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¯yczymy Wam najmilsi aby moc
i pokój Zmartwychwsta³ego Chrystusa
ogarnia³y umys³y i serca nasze. B¹d�my
�wiadkami Jezusa, który ¿yje w nas
i po�ród nas.

Redakcja

Kto wierzy zmartwychwsta³emu
Chrystusowi, choæby i umar³ ¿yæ bêdzie , bo
Chrystus wskrzesi go w ostatni dzieñ.

Dni naszej drogi krzy¿owej, dni gorzkich
¿alów i zw¹tpieñ sk³adajmy z ufno�ci¹ u stóp
Bogarodzicy ze Wzgórza Kalwaryjskiego i
�piewajmy sercem: Alleluja, wesel siê, Królowo
mi³a� Alleluja!

Stefan Kardyna³ Wyszyñski

Kilka cytatów o jêzyku

Miko³aj Rej:
A niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹,
I¿ Polacy nie gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹
Cyprian Kamil Norwid:
«Gromem b¹d�my pierw ni�li grzmotem,
Oto têtni¹ i r¿¹ konie stepowe,
Gór¹ czyny!... a s³owa ? a my�li ? ... potem!
...Wróg pokala³ ju¿ i Ojców mowê» -
Energumen tak krzycza³ do Lirnika
I uderza³ w tarcz, a¿ siê wygiê³a.
Lirnik na to:
«Nie miecz, nie tarcz - broni¹ jêzyka,
Lecz – arcydzie³a”
Stanis³aw Wyspiañski:
O mowo polska, ty ziele rodzime,
Niech¿e ciê przyjmê w otwarte ramiona;
Ty bêdziesz kwieciem tych pó³ ubarwiona,
(...)
O mowo polska, ty czujny odzewie
serdecznych ¿alów, utrwalony w �piewie.
Leopold Staff:
B¹d� z serca pozdrowiona,
Ojczysta �wiêta mowo!
Niby ³añcuchem z³otym
Wi¹¿e nas twoje s³owo.
(...)
Ty� nasza twierdza, tarcza,
Opieka i obrona,
Ojczysta �wiêta mowo,
B¹d� z serca pozdrowiona!
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Dnia 1 kwietnia 1656 r. król Polski Jan Kazimierz w
katedrze lwowskiej z³o¿y³ �luby przed obrazem Matki Bo¿ej
£askawej obieraj¹c sobie za Patronkê -Królowê swoj¹ oraz
swego królestwa. By³ to czas, kiedy Polska by³a zajêta przez
wojska szwedzkie i grozi³o jej, ¿e królem Polski bêdzie Szwed
- protestant.

W 1904 r metropolita lwowski �w. arcybiskup Józef
Bilczewski pisa³ w Li�cie pasterskim �Królowa Korony
Polskiej» -Ale chyba nigdy jawniej Maryja nie okaza³a siê
nasz¹ obron¹, jak kiedy ojczyzna za króla Jana Kazimierza
w podwójnym znalaz³a siê ucisku, szarpana w swym wnêtrzu
wojnami domowymi, a równocze�nie powalona mieczem
obcym. Zdawa³o siê, ¿e ju¿ wszystko stracone - i wolno�æ, i
wiara, i honor narodu. Ludzie nas opu�cili, Bóg tylko nam
zosta³ i Naj�wiêtsza Panna.

Widz¹c to niebezpieczeñstwo król przyby³ do Lwowa,
który by³ miastem wolnym nie zajêtym przez okupanta i
postanowi³ udaæ siê pod opiekê Matki Boskiej. We Lwowie
by³o kilka obrazów Maryi ³askami s³yn¹cych. Wybrano obraz
Matki Boskiej £askawej, który przeniesiono do katedry z
kaplicy cmentarnej z nad grobu Katarzyny Domagaliczówny.

Mszê �w. w katedrze odprawi³ nuncjusz apostolski
arcybiskup Piotr Vidon w obecno�ci arcybiskupa lwowskiego
Jana Tarnowskiego, arcybiskupa gnie�nieñskiego i biskupa
krakowskiego. Po mszy �w. król Jan Kazimierz uklêkn¹³ przed
obrazem Matki Boskiej £askawej i wypowiedzia³ s³owa
�lubów: �Wielka Boga -Cz³owieka Rodzicielko i Panno
Naj�wiêtsza! Ja, Jan Kazimierz, z ³aski Syna Twego, Króla
królów i Pana mego, i z Twego mi³osierdzia król, pad³szy do
stóp Twoich naj�wiêtszych, Ciebie za Patronkê moj¹ i za
Królowê pañstw moich dzisiaj obieram, l siebie i moje
królestwo polskie, Ksiêstwo litewskie, ruskie... wojska
obydwu narodów i ludy wszystkie Twej osobliwej opiece i
obronie polecam... Postaram siê te¿, aby lud królestwa mego
od niesprawiedliwych ciê¿arów i ucisków by³ uwolniony.
Uczyñ to, Najmi³osierniejsza Pani i Królowo, aby� tak samo,
jakie�, najszczersz¹ chêæ we mnie, w moich urzêdnikach i
stanach do wyznania tego �lubu wzbudzi³a, tak¿e nam ³askê
u Syna Twego dla wype³nienia tego �lubu uprosi³a. Amen».

