Dziennik publikuje reporta¿ na
temat kariery akademickiej Aleksandra Kwa�niewskiego
w Stanach Zjednoczonych.

Amerykanie p³ac¹ Kwa�niewskiemu 100 tys. dolarów
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Wicepremier i minister edukacji Roman Giertych ujawni³
w Brukseli pomys³ na przyci¹gniêcie z powrotem do kraju
m³odzie¿y polonijnej - chce, by w soboty kszta³cili siê u siebie
w polskim systemie edukacyjnym - tak, by
po zdaniu matury podjêli darmowe studia
w Polsce.

Gdyby uda³o siê ten system wpro-
wadziæ w ca³ej Europie, to mieliby�my
szansê odzyskaæ czê�æ polskiej m³odzie¿y
- przekonywa³ Giertych po posiedzeniu
unijnych ministrów o�wiaty.

Na pocz¹tek Giertych chcia³by sw¹
inicjatywê wprowadziæ w ¿ycie w Wielkiej
Brytanii, gdzie ju¿ od II wojny �wiatowej
istnieje polonijny spo³eczny system kszta³cenia w soboty oraz
w Irlandii, dok¹d ostatnio wyjecha³o bardzo wielu Polaków.

O swoim pomy�le Giertych rozmawia³ w Brukseli ze swoim
irlandzkim odpowiednikiem.

Jak oceni³ na konferencji prasowej, reakcja irlandzkiego
urzêdnika by³a «nad wyraz ¿yczliwa».

Giertych zastrzeg³, ¿e pomys³ jest na razie w fazie
opracowywania. Chodzi o stworzenie sobotniego systemu
edukacyjnego (g³ównie zajêæ z historii i jêzyka polskiego) dla
polskiej m³odzie¿y, który koñczy³by siê polsk¹ matur¹,
umo¿liwiaj¹c¹ podjecie bezp³atnych studiów w kraju.

Realizacja projektu bêdzie wymaga³a jeszcze bardzo wiele
czasu - przyzna³ wicepremier. Nie poda³, ile to mo¿e kosztowaæ.
Ale to czysty zysk dla pañstwa - przekonywa³. Nawet je�li
bêdzie to oznacza³o jakie� �rodki finansowe dla pañstwa, to
warto je podj¹æ.

Nikt nie jest w stanie obliczyæ, ile to bêdzie kosztowa³o, bo
nie wiadomo, jakie by³oby zainteresowanie. Byæ mo¿e uda³oby
siê uzyskaæ wsparcie krajów, gdzie mieszkaj¹ Polacy, albo

samych rodziców. To mo¿e zale¿eæ te¿ od kraju - kontynuowa³.
W Brukseli Roman Giertych wraz z minister Grecji Mariett¹

Jannaku przedstawi³ na ministerialnym posiedzeniu wspóln¹
propozycjê nowego, unijnego planu prze-
ciwdzia³ania przemocy w szkole, opartego
na polskim programie «Zero tolerancji dla
przemocy w szkole».

Ca³y szereg krajów popar³o nasz¹
inicjatywê - cieszy³ siê wicepremier po
spotkaniu, wskazuj¹c na wypowiedzi o�miu
ministrów, m.in. z Wêgier, Cypru i Luk-
semburga. Zapowiedzia³, ¿e najpraw-
dopodobniej ju¿ w listopadzie problemowi
przemocy w szko³ach zostanie po�wiêcona

osobne posiedzenie ministrów pañstw UE, a ewentualny
dokument w tej sprawie - je�li inicjatywa uzyska poparcie
wszystkich ministrów - zostanie przyjêty w pierwszej po³owie
przysz³ego roku.

Nie tylko odnotowali�my polsko-greck¹ inicjatywê, ale wielu
ministrów stwierdzi³o, ¿e ma podobne problemy i debata na ten
temat jest potrzebna - powiedzia³a niemiecka minister o�wiaty
i badañ naukowych Annette Schavan.

Program «Zero tolerancji dla przemocy» przewiduje m.in.
utworzenie o�rodków wsparcia wychowawczego dla uczniów
uniemo¿liwiaj¹cych normaln¹, spokojn¹ naukê innym,
rozszerzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
organizowanie specjalnych szkoleñ dla rodziców, monitoring w
szko³ach, wprowadzenie mundurków szkolnych czy na³o¿enie
na szko³y obowi¹zku korzystania z oprogramowania bloku-
j¹cego dostêp uczniów do niew³a�ciwych tre�ci w Internecie.

Giertych zaznaczy³, ¿e nie oczekuje, i¿ UE przejmie w
ca³o�ci polski program, ale przynajmniej niektóre elementy.

Inga Czerny

Polska matura dla polonijnej m³odzie¿y i powrót do kraju na studia

 Edukacja w Polsce

SYSTEM O�WIATY
Do wrze�nia 1999 roku pierwszym etapem

kszta³cenia w Polsce by³a o�mioletnia szko³a pod-
stawowa, po której mo¿na by³o ubiegaæ siê o przyjêcie
do szkó³ ponadpodstawowych: �rednich ogólno-
kszta³c¹cych lub �rednich zawodowych.

Reforma o�wiaty, oprócz zmian programowych,
wprowadzi³a równie¿ nowe typy szkó³: sze�cioletni¹
szko³ê podstawow¹, trzyletnie gimnazjum, szko³y
ponadgimnazjalne: trzyletnie liceum profilowane,
czteroletnie technikum, szko³ê zawodow¹ o okresie
nauczania 2-3 lata oraz dwuletnie liceum uzupe³niaj¹ce

SYSTEM  EDUKACJI  W  POLSCE

i trzyletnie technikum uzupe³niaj¹ce (dwa ostatnie typy
szkó³ przeznaczone s¹ dla absolwentów zasadniczej
szko³y zawodowej). W okresie przej�ciowym rów-
nolegle dzia³aj¹ szko³y ponadpodstawowe i ponad-
gimnazjalne.

£¹czny czas nauki do momentu ukoñczenia szko³y
daj¹cej mo¿liwo�æ przyst¹pienia do egzaminu dojrza-
³o�ci (egzaminu maturalnego) wynosi 12 - 15 lat. Po
zdaniu egzaminu dojrza³o�ci (egzaminu maturalnego)
absolwenci otrzymuj¹ �wiadectwo dojrza³o�ci upo-
wa¿niaj¹ce do ubiegania siê o przyjêcie do szko³y
wy¿szej.
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SYSTEM SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
W Polsce istniej¹ pañstwowe (publiczne) szko³y

wy¿sze oraz, tworzone po 1990 r., niepañstwowe
szko³y wy¿sze. Niepañstwowe szko³y wy¿sze s¹
tworzone na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu i uzyskuj¹ osobowo�æ prawn¹ po
wpisaniu do rejestru szkó³ niepañstwowych, pro-
wadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu.

Od 1998 r. powstaj¹ pañstwowe i niepañstwowe
wy¿sze szko³y zawodowe. Istotnym elementem przy-
gotowania absolwentów do wykonywania zawodu jest
realizacja obowi¹zkowych praktyk zawodowych w
wymiarze 15 tygodni.

Studia mog¹ byæ prowadzone jako dzienne,
wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Podstawowym
systemem studiów s¹ studia dzienne, chyba ¿e statut
uczelni stanowi inaczej. .

O przyjêcie do szko³y wy¿szej mog¹ ubiegaæ siê
osoby, które uzyska³y �wiadectwo dojrza³o�ci. Zasady
przyjêæ na I rok studiów s¹ okre�lane autonomicznie
przez szko³y wy¿sze. Niektóre uczelnie organizuj¹
egzaminy wstêpne, inne przyjmuj¹ na studia na
podstawie konkursu ocen na �wiadectwie dojrza³o�ci,
jeszcze inne - tylko na podstawie zapisu.

TYTU£Y ZAWODOWE NADAWANE
ABSOLWENTOM SZKÓ£ WY¯SZYCH

- licencjat - tytu³ uzyskiwany po ukoñczeniu
wy¿szych studiów zawodowych, które trwaj¹ 3 lata
lub 3,5 roku,

- licencjat pielêgniarstwa lub licencjat po-
³o¿nictwa - tytu³y uzyskiwane po ukoñczeniu
wy¿szych studiów zawodowych na kierunkach
odpowiednio: pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo,

- in¿ynier - nadawany absolwentom wy¿szych
studiów zawodowych na kierunkach technicznych, z
wyj¹tkiem kierunku architektura i urbanistyka, na
kierunkach rolniczych, le�nych, a tak¿e na innych
kierunkach studiów, je�li przedmioty techniczne,
rolnicze lub le�ne stanowi¹ nie mniej ni¿ 50% ogó³u
zajêæ dydaktycznych przewidzianych w planach
studiow i programach nauczania na tych kierunkach,

- in¿ynier architekt - nadawany absolwentom
wy¿szych studiów zawodowych na kierunku archi-
tektura i urbanistyka,

- magister oraz tytu³y: magister sztuki, magister
in¿ynier, magister in¿ynier architekt, lekarz, lekarz
dentysta (do 30 IV 2004 r. - lekarz stomatolog), lekarz
weterynarii, magister pielêgniarstwa, magister
po³o¿nictwa - nadawane po ukoñczeniu 4,5 - 6-letnich
jednolitych studiów magisterskich.

Tytu³ zawodowy magister mo¿na uzyskaæ tak¿e
po ukoñczeniu 2 - 2,5-letnich uzupe³niaj¹cych studiów
magisterskich, które mog¹ podj¹æ osoby, które
ukoñczy³y wy¿sze studia zawodowe z tytu³em
zawodowym licencjat lub in¿ynier.

Aby uzyskaæ wymienione powy¿ej tytu³y zawo-
dowe student musi zaliczyæ wszystkie przedmioty i
praktyki objête planem studiów, z³o¿yæ i obroniæ pracê
dyplomow¹ oraz zdaæ pomy�lnie egzamin dyplomowy.
W przypadku studiów na kierunku lekarskim,
lekarsko-dentystycznym oraz na kierunku weterynaria
podstaw¹ do uzyskania tytu³u zawodowego jest
z³o¿enie ostatniego wymaganego egzaminu.

Absolwent szko³y wy¿szej otrzymuje dyplom
ukoñczenia studiów na okre�lonym kierunku studiów,
a tak¿e - na swój wniosek równie¿ - odpis dyplomu w
jêzyku obcym.

STOPNIE NAUKOWE I TYTU£ NAUKOWY
Stopniami naukowymi s¹ stopnie doktora i

doktora habilitowanego okre�lonej dziedziny nauki
w zakresie danej dyscypliny naukowej. Stopniami w
zakresie sztuki s¹ stopnie doktora i doktora habi-
litowanego okre�lonej dziedziny sztuki w zakresie
danej dyscypliny artystycznej (do 30 IV 2003 r. w
zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych nadawane
by³y kwalifikacje I i II stopnia bêd¹ce podstaw¹ do
przyznawania uprawnieñ równowa¿nych stopniowi
naukowemu odpowiednio doktora i doktora ha-
bilitowanego).

Stopieñ doktora nadaje siê osobie, która posiada
tytu³ zawodowy magistra, magistra in¿yniera, lekarza
lub inny równorzêdny, zda³a egzaminy doktorskie w
zakresie okre�lonym przez radê jednostki orga-
nizacyjnej oraz przygotowa³a i obroni³a pracê
doktorsk¹.

Do przewodu habilitacyjnego mo¿e byæ dopu-
szczona osoba, która posiada stopieñ naukowy doktora
i uzyska³a znaczny dorobek naukowy lub artystyczny,
a ponadto przedstawi³a rozprawê habilitacyjn¹.
Czynno�ci przewodu habilitacyjnego koñcz¹ siê
uchwa³¹ rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie
nadania stopnia doktora habilitowanego.

Stopnie doktora i doktora habilitowanego s¹
nadawane w jednostkach organizacyjnych szkó³
wy¿szych oraz w innych placówkach naukowych,
które posiadaj¹ uprawnienia do ich nadawania.

Tytu³em naukowym jest tytu³ profesora okre�-
lonej dziedziny nauki, tytu³em w zakresie sztuki jest
tytu³ profesora okre�lonej dziedziny sztuki. Tytu³
profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Z badañ przeprowadzonych
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny,
Rz¹dow¹ Radê Ludno�ciow¹ i
Komitet Nauk Demograficznych
Polskiej Akademii Nauk wynika,
¿e dzieci w Polsce nie bêdzie
przybywaæ, d³ugo�æ ¿ycia wyd³u¿y
siê i wzro�nie liczba emigrantów -
pisze «Metro».

Obecnie na 100 kobiet przy-
pada u nas 124 dzieci. w 2010 r.
liczba ta spadnie do 110 (czyli
bêdzie królowa³ model rodziny
2+1). To bardzo niepokoj¹ce, bo w Szwecji na 100 kobiet
przypada 190 dzieci, a we Francji 180 - komentuje Wies³aw
£agodziñski z GUS.

W Pary¿u odby³a siê premiera przed-
stawienia teatralnego wed³ug ksi¹¿ki W³a-
dys³awa Szpilmana «Pianista».

Wojenne dzieje autora s¹ opowiadane na
scenie przez aktora, któremu towarzysz¹
muzycy graj¹cy na fortepianie.

«Pianista» zosta³ wystawiony w jednym
z najbardziej znanych paryskich teatrow -
Theatre des Bouffes du Nord, ktorego
dyrektorem jest Peter Brook. Autor adap-
tacji, Robin Renucci, zainteresowa³ siê
ksi¹¿k¹ W³adys³awa Szpilmana jeszcze

W³adze £odzi bêd¹ stara³y siê o przyznanie miastu tytu³u
Europejskiej Stolicy Kultury

W³adze £odzi bêd¹ stara³y siê o przyznanie miastu tytu³u
«Europejska Stolica Kultury» (ESK) - poinformowa³ na
konferencji prasowej prezydent £odzi, Jerzy Kropiwnicki. Doda³,
¿e Polska bêdzie mog³a konkurowaæ o tytu³ dla jednego z miast
w 2016 r.

Projekt «Europejska Stolica Kultury» polega na
przyznawaniu wybranemu miastu tytu³u ESK, z czym wi¹¿e
siê udzielanie pomocy finansowej na organizowanie w nim
presti¿owych imprez kulturalnych.

Zadaniem wybranego miasta bêdzie przygotowanie
kompleksowego programu imprez kulturalnych, maj¹cych na
celu szerzenie jego historycznego i artystycznego dziedzictwa.
Program trwa 12 miesiêcy, a jego �ród³em finansowania s¹
bud¿ety narodowe i lokalne oraz dofinansowanie ze strony
Komisji Europejskiej.

Portret Polakow w 2030 r.

Pary¿. Premiera «Pianisty» Szpilmana

Z badañ dowiadujemy siê te¿,
¿e �rednia d³ugo�æ ¿ycia Polaka
bêdzie siê stale wyd³u¿aæ, m.in.
dziêki postêpowi medycyny. Dzi�
¿yjemy �rednio 74,5 lat (70,4
mê¿czy�ni, 78,8 kobiety). W 2030
roku - nawet 80 (77,6 mê¿czy�ni,
83,3 kobiety).

Zdaniem ekspertów za 25 lat
ubêdzie z naszego kraju 2,5 mln
ludzi, którzy znajd¹ miejsce do
¿ycia za granic¹. Ci, którzy zostan¹
(ok. 35,7 mln osób) bêd¹ coraz

chêtniej wyprowadzaæ siê z du¿ych, drogich miast na wie�.
To mo¿e byæ prawdziwa fala wewnêtrznej migracji.

 PAP

przed powstaniem s³ynnego filmu Romana
Polañskiego.

Renucci wybra³ fragmenty ksi¹¿ki najlepiej
nadaj¹ce siê na scenê teatraln¹ i opisuj¹ce
dzieje autora - od przerwanego bombar-
dowaniem wystêpu w radiu we wrze�niu 1939
roku, a¿ do wyzwolenia Warszawy. Sam autor
adaptacji wystêpuje w tym przedstawieniu jako
aktor. Towarzyszy mu na zmianê dwóch pia-
nistów.

Re¿yserem spektaklu jest Cécile Guillemot.