Po Mszy �w. wszyscy uczestnicy udali siê do ko�cio³a
jezuitów na modlitwê maryjn¹. Nuncjusz odczyta³ Litaniê
loretañsk¹ i na pro�bê króla na koñcu trzy razy zawo³a³
Królowo Polski, a wszyscy obecni odpowiedzieli Módl siê
za nami.

Po �lubach Jana Kazimierza kult Pani £askawej zacz¹³
siê rozwijaæ, powsta³a pie�ñ �piewana do dzisiaj: �liczna
Gwiazdo Miasta Lwowa Maryja.

Historia cudownego obrazu Matki Boskiej £askawej
zaczyna siê w 1598 roku. Namalowa³ go znany lwowski
malarz Józef Szolc - Wolfowicz i umie�ci³ nad grobem swojej
wnuczki Katarzyny Domagaliczówny. Grób ten dotyka³
prezbiterium katedry a wiele ludzi siê tam chêtnie modli³o.
Na czas �lubów królewskich obraz przyniesiono do katedry
a po �lubach odbiera³ cze�æ w dobudowanej kaplicy nad
grobem Katarzyny.

Now¹ kartê historii obrazu rozpocz¹³ czas pasterzowania
arcybiskupa Sierakowskiego. Zbudowa³ on w prezbiterium
katedry wielk¹ nastawê o³tarzow¹ w której umie�ci³ tron dla
obrazu Pani £askawej z³o¿ony z 7 kolumn. Uroczyste
przeniesienie obrazu nast¹pi³o 11 maja 1775 roku, a

uroczysta koronacja koronami papieskimi mia³a miejsce 11
maja 1776 roku. Kult cudownego obrazu przetrwa³ do
naszych czasów mimo ró¿nych zagro¿eñ. Po II wojnie
�wiatowej Ojciec �w. Jan Pawe³ II koronowa³ obraz w
Czêstochowie 19 czerwca 1983 r. Przebywaj¹c we Lwowie
25 czerwca 2001 roku modli³ siê w katedrze przed tym
obrazem, a 26 czerwca na³o¿y³ korony papieskie i podarowa³
z³ot¹ ró¿ê.

Cze�æ obrazu Matki Boskiej £askawej przed którym
z³o¿ono �luby narodu by³a natchnieniem dla artystów i
pisarzy. Wymieniæ wypada Oratorium prof. Mieczys³awa
So³tysa ��luby Jana Kazimierza», czy dramat Stanis³awa
Wyspiañskiego �Królowa Korony Polskiej». Wielki Prymas

Tysi¹clecia Kardyna³ Stefan Wyszynski napisa³ Jasnogórskie
�luby Narodu w 1956 r. opieraj¹c je na �lubach Jana
Kazimierza.

Do �lubów królewskich nawi¹zywa³ wielki arcybiskup �w.
Józef Bilczewski daj¹c za przyk³ad patriotyzmu i pobo¿no�ci.
Za jego nastêpcy arcybiskupa Boles³awa Twardowskiego
Arcybractwo Naj�wiêtszej Panny £askawej Królowej Korony
Polskiej w roku 1936 ufundowa³o nowe antepedium do
g³ównego o³tarza katedry. Jest to tryptyk przedstawiaj¹cy
sceny z historii, archidiecezji lwowskiej. Scena g³ówna
ukazuje moment sk³adania �lubów narodu przez króla Jana
Kazimierza.

W 350 rocznicê �lubów królewskich kardyna³ Marian
Jaworski odprawi³ mszê �w. w katedrze 1 kwietnia o godzinie
15.00. Po mszy �w. odby³ siê uroczysty koncert �Oratorium
�luby Jana Kazimierza» w wykonaniu solistów i orkiestry
Filharmonii Lwowskiej Kapeli �Trembita», chóru �Capella
Cracoviensis z Krakowa oraz orkiestry wojskowej zachodniej
grupy operacyjnej ze Lwowa.

  Bp Marian Buczek

350 ROCZNICA �LUBÓW KRÓLA JANA KAZIMIERZA
 W KATEDRZE LWOWSKIEJ

�luby lwowskie Jana Kazimierza,  fragment
obrazu Jana Matejki
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 Wielkanoc, w pierwszych wiekach nazywana Pasch¹,
jest najwiêkszym, najstarszym, bo najwcze�niej ustanowionym
i najuroczy�ciej obchodzonym �wiêtem wszystkich chrze�cijan
odprawianym na pami¹tkê Zbawczej Mêki i �mierci i przede
wszystkim Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa.
Najstarsze wzmianki �ród³owe o obchodach Wielkanocy -
chrze�cijañskiej Paschy, znale�æ mo¿na we wczesnych
pismach pisarzy chrze�cijañskich - ojców Ko�cio³a, z II i
prze³omu II i III w., Tertuliana, �w.Ireneusza i Hipolita.