 PAP

 £odzi  tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury
«Bêdziemy musieli przeprowadziæ bardzo intensywn¹

kampaniê promocyjn¹, po to, by uzyskaæ odpowiednie
poparcie. Gdyby przyznano nam tytu³, bêdziemy mogli
wówczas u¿ywaæ go we wszystkich wydawnictwach infor-
macyjnych Unii Europejskiej. Bêdziemy mieli te¿ prawo
powo³ywaæ siê na tytu³ we wszystkich gad¿etach, które
produkujemy, wystawach, które organizujemy poza granicami
Polski. To jest tytu³, którego waga w Europie jest dosyæ
wysoka» - powiedzia³ Kropiwnicki.

Decyzjê o przyznaniu tytu³u ESK dokona Rada Euro-
pejska, na zlecenie Komisji Europejskiej, przy uwzglêd-
nieniu opinii Parlamentu Europejskiego i specjalnie
powo³anego jury. Niewykluczone, ¿e z Polski o miano
Europejskiej Stolicy Kultury obok £odzi, ubiegaæ siê bêd¹
inne miasta.

Do tej pory z polskich miast tytu³ ESK otrzyma³ w 2000 r.
Kraków
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Jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, Ma³gorzata
Braunek, koñczy we wtorek 60 lat. Najbardziej znan¹ filmow¹
kreacj¹ Braunek jest rola Oleñki Billewiczówny w wyre¿y-
serowanej przez Jerzego Hoffmana (1974) ekranizacji
�Potopu� Henryka Sienkiewicza.

Braunek urodzi³a siê 30 stycznia
1947 r. w Szamotu³ach. W roku 1969
ukoñczy³a studia aktorskie w warszaw-
skiej PWST. Na du¿ym ekranie zade-
biutowa³a ju¿ w czasie studiów, w filmie
�Skok� Kazimierza Kutza z 1967 r.,
gdzie partnerowali jej Daniel Olbrych-
ski i Marian Opania.

Na prze³omie lat 60. i 70. m³od¹
aktorkê dostrzeg³ Andrzej Wajda. Braunek
wyst¹pi³a wówczas w dwóch jego filmach
- �Polowaniu na muchy� na podstawie
scenariusza Janusza G³owackiego
(1969), gdzie zagra³a piêkn¹ studentkê polonistyki � Irenê, i w
dramacie �Krajobraz po bitwie� (1970), zrealizowanym w oparciu
o obozowe opowiadania Tadeusza Borowskiego.

W latach 1971-74 Braunek wystêpowa³a na deskach
Teatru Narodowego w Warszawie.

W 1978 r. zagra³a, u boku Jerzego Kamasa, Izabelê £êck¹

60. urodziny Braunek
w serialu telewizyjnym �Lalka� wyre¿yserowanym przez
Ryszarda Bera na podstawie powie�ci Boles³awa Prusa.

Rola w �Tulipanach� przynios³a jej du¿e uznanie � Braunek
otrzyma³a za ni¹ Polsk¹ Nagrodê Filmow¹ Or³a 2006 w

kategorii najlepsza drugoplanowa rola
kobieca.

Na pocz¹tku lat 80. przerwa³a
karierê aktorsk¹. Na ekrany powróci³a
dopiero pod koniec lat 90 � od tamtej
pory wystêpowa³a m.in. w serialach
telewizyjnych �13 posterunek� i �Glina�.

W 2005 r. zagra³a w filmie fabu-
larnym �Tulipany� Jacka Borcucha,
bêd¹cym opowie�ci¹ o przyja�ni
trzech 60-latków, którzy wreszcie
znajduj¹ czas, by przyjrzeæ siê swoje-
mu ¿yciu i zastanowiæ siê, jak wyko-
rzystaæ dany im jeszcze czas. Braunek

zagra³a tam wspólnie z m.in. Janem Nowickim i Andrzejem
Chyr¹.

Braunek by³a ¿on¹ Andrzeja ¯u³awskiego � ma z tego
ma³¿eñstwa syna, Xawerego ¯u³awskiego, który jest obecnie
re¿yserem filmowym. Z drugiego ma³¿eñstwa, z Andrzejem
Krajewskim, ma córkê Orinkê.

16 lutego, dzieñ w którym zosta³ og³oszony raport z
weryfikacji WSI, umo¿liwi budowanie IV Rzeczypospolitej -
oceni³ Antoni Macierewicz w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

To takie dope³nienie aktu rozwi¹zania WSI. To by³ jeden
z istotniejszych postulatów rz¹dów PiS i rzeczywi�cie akt
niezbêdny, by w Polsce mo¿na by³o oczy�ciæ atmosferê w
sferze gospodarczej, jak i w sferze �rodków masowego
przekazu, by mo¿na by³o budowaæ na prawdzie - argu-
mentowa³ likwidator WSI.

Raport o WSI pokazuje, czym te s³u¿by rzeczywi�cie by³y,
czym siê zajmowa³y, jak wygl¹da³ sk³ad personalny, sk¹d
czerpa³y pieni¹dze i z jakimi intencjami dzia³a³y - podkre�li³
Macierewicz.

Zaznaczy³, ¿e Wojskowe S³u¿by Informacyjne przez 16
lat istnienia nie z³apa³y ani jednego szpiega, chocia¿ - jak
wynika z archiwów - wiedza o dzia³alno�ci obcych wywiadów
w Polsce by³a du¿a.

Jest w archiwach kilkadziesi¹t takich spraw, pokazuj¹cych
zakres penetracji rosyjskiej, czy wcze�niej radzieckiej w
Polsce, które po prostu zosta³y schowane pod sukno. Na
blisko dwa tysi¹ce ¿o³nierzy WSI, ponad trzystu - ca³a albo
prawie ca³a kadra kierownicza - sk³ada³a siê z ludzi, którzy
wcze�niej byli szkoleni w sowieckich uczelniach. Trudno siê
dziwiæ, ¿e oni nie chcieli chwytaæ szpiegów pochodz¹cych od
ich dawnych wychowawców - mówi³.

Likwidator WSI wskaza³, ¿e w tym czasie UOP wykry³
kilkunastu szpiegów «z tamtego kierunku, z których czê�æ
zosta³a z³apana, a czê�æ wydalona».

Macierewicz t³umaczy³, ¿e raport pokazuje tylko czê�æ
spraw, które znajduj¹ siê w archiwach.

Ka¿da z tych spraw, które s¹ tutaj omówione ma swoj¹
kontynuacjê. My ju¿ wiêcej faktów nie przytaczali�my.
Obawia³em siê po pierwsze, ze raport musia³by mieæ tysi¹c
stron stron albo i wiêcej, a po drugie - nie by³y do strawienia

dla normalnego czytelnika. I tak jest zanalizowanych ponad
sto spraw operacyjnych i jest przytoczonych setki konkretnych
przypadków bezprawnych zachowañ poszczególnych
¿o³nierzy i ludzi z nimi wspó³pracuj¹cych - obja�ni³.

Likwidator WSI zapewni³, ¿e je¿eli w raporcie wskazano
konkretnych agentów, to komisja dysponowa³a «pewnymi i
bezspornymi dokumentami», które «w ka¿dym momencie mo¿emy
pokazaæ czy to w Telewizji Trwam, czy w telewizji publicznej».

Macierewicz odniós³ siê do zaprzeczeñ by³ego zastêpcy
szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i by³ego rzecznika
TVP Jaros³awa Szczepañskiego, który zosta³ w raporcie
wymieniony jako wspó³pracownik WSI.

Zachowa³o siê jego potwierdzenie przyjêcia pieniêdzy za
dzia³ania operacyjne, jest to wyra�nie powiedziane, z jego
podpisem i zobowi¹zanie do zachowania jego kontaktów i
rozmów z WSI w tajemnicy, te¿ z jego podpisem. Oczywi�cie,
gdyby to by³o fa³szerstwo (...) to sprawa zostanie wytoczona
o fa³szerstwo oficerom, którzy taki fa³szywy dokument by tam
wkleili, tam go zarchiwizowali. My�lê, jednak¿e te dokumenty
s¹ prawdziwe - mówi³.

Macierewicz oceni³, ¿e 24-osobow¹ komisjê stanowili
znakomici pracownicy. Ryzykowali bardzo du¿o, polowano na
nich przez te cztery miesi¹ce ka¿dego dnia, zw³aszcza
«Gazeta Wyborcza», ale nie tylko. Kilku z nich wyrzucono z
pracy, pani Gronkiewicz-Waltz wyrzuci³a z pracy dwóch z nich
za to, ¿e pracowali w komisji weryfikacyjnej - powiedzia³.

Zaznaczy³, ¿e komisja zosta³a powo³ana przez prezydenta
i premiera. To jest instytucja pañstwowa najwy¿szego zaufania
publicznego, a pani Gronkiewicz-Waltz za to ze kto� pracuje
dla tej komisji wyrzuca cz³owieka z pracy. To jest dopiero szczyt
bezprawia, takiej zaciek³o�ci, zawziêto�ci politycznej, któr¹
trudno zrozumieæ. Zdaje siê, ¿e pani Gronkiewicz-Waltz po
prostu wypowiedzia³a wojnê pañstwu polskiemu - doda³.

PAP

Raport o WSI umo¿liwi budowanie IV RP

PAP



Polonia Charkowa     Nr 2  (57)       Rok  2007                                                                                                                Str. 9

W Polsce pod ochron¹ UNESCO

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, które powsta³o
na pocz¹tku XVII wieku jako fundacja Miko³aja Zebrzy-
dowskiego, nale¿y dzisiaj do najciekawszych w Polsce
za³o¿eñ krajobrazowo-architektonicznych i do najczê�ciej
uczêszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych. Kilku-
dziesiêciotysiêczne rzesze p¹tników gromadz¹ siê
zw³aszcza podczas Chwalebnego Misterium Pañskiego
w Wielkim Tygodniu oraz w czasie Misterium Pogrzebu
i Triumfu Matki Bo¿ej w sierpniu. Sanktuarium Kalwaryjskie
sk³ada siê z barokowej bazyliki, w której
umieszczony jest cudowny wizerunek Matki
Bo¿ej Kalwaryjskiej, z klasztoru i z zespo³u
ko�cio³ów i kaplic w stylu barokowym i ma-
nierystycznym, wkomponowanych w ma-
lowniczy krajobraz beskidzki i nazwanych
dró¿kami kalwaryjskimi. Sanktuarium to
zosta³o zbudowane na wzór Drogi Krzy-
¿owej Pana Jezusa w Jerozolimie. Jest to,
wiêc �swoista kopia Kalwarii jerozolimskiej�
z kaplicami do odprawiania rozwa¿añ
o Mêce Pañskiej i o tajemnicach z ¿ycia
Matki Bo¿ej.

Opiekunami i stró¿ami sanktuarium s¹,
z woli pierwszego fundatora, Miko³aja
Zebrzydowskiego, Bracia Mniejsi, w Polsce
popularnie zwani bernardynami (fran-
ciszkanie). Specjalny dokument fundacyjny,
przekazuj¹cy Kalwariê bernardynom pod-
pisa³ Miko³aj Zebrzydowski na zamku
krakowskim 1 XII 1602 roku. Jest to, wiêc
oficjalny pocz¹tek Kalwarii Zebrzydowskiej.
Pierwsi bernardyni przybyli do Kalwarii
w roku 1604, kiedy to rozpoczêto budowê ko�cio³a i klasztoru.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pierwsza tego rodzaju kalwaria
w Europie powsta³a ok. 1420 r. w Hiszpanii (ko³o Kordoby),
a nastêpnie pojawi³y siê licznie, zw³aszcza w XVII w., w innych
krajach europejskich, takich jak Francja, W³ochy, Niemcy,
Szwajcaria i inne. Powodem powstawania kalwarii by³o zajêcie
Ziemi �wiêtej przez mahometan (Turków) i uniemo¿liwienie
chrze�cijanom dostêpu do miejsc �wiêtych w Jerozolimie. Do
rozpowszechnienia kalwarii przyczyni³ siê swoimi publikacjami
(�Theatrum Terrae Sanctae� 1590, �Urbis Hierusalem quem
ad modum ea Christi tempore floruit� 1592) Adrian Cruys,
zwany Adrichomiusem, który Bolesn¹ Drogê Pana Jezusa
dzieli³ na Drogê Pojmania i Drogê Krzy¿a i zachêca³ do jej
zak³adania na terenach górzystych, przypominaj¹cych
topograficznie Drogê Krzy¿ow¹ Jezusa w Jerozolimie.
Publikacje Adrichomiusa by³y równie¿ zachêt¹ dla Miko³aja
Zebrzydowskiego do za³o¿enia kalwarii w swoich dobrach
rozci¹gaj¹cych siê pomiêdzy górami ¯ar i Lanckoron¹. Po
wybudowaniu Kalwarii Zebrzydowskiej zosta³y erygowane
równie¿ nastêpne polskie kalwarie np. w Pako�ci, Wej-
herowie, Pac³awiu (Kalwaria Pac³awska), Górze �w. Anny
i inne.

Z KART HISTORII
Pocz¹tki sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej siêgaj¹

1600 roku, kiedy to Miko³aj Zebrzydowski, wojewoda
krakowski, wzniós³ na górze ¯ar ko�ció³ek Ukrzy¿owania wg
modelu przywiezionego z Jerozolimy przez dworzanina zamku
lanckoroñskiego, Hieronima Strza³ê. Ko�ció³ek ten
w nastêpnym roku (4 X 1601), w dzieñ �w. Franciszka z Asy¿u,
uroczy�cie konsekrowa³ nuncjusz papieski Klaudiusz Rangoni,
w obecno�ci biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego.

W latach 1604-1609 Miko³aj Zebrzydowski wybudowa³ ko�ció³
i klasztor wg projektów architekta w³oskiego Jana Marii
Bernardoniego oraz architekta i z³otnika flamandzkiego, Paw³a
Baudartha. Konsekracja tego ko�cio³a odby³a siê dnia 4 X
1609 roku, a wiêc znowu w uroczysto�æ �w. Franciszka.
Dokona³ jej biskup krakowski, Piotr Tylicki. W latach 1609-
1617 Miko³aj Zebrzydowski wybudowa³ wg planów Paw³a
Baudartha nastêpuj¹ce kaplice Drogi Krzy¿owej do od-
prawiania specjalnego nabo¿eñstwa: Ratusz Pi³ata, Grób
Pana Jezusa, Ogrójec, Pojmanie, Dom Annasza, Dom
Kajfasza, Pa³ac Heroda, Grób Matki Bo¿ej, W³o¿enie Krzy¿a,
Wieczernik, Wniebowst¹pienie, Drugi Upadek Pana Jezusa,
i pustelnia Piêciu Braci Polaków z kaplic¹ �w. Marii Magdaleny.
Po �mierci Miko³aja Zebrzydowskiego w 1620 roku opiekunem
i budowniczym Kalwarii by³ jego syn, Jan Zebrzydowski, który
wybudowa³ piêæ dalszych kaplic pasyjnych (Brama Wschod-
nia, Kaplica na Cedronie, Pierwszy Upadek Pana Jezusa,
Cyrenejczyk i Weronika), osiem kaplic maryjnych do
odprawienia tzw. dró¿ek Pogrzebu i Triumfu Matki Bo¿ej oraz
rozbudowa³ wzniesione jeszcze przez Miko³aja Zebrzy-
dowskiego kaplice Ukrzy¿owania i Grobu Matki Bo¿ej. Jan
Zebrzydowski wybudowa³ te¿ tzw. �gradusy� obok ratusza

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

A je�li do czego pragnê Was zachêciæ i zapaliæ,
to aby�cie nie przestali nawiedzaæ tego sanktuarium.

Jan Pawe³ II

o. Miko³aj Rudyk OFM
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Pi³ata i kaplicê znalezienia Krzy¿a z pustelni¹ �w. Heleny. Nie
nale¿¹ one jednak do serii tzw. kaplic dró¿kowych, podobnie
jak wybudowane przez Miko³aja Zebrzydowskiego Wnie-
bowst¹pienie i pustelnia Piêciu Braci Polaków. Nastêpnym
fundatorem kalwaryjskim by³ Micha³ Zebrzydowski, który
zas³u¿y³ siê rozbudow¹ kompleksu klasztornego przez
poszerzenie go o drugi wirydarz od strony pó³nocnej (1654-
1655) i wybudowanie (1658-1667) kaplicy Matki Bo¿ej

Kalwaryjskiej nale¿¹cej do najpiêkniejszych obiektów
architektonicznych w Kalwarii Zebrzydowskiej. I wreszcie na
prze³omie XVII i XVIII w. Magdalena Czartoryska, ostatnia
wielka fundatorka kalwaryjska, podjê³a siê powiêkszenia
ko�cio³a o d³ug¹ i szerok¹ nawê, oraz o fasadê i dwie wie¿e
przy elewacji frontowej. Roboty te ukoñczono w roku 1702,
a wiêc ju¿ po jej �mierci (�1694).

�mieræ Magdaleny Czartoryskiej zakoñczy³a epokê
wielkich fundatorów kalwaryjskich. Od tego czasu troska
o Sanktuarium Kalwaryjskie spoczywa na jego stró¿ach �
bernardynach i na p¹tnikach przybywaj¹cych do sanktuarium
z okazji ró¿nych uroczysto�ci.

Kalwaria Zebrzydowska jest miejscem kultu Mêki Pañskiej
i kultu maryjnego. Kult Mêki Pañskiej przejawia siê
w nabo¿eñstwie dró¿ek Pana Jezusa i w obchodzie pasyjnym
Wielkiego Tygodnia, natomiast kult maryjny w nabo¿eñstwie
dró¿kowym Matki Bo¿ej, w Procesji pogrzebu i Triumfu Matki
Bo¿ej w sierpniu i w czci cudownego wizerunku Matki Bo¿ej
Kalwaryjskiej, który znajduje siê tu od roku 1641. Nale¿y tak¿e
zaznaczyæ, ¿e kult maryjny jest tu dope³nieniem kultu Pana
Jezusa i �ci�le z nim harmonizuje. Tajemnice Maryi splataj¹
siê z tajemnicami Pana Jezusa: �To, co tutaj stale poci¹ga na
nowo, to w³a�nie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem
i Syna z Matk¹. Tajemnica ta opowiedziana jest plastycznie
i szczodrze przez wszystkie kaplice i ko�ció³ki, które roz³o¿y³y
siê wokó³ centralnej bazyliki» (Jan Pawe³ II w Kalwarii 7 VI
1979 r.).

KULT MÊKI PAÑSKIEJ � DRÓ¯KI KALWARYJSKIE
Nabo¿eñstwo dró¿kowe Pana Jezusa wzorowane na

obchodach jerozolimskich, rozwinê³o siê ju¿ w ci¹gu
pierwszych lat istnienia Kalwarii i stanowi do dzi� g³ówn¹ formê
pobo¿no�ci pasyjnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Istnieje
specjalny rytua³ tego nabo¿eñstwa, sk³adaj¹cy siê z od-
powiednich rozmy�lañ, modlitw i pie�ni odmawianych
(�piewanych) kolejno przy 28 stacjach Mêki Pañskiej.
Pocz¹tkowo by³o ono odprawiane w �wiêta Znalezienia (3 V)
i Podwy¿szenia Krzy¿a �w. (14 IX), w pi¹tki Wielkiego Postu,

zw³aszcza w Wielki Pi¹tek. Pó�niej - i tak jest do dzisiaj -
przyj¹³ siê zwyczaj odprawiania tego nabo¿eñstwa przez
poszczególne grupy p¹tników, b¹d� indywidualne osoby,
w czasie odpustów kalwaryjskich, zw³aszcza Wielkiego
Tygodnia i Wniebowziêcia i poza odpustami, podczas
pielgrzymki do Kalwarii. Specyfik¹ kalwaryjsk¹ jest prak-
tykowanie nabo¿eñstwa �dró¿ek Pana Jezusa�, równie¿
�dró¿ek Matki Bo¿ej� i za zmar³ych, przez samych ludzi

�wieckich, i pod kierunkiem �wieckiego prze-
wodnika. Zwyczaj taki ukszta³towa³ siê w po³owie
XVII wieku i jest �wiadectwem istnienia w Kalwarii
Zebrzydowskiej apostolstwa �wieckich na d³ugo
przed II Soborem Watykañskim: �Zawsze
podziwia³em te tradycyjne modlitwy, które na
dró¿kach kalwaryjskich odmawiali ze swoimi
kompaniami przewodnicy �wieccy. My�la³em
sobie, ¿e jest to jaki� szczególny prototyp
apostolstwa �wieckich� (Ojciec �wiêty w Kalwarii
7 VI 1979 r.). Przybywali do Kalwarii na dró¿ki
i duchowni, których równie; poci¹ga³o to nabo-
¿eñstwo. Praktyka ta w ostatnia pó³wieczu
wyra�nie wzros³a. Tak¿e obecny papie¿, Jar
Pawe³ II, odprawia³ to nabo¿eñstwo, kiedy by³
jeszcze arcybiskupem krakowskim i czêsto
przybywa³ do Kalwarii na dró¿ki, jako samotny
pielgrzym, i który jeszcze jako kardyna³ po-
wiedzia³: �Jest to wielka rozszerzona droga, na
której Mêkê Pana Jezusa rozwa¿amy z wiêksz¹
skrupulatno�ci¹ ni¿ na naszych zwyczajnych

drogach krzy¿owych o 14 stacjach�.
Obchód pasyjny Wielkiego Tygodnia nabra³ w po³owie

XVII wieku charakteru Misterium Mêki Pañskiej z od-
powiednimi scenami odprawianymi przy poszczególnych
stacjach. Powsta³ nawet specjalny scenariusz, który jednak
nie przetrwa³ do naszych czasów, z wyj¹tkiem sceny zwanej
�Dekretem Pi³ata�. Dzisiejszy scenariusz opracowa³ o.
Augustyn Chadam w oparciu o teksty ewangeliczne.
Wprowadzi³ on równie¿ nowe stroje oparte na wzorze biblijnym
a trudniejsze role aktorskie zleci³ alumnom Seminarium
Duchownego oo. Bernardynów. Obchód pasyjny rozpoczyna
siê w Niedzielê Palmow¹ wjazdem Pana Jezusa na osio³ku
do Jerozolimy. W Wielk¹ �rodê, wieczorem, odtwarza siê
scenê uczty u Szymona i zdrady Judasza. W Wielki Czwartek
w po³udnie, odbywa siê kilkugodzinna procesja pasyjna
przeplatana scenami i kazaniami, a rozpoczynaj¹ca siê
ceremoni¹ umycia nóg Aposto³om, której tradycyjni dokonuje
prze³o¿ony klasztoru. Po niej nastêpuj¹ sceny na dró¿kach:
�Modlitwa w Ogrójcu�, �Pojmanie� i �S¹d Kajfasza� i �Zaparcie
siê �w. Piotra�. W Wielki Pi¹tek, rano nastêpuje dalszy ci¹g
misterium pasyjnego: �Poranny s¹d u Kajfasza�, �S¹d Pi³ata�,
�S¹d Heroda� i �Dekret Pi³ata�, czyli wydanie wyroku na Pana
Jezusa. Scena ta jest punktem kulminacyjnym ca³ego
misterium gromadz¹cym najwiêcej p¹tników. Po wyroku
procesja wyrusza w kierunku Golgoty (Góry Ukrzy¿owania);
gdzie koñczy siê Liturgi¹ Mêki i �mierci Pana Jezusa oraz
przeniesieniem Naj�wiêtszego Sakramentu do ko�cio³a
Grobu.

P¹tnicy bior¹cy udzia³ w misterium kalwaryjskim
prze¿ywaj¹ je g³êboko i, przede wszystkim, religijnie a wiêc
nie jak widowisko teatralne odgrywane w plenerowej scenerii
lecz jak nabo¿eñstwo, które pozwali prze¿yæ wielkie tajemnice
zbawienia.

KULT MARYJNY W KALWARII
Kult maryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej siêga swymi

pocz¹tkami czasów Miko³aja Zebrzydowskiego � pierwszego
jej fundatora. To on postara³ siê o tytu³ Matki Bo¿ej Anielskiej
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dla g³ównego ko�cio³a oraz umie�ci³ w nim, w g³ównym
o³tarzu, Jej srebrn¹ figurê Figura ta zakupiona w Loretto we
W³oszech, i po �wiêcona przez papie¿a Sykstusa VI,
doznawa³a czci wiernych przez pierwsze 40 lat istnienia
Sanktuarium Kalwaryjskiego. Miko³aj Zebrzydowski wybu-
dowa³ równie¿ dwie kaplice maryjne: Domek i Grób Matki
Bo¿ej a jego syn, Jan Zebrzydowski, do³¹czy³ do nich jeszcze
8 kaplic Matki Bo¿ej, przy których przybywaj¹cy tu p¹tnicy
zaczêli odprawiaæ nabo¿eñstwo dró¿kowe maryjne, nazywane
�dró¿kami Matki Bo¿ej�, które z czasem bardzo siê rozwinê³y.
Dzi� sk³ada siê ono z trzech czê�ci: Bolesnej, Za�niêcia
i Wniebowziêcia, i jest chêtnie przez pielgrzymów prak-
tykowane, tak w czasie odpustów kalwaryjskich jak i poza nimi.

Kult maryjny zacz¹³ rozwijaæ siê intensywnie zw³aszcza
od roku 1641, kiedy to umieszczono w ko�ciele obraz Matki
Bo¿ej Kalwaryjskiej, podarowany bernardynom przez
Stanis³awa z Brzezia Paszkowskiego, w³a�ciciela pobliskiej
Kopytówki. Obraz ten uwa¿a siê za
kopiê obrazu Matki Bo¿ej My�-
lenickiej, pêdzla nieznanego ma-
larza w³oskiego z XVI wieku. Wize-
runek ten z nakazu biskupa kra-
kowskiego, Jakuba Zadzika, prze-
niesiono z ko�cio³a do zakrystii,
gdzie mia³ pozostawaæ do czasu
wyja�nienia jego cudownego cha-
rakteru. Okaza³o siê jednak, ¿e
cieszy³ siê nadal wielk¹ czci¹ p¹t-
ników, którzy otrzymywali wiele ³ask
i dlatego w³adze ko�cielne, re-
prezentowane przez biskupa Toma-
sza Oborskiego, uzna³y go za ³as-
kami s³yn¹cy, zezwalaj¹c w roku
1658 na jego publiczn¹ cze�æ i umie-
szczenie ponownie w ko�ciele g³ów-
nym, w o³tarzu �w. Anny. W roku
1667 przeniesiono go do specjalnie
w tym celu zbudowanej w latach
1658 - 1667 przez Micha³a Ze-
brzydowskiego kaplicy: �...szcze-
gólnie ujmuj¹ca jest dyskrecja,
z jak¹ Matka Bo¿a mieszka w swoim
Sanktuarium. W³a�nie, ¿e mieszka
w takiej bocznej kaplicy» (Jan Pawe³
II w Kalwarii 7 VI 1979 r.). Obecno�æ tego Obrazu sprawi³a,
¿e Kalwaria Zebrzydowska sta³a siê wa¿nym o�rodkiem tak¿e
kultu maryjnego (obok istniej¹cego tu dotychczas kultu
pasyjnego) oraz wzrostu liczby pielgrzymów. 15 sierpnia 1887
roku wizerunek Kalwaryjski zosta³ uroczy�cie ukoronowany
na tzw. Dolinie Jozafata, przed ko�cio³em Grobu Matki Bo¿ej,
przez biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego w obec-
no�ci wielotysiêcznych t³umów pielgrzymów. Wydarzenie to
spowodowa³o jeszcze wiêksze o¿ywienie ruchu pielgrzym-
kowego.

Szczególnie licznie przybywaj¹ pielgrzymi w �wiêta
maryjne: Matki Bo¿ej Anielskiej (2 VIII), Narodzenia Matki
Bo¿ej (8 IX) i zw³aszcza na kilkudniowe uroczysto�ci
Wniebowziêcia. Jest to bowiem najwiêksza uroczysto�æ
w Kalwarii Zebrzydowskiej i jedna z najwiêkszych tego rodzaju
w Polsce. Obecnie g³ówna uroczysto�æ Wniebowziêcia
odbywa siê w niedzielê po 15 sierpnia, a sam odpust
rozpoczyna siê we wtorek przed t¹ niedziel¹. Szczególny
charakter posiadaj¹ dwie procesje: � pi¹tkowa � Pogrzebu
Matki Bo¿ej i niedzielna � Wniebowziêcia i Triumfu Matki
Bo¿ej. Bierze w niej udzia³ wiele asyst i ludowych zespo³ów
muzycznych przewa¿nie w strojach regionalnych, przydaj¹c

barwno�ci obchodom. Równie piêkna i barwna jest procesja
m³odzie¿owa ze �wiecami, organizowana od kilkunastu lat
(1972) w sobotê wieczorem. W wolnych chwilach podczas
tego odpustu p¹tnicy odwiedzaj¹ poszczególne kaplice
rozsiane na malowniczym, górzystym terenie i odprawiaj¹
dró¿ki Pana Jezusa, Matki Bo¿ej i za zmar³ych, rozwa¿aj¹c
tajemnice z ¿ycia Chrystusa i Jego Matki.

CENTRUM EWANGELIZACYJNE
Kalwaria Zebrzydowska, jako g³ówne sanktuarium

diecezji, sta³a siê te¿ miejscem wielkich akcji duszpasterskich
Ko�cio³a krakowskiego. Zaraz po wojnie, 15 VIII 1946 roku,
metropolita krakowski, kard. Adam Sapieha po�wiêci³ w³a�nie
tutaj Archidiecezjê Krakowsk¹ Niepokalanemu Sercu Maryi,
a w roku 1948 zorganizowano tu archidiecezjaln¹ pielgrzymkê
m³odzie¿ow¹. Jednak¿e szczególnego znaczenia w ¿yciu
Ko�cio³a krakowskiego nabra³a Kalwaria Zebrzydowska za
czasów arcybiskupa Karola Wojt³y (1963-1978). Z jego to

inicjatywy organizowa³o siê od roku 1968
doroczne pielgrzymki mê¿czyzn i m³o-
dzie¿y mêskiej i od roku 1973 � kobiet
i m³odzie¿y ¿eñskiej. Pielgrzymki te
po³¹czono za czasów kard. Franciszka
Macharskiego i odt¹d jest to Pielgrzymka
Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.
W czasie Drogi Krzy¿owej, odprawianej
na Dró¿kach od kaplicy �u Pi³ata� do
Grobu Pana Jezusa, mê¿czy�ni i m³o-
dzieñcy nios¹ krzy¿, a kobiety i dziew-
czêta kopiê obrazu Matki Bo¿ej Kal-
waryjskiej. Odbywaj¹ siê tu równie¿
i inne pielgrzymki archidiecezjalne m.in.
ksiê¿y, alumnów, s³u¿by liturgicznej
o³tarza, Ruchu �wiat³o-¯ycie, Caritas, i
inne. Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II w czasie
swej pielgrzymki do Kalwarii 7 VI 1979
roku zachêca³ do ich kontynuowania
mówi¹c: �Niech tu dokonuje siê dzie³o
duchowej odnowy mê¿czyzn i kobiet,
m³odzie¿y mêskiej i ¿eñskiej, s³u¿by
liturgicznej o³tarza � wszystkich�. Od
roku 1982 obchodzi siê w Archidiecezji
krakowskiej dnia 13 sierpnia �wiêto Matki
Bo¿ej Kalwaryjskiej, ustanowione przez
Kongregacjê Sakramentów i Kultu

Bo¿ego dnia 25 VI 1982 roku.
KALWARIA PAPIESKA
Z Sanktuarium Kalwaryjskim by³ mocno zwi¹zany Papie¿

Jan Pawe³ II, który przybywa³ tu wielokrotnie. Pielgrzymowa³
tu ju¿ jako ma³y ch³opiec wraz ze swoim ojcem, z pobliskich
Wadowic. Pielgrzymowa³ potem z Krakowa, zw³aszcza wtedy,
gdy zasiada³ na stolicy �w. Stanis³awa. Przybywa³ na odpust
Wniebowziêcia i na ró¿ne uroczysto�ci archidiecezjalne, ale
przybywa³ tak¿e prywatnie dla odprawienia dró¿ek i dla
odwiedzenia Matki Bo¿ej, przybywa³ na samotn¹ modlitwê
i kontemplacjê. Przyby³ te¿ w dniu 7 VI 1979 roku jako Papie¿,
w czasie swojej I Pielgrzymki do kraju. Powiedzia³ wtedy
znamienne s³owa: �Kalwaria Zebrzydowska i Sanktuarium
Matki Bo¿ej i Dró¿ki. Nawiedza³em je wiele razy, pocz¹wszy
od moich lat ch³opiêcych i m³odzieñczych. Nawiedza³em je
jako kap³an. Szczególnie czêsto nawiedza³em Sanktuarium
Kalwaryjskie jako arcybiskup krakowski i kardyna³�. Zachêca³
te¿ do obchodzenia nowenny przed stuleciem koronacji
obrazu Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej i nada³ ko�cio³owi g³ównemu
tytu³ bazyliki mniejszej. 10 VI 1987 roku, podczas III
Pielgrzymki do kraju, przewodniczy³ uroczysto�ci stulecia
koronacji wizerunku Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej w Krakowie na



 Str. 12                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  2  (57)       Rok  2007

B³oniach, sk³adaj¹c jako wotum z³ot¹ ró¿ê. �...pragnê u stóp
Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej z³o¿yæ papiesk¹ ró¿ê, jako wyraz
wdziêczno�ci, za to, czym by³a i nie przestaje byæ w moim
¿yciu». Równie¿ w czasie IV Pielgrzymki Ojciec �wiêty Jan
Pawe³ II, pielgrzymuj¹c do Wadowic i Czêstochowy, zatrzyma³
siê 14 VIII 1991 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej na rynku
i pob³ogos³awi³ wszystkim przybywaj¹cym do Sanktuarium, jak
te¿ mieszkañcom Kalwarii i okolicy.

19 VIII 2002 roku Papie¿ Jan Pawe³ II przyby³ po raz drugi
do Kalwarii Zebrzydowskiej, ¿eby podziêkowaæ za 400 lat
istnienia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaraz po
przybyciu do sanktuarium uda³ siê przez kru¿ganki Drogi
Krzy¿owej do kaplicy Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej i tu przed Jej
cudownym wizerunkiem modli³ siê ponad pó³ godziny. Po
modlitwie, kilka minut po godzinie 11, rozpoczê³a siê Msza
�w. pod przewodnictwem Ojca �wiêtego Jana Paw³a II,
upamiêtniaj¹ca 400-lecie istnienia sanktuarium ufun-
dowanego przez Miko³aja Zebrzydowskiego w 1602 roku.
S³owa powitania w imieniu Zakonu, Klasztoru i zgro-
madzonych p¹tników skierowa³ do Jana Paw³a II prowincja³
bernardynów o. Romuald Ko�la: �Witamy Ciebie wszyscy
w Twojej Kalwarii, w Twoim sanktuarium, ktore nawiedza³e�
wielokrotnie..., jeste� jednym z tych, który ca³e to bogactwo
duchowe kalwaryjskiego sanktuarium potrafi¹ dostrzec,
a przez dar osobistej modlitwy ów duchowy rezerwuar � jak
sam go nazwa³e� � jeszcze bardziej powiêkszyæ�. W homilii
Ojciec �wiêty przypomnia³, ¿e do Kalwarii pielgrzymowa³ jako
dziecko i m³odzieniec, a potem kap³an, biskup i kardyna³ i ¿e
tu zdobywa³ tak¿e si³ê do rozwi¹zywania wielu problemów oraz
wskaza³ na znaczenie sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej:
�To miejsce w przedziwny sposób nastraja serce i umys³ do
wnikania w tajemnicê tej wiêzi, jaka ³¹czy³a cierpi¹cego
Zbawcê, i Jego wspó³cierpi¹c¹ Matkê.... ka¿dy kto tu
przychodzi odnajduje siebie, swoje ¿ycie, swoj¹ codzienno�æ,,
swoj¹ s³abo�æ i równocze�nie moc wiary i nadziei-tê moc,
która p³ynie z przekonania, ¿e Matka nie opuszcza swego
dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego
mi³osierdziu�. Jan Pawe³ II przypomnia³ równie¿ historiê
Sanktuarium i wyrazi³ wdziêczno�æ stró¿om Sanktuarium:
franciszkanom-bernardynom za �umi³owanie cierpi¹cego
Chrystusa i Jego wspó³cierpi¹cej Matki, które z gorliwo�ci¹
i oddaniem przelewaj¹ tutaj w serca pielgrzymów. Homiliê
zakoñczy³ przejmuj¹c¹ modlitw¹-zawierzeniem Matce Bo¿ej
Kalwaryjskiej. Jest ono obecnie ka¿dego dnia odmawiane
w bazylice kalwaryjskiej po ka¿dej Mszy �w. odprawianej dla
wiernych. Po przekazaniu darów podszed³ do Papie¿a
prze³o¿ony klasztoru i kustosz sanktuarium o. W³adys³aw
Wa�ko i przyj¹³ z Jego r¹k z³oty krzy¿ papieski z mas¹ per³ow¹
specjalnie wykonany z okazji 400-lecia Kalwarii. Msza �w. pod
przewodnictwem Papie¿a, odprawiona w bazylice pw. Matki
Bo¿ej Anielskiej, 19 sierpnia 2002 roku, by³a kulminacj¹
obchodów 400-lecia fundacji sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej. By³o to jubileuszowe spotkanie pielgrzymów
kalwaryjskich z najwiêkszych w�ród nich Pielgrzymem,
papie¿em Janem Paw³em II.

Sanktuarium kalwaryjskie, nazywane czêsto Kalwari¹
Papiesk¹, od pocz¹tku pontyfikatu by³o miejscem wielkiej
modlitwy za Jana Pawia II � zgodnie z Jego pro�b¹
wypowiedzian¹ w Kalwarii 7 VI 1979 roku: �I proszê aby�cie
siê za mnie tu modlili, za ¿ycia mojego i po mojej �mierci�.
Odpowiadaj¹c na tê pro�bê przybywaj¹cy pielgrzymi
odprawiali dró¿ki za Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, a ka¿dego
dnia o godz. 9.00 by³a odprawiana Msza �w. w Jego intencji.
19 VIII 2002 roku Ojciec �wiêty podziêkowa³ za te modlitwy
i poprosi³ o dalsz¹ pamiêæ modlitewn¹. �Kiedy nawiedza³em
to Sanktuarium w roku 1979, prosi³em, aby�cie siê za mnie

tu modlili, za ¿ycia mojego i po �mierci. Dzi� dziêkujê wam
i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy i za
duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznajê. I nadal
proszê: nie ustawajcie w tej modlitwie � raz jeszcze
powtarzam � za ¿ycia mojego i po �mierci�. Po �mierci
Papie¿a wszystkie te modlitwy s¹ kontynuowane � z t¹
ró¿nic¹, ¿e zarówno nabo¿eñstwa dró¿kowe jak i msza �w.
s¹ odprawiane o  rych³¹ beatyfikacjê i kanonizacjê

najwiêkszego kalwaryjskiego Pielgrzyma.
27 V 2006 roku nawiedzi³ sanktuarium w Kalwarii

Zebrzydowskiej papie¿ Benedykt XVI. Po pozdrowieniu
wiernych uda³ siê do kaplicy Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej, gdzie
przed Jej cudownym wizerunkiem modli³ siê przez chwilê
w skupieniu. Po³o¿y³ te¿ na o³tarzu jako wotum papieskie
srebrny ró¿aniec i z³o¿y³ swój podpis w ksiêdze pami¹tkowej.
Po modlitwie uda³ siê jeszcze na krótko do bazyliki i pokoju,
w którym zatrzyma³ siê Jan Pawe³ II 19 VIII 2002 r. Nastêpnie
przy o³tarzu polowym, na placu modlitewnym od strony
wzgórza Ukrzy¿owania, odby³o siê spotkanie Ojca �wiêtego
z wiernymi. W krótkim przemówieniu wyg³oszonym po polsku
Benedykt XVI poprosi³ zgromadzonych pielgrzymów
o modlitwê za siebie i ca³y Ko�ció³. Na koñcu przemówienia
powiedzia³ po w³osku, ¿e ma nadziejê, i¿ Opatrzno�æ pozwoli
na szybk¹ beatyfikacjê i kanonizacjê papie¿a Jana Paw³a II.
Na zakoñczenie swojej wizyty w sanktuarium kalwaryjskim,
która trwa³a ponad pó³ godziny, udzieli³ zebranym b³o-
gos³awieñstwa apostolskiego.

KALWARIA W UNESCO
1 XII 1999 roku Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

(bazylika, klasztor i dró¿ki) zosta³o wpisane na listê
�wiatowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.
Przyczyni³y siê do tego walory krajobrazowe, kulturowe,
artystyczne i kultowe Kalwarii: znakomite usytuowanie miêdzy
gór¹ ¯ar i Lanckoron¹, niespotykane bogactwo archi-
tektoniczne oraz trwaj¹ca tutaj nieprzerwanie od pokoleñ
tradycja misteryjna. W roku 2003 Kalwaria Zebrzydowska
bêdzie obchodziæ 550 rocznicê obecno�ci bernardynów na
ziemi polskiej oraz 25-lecie pontyfikatu Jana Paw³a II,
Wielkiego Pielgrzyma Kalwaryjskiego. 2 VIII 2003 roku minê³o
400 lat od uroczystego po�wiêcenia pierwszego klasztoru
i ko�cio³a pw. Matki Bo¿ej Anielskiej. Sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej zas³uguje na szczególn¹ uwagê i od-
wiedzenie.

A je�li do czego pragnê Was zachêciæ i zapaliæ,
to aby�cie nie przestali nawiedzaæ tego sanktuarium.
Jan Pawe³ II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 VI 1979 r.
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

14 lutego.
Walentynki w siedzibie

Stowarzyszenia
(fotoreporta¿).
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15 lutego 2006 roku w Dniepropietrowsku odby³
siê premierowy pokaz filmu pt. «Przed sklepem
jubilera» na motywach m³odzieñczego dramatu Karola
Wojty³y. Ekranizacja zrealizowana zosta³a przez
Dniepropietrowski Miejski Teatr Telewizyjny, przy
udziale m.in. aktorów Polskiego Teatru-Studio �Z³ota
pomarañcza», dzia³aj¹cego przy Dniepropietrowskim
Zwi¹zku Polaków �Ognisko". Realizacja filmu by³a
dofinansowana ze �rodków Konsulatu Generalnego RP
w Charkowie.

Premiera odby³a siê w sali widowiskowej Pañst-
wowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropiet-
rowsku. W uroczysto�ci wziêli udzia³ m.in. Rektor
Pañstwowego Uniwersytetu Górniczego, Gienadij
Pivniak, Konsul Generalny RP w Charkowie - Grzegorz
Seroczyñski, przedstawiciele lokalnych w³adz, �rodo-
wisko artystyczne Dniepropietrowska, realizatorzy filmu,
studenci uniwersytetu oraz lokalne media. Film zosta³
ciep³o przyjêty przez widowniê i przychylnie komen-
towany po zakoñczeniu pokazu.

Premierowy pokaz filmu pt. «Przed sklepem jubilera»

Od konsulatu RP w Charkowie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w
Charkowie informuje, ¿e Pa³ac M³odzie¿y w Byd-
goszczy zaprasza m³odzie¿owe zespo³y muzyczne do
udzia³u w XXX Bydgoskich Impresjach Muzycznych

oraz Polonijnych Warsztatach Artystycznych.
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej

organizatora      http://www.palac.bydgoszcz.pl/
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 �piewamy razem

Mazurek ten by³ bardzo popularny w�ród ¿o³nierzy i
ludno�ci cywilnej pod koniec I wojny �wiatowej. Wówczas
to piosenka ta powsta³a w takim kszta³cie, a jej ostatnie
zwrotki tworzone by³y ju¿ po odzyskaniu niepodleg³o�ci.
Autorow nie znamy. Wiadomo natomiast, ¿e melodia
tej pie�ni by³a ju¿ popularna od pocz¹tku XIX wieku, a
niektóre jej pierwsze w¹tki tekstu powsta³y w okresie
Ksiêstwa Warszawskiego. W wydanym w 1833 roku
zbiorze �Pie�ni polskich i ruskich ludu galicyjskiego»,
Wac³aw z Olecka (w³a�c. Zaleski) w piosence �Nie wierz
dziewczyno, co ci u³an gada» zanotowa³ m.in. takie
wersy: �...nie ma ¿adnej strony, ani ¿adnej chatki, gdzie
by nie kocha³y u³anów mê¿atki, jedna umiera³a, jeszcze
siê pyta³a, czy na tamtym �wiecie s¹ u³ani przecie». Piêæ
lat pó�niej, w zbiorze �Pie�ni ludu polskiego w Galicji»
(1838), w grupie �Krakowiaki wiejskie z Bocheñskiego,
S¹deckiego i Tarnowskiego obwodu», ¯egota Pauli
odnotowuje pie�ñ zaczynaj¹c¹ siê s³owami: �U³ani, u³ani,
malowane dzieci, si¹dzie na konika, kieby ptasek leci».
Pod koniec XIX wieku, w pie�ni �Hej, jedzie hu³an jedzie»,
�piewanej na inn¹ melodiê, Zygmunt Gloger zapisa³ w
zbiorze �Skarbiec strzechy naszej» dwie strofy �piewane
pó�niej w pie�ni �Hej, hej, u³ani».

Mo¿na przyj¹æ, ¿e do melodii ludowej z pocz¹tku XIX
wieku, z wykorzystaniem w¹tków tekstowych ró¿nych
pie�ni u³añskich tamtego stulecia - w czasie I wojny
powsta³a pie�ñ w takim kszta³cie, jak tu przytoczono, przy
czym niektóre strofy dopisywano ju¿ po wojnie.

Do dnia dzisiejszego jest to jedna z najpopular-
niejszych pie�ni ¿o³nierskich i towarzyskich.

Inny Tytu³:

 "U³ani, u³ani, malowane dzieci"

U³ani, u³ani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci.

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci.

Niejedna panienka i niejedna wdowa,
Zobaczy u³ana, kochaæ by gotowa.

Hej, hej, u³ani...

Babcia umiera³a, jeszcze siê pyta³a:
Czy na tamtym �wiecie u³ani bêdziecie?

Hej, hej, u³ani...

Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,
Gdzie by nie kocha³y u³ana mê¿atki.

Hej, hej, u³ani...

Nie ma takiej chatki, ani przybudówki,
Gdzie by nie kocha³y u³ana ¯ydówki.

Hej, hej, u³ani...

Kochaj¹ i panny, lecz kochaj¹ skrycie,
Ka¿da za u³ana odda³aby ¿ycie.

Hej, hej, u³ani...

Kocha dzi� u³ana ju¿ ka¿da niewiasta,
Od wioski do wioski, od miasta do miasta.

Hej, hej, u³ani...

Jedzie u³an, jedzie, konik pod nim pl¹sa,
Czapkê ma na bakier i podkrêca w¹sa.

Hej, hej, u³ani...

A wszystkie panienki, gdy tylko zobacz¹,
Ledwie im z rado�ci serca nie wyskocz¹.

Hej, hej, u³ani...

Jedzie u³an jedzie, szabl¹ pobrzêkuje,
Uciekaj, dziewczyno, bo ciê poca³uje.

Hej, hej, u³ani...

A niech poca³uje, nikt mu nie zabrania.
Wszak on swoj¹ piersi¹ Ojczyznê os³ania.

Hej, hej, u³ani...
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 Kuchnia  polska

 Z podanych sk³adników wyrobiæ ciasto,
podzieliæ na trzy równe czê�ci i ka¿d¹ czê�æ osobno
upiec w tortownicy w �rednio nagrzanym piekarniku.
Przygotowaæ krem.

¯ó³tka utrzeæ z cukrem i, dodaj¹c wystudzony
napar kawy, dalej ucieraæ.

Rondelek z utart¹ mas¹ postawiæ na p³ytce na
ma³ym ogniu i gotowaæ 10 min, ca³y czas mieszaj¹c,
po czym wystudziæ. Utrzeæ mas³o na puch i, wci¹¿
ucieraj¹c, dodawaæ zimn¹ masê jajeczno-kawow¹.
Na koniec wlaæ spirytus.

Pierwszy i trzeci placek posmarowaæ kremem,
a �rodkowy d¿emem o dowolnym smaku. Reszt¹
kremu posmarowaæ boki tortu, a nastêpnie
udekorowaæ posypk¹ i serduszkami z czekolady.

Tort  jojo

Ciasto:

@ 40 dag m¹ki,
@  2 jaja,
@ 15 dag smalcu,
@ 15-20 dag cukru,
@ 2 ³y¿ki �mietany,
@ 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia,
@ cukier waniliowy,
@ zapach rumowy.

Krem:

@ 4-5 ¿ó³tek,
@ 5-7 ³y¿ek naparu prawdziwej kawy,
@ 25 dag mas³a,
@ 3/4 szklanki cukru,
@ ewentualnie ³y¿eczka spirytusu,
@ d¿em, posypka czekoladowa,
@ ozdoby z czekolady