Nazwa Pascha pochodzi od ¿ydowskiego Pesach - �wiêta
wiosennego, obchodzonego pomiêdzy 14 i 22 dniem miesi¹ca
nisan (wed³ug staro¿ydowskiego kalendarza moj¿eszowego),
podczas wiosennej pe³ni ksiê¿yca. Wówczas to w �wi¹tyniach
kap³ani sk³adali ofiary z ko�l¹t i wybranych jednorocznych
baranków. Starozakonni ¯ydzi dziêkowali za pierwsze
wiosenne zbiory jêczmienia i uroczy�cie ucztowali. �wiêto
Pesach odprawia³ pobo¿nie, ka¿dego roku Jezus Chrystus i
wszyscy Jego krewni. To w³a�nie na �wiêto Pesach przyby³
wraz z uczniami do Jerozolimy, tam spo¿y³ z uczniami Ostatni¹
Wieczerzê, tam zosta³ pojmany, os¹dzony, skazany na �mieræ
i ukrzy¿owany, tam zmartwychwsta³.

�wiêta wiosenne, podobne do ¿ydowskiego Pesach,
przed przyjêciem chrze�cijañstwa, mia³y wszystkie ludy
rolnicze Europy i Azji.

W symbolice i obchodach chrze�cijañskiej Paschy,
nazwanej pó�niej Wielkanoc¹ przetrwa³y wiêc pewne �lady
odwiecznych wierzeñ i mitów oraz relikty pradawnych �wi¹t
powitania wiosny i kultu ro�lin, odradzaj¹cych siê po zimowej
wegetacji. Wszystkie te relikty zwi¹zane jednak zosta³y z
tradycj¹ i symbolik¹ chrze�cijañsk¹ �wi¹t Wielkanocy.

Wielkanoc zalicza siê do �wi¹t tzw. ruchomych, poniewa¿
ka¿dego roku przypada po inn¹ nieco dat¹. Zgodnie z
ustaleniami soboru nicejskiego w 325 r., obchodzimy
Wielkanoc pomiêdzy 22 marca i 25 kwietnia, w pierwsz¹
niedzielê, po pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca.

�wiêto Zmartwychwstania Chrystusa (obchodzone w
porze wyra�nych ju¿ oznak wiosny) jest wiêc zarazem wielkim
�wiêtem wiosennym; jest tryumfalnym �wiêtem zwyciêskiego,
nieustannie odradzaj¹cego siê ¿ycia. �wiêtem wielkiej nadziei
i wielkiej obietnicy: ¿ycia, po ¿yciu, zmartwychwstania i
nie�miertelno�ci. Wyra¿a bowiem najwa¿niejsze kanony i
tajemnice wiary. Mówi o tym, �piewana we wszystkich
ko�cio³ach, stara, polska pie�ñ rezurekcyjna:

Chrystus zmartwychwstan jest
Nam na przyk³ad dan jest!

I¿ mamy z martwych powstaæ
Z Panem Bogiem królowaæ! Alleluja!

Obchody wielkanocne, wielkie �wiêto Zmartwychwstania,
rozpoczyna siê uroczyst¹ Rezurekcja, trzygodzinn¹ msz¹
�wiêta - jutrzni¹, po³¹czon¹ z procesj¹. Mszê tê odprawia siê
w Wielk¹ Sobotê o pó³nocy lub w Wielk¹ Niedzielê o �wicie.
W Polsce dotychczas na nabo¿eñstwie tym bywaj¹ t³umy.

W nocy z Wielkiej Soboty na Wielk¹ niedzielê, a ju¿
szczególnie podczas procesji rezurekcyjnej s³ychaæ huk
wystrza³ów i pêkaj¹cych petard. Jest to salut na cze�æ
Zmartwychwsta³ego Chrystusa, ale tak¿e zabawa dzieci i
m³odzie¿y trwaj¹ca nierzadko przez ca³y dzieñ.
     Po Rezurekcji wszyscy udaj¹ siê do domów na �wiêcone,

na oczekiwan¹ od wielu dni ucztê wielkanocn¹ .
     Poprzedza j¹ ceremonia dzielenia siê po�wiêconym
jajkiem, ¿yczenia wzajemne zdrowia, powodzenia i rado�ci,
u�cisk i poca³unek. Przypomina ona obrzêd dzielenia siê

op³atkiem w wigiliê Bo¿ego Narodzenia i jest tak samo
wyrazem wzajemnej ¿yczliwo�ci, mi³o�ci i przyja�ni. Dopiero
potem rozpoczyna siê �wi¹teczne �niadanie, trwaj¹ce zwykle
wiele godzin. Pierwszy dzieñ �wi¹t - Niedzielê Wielkanocn¹
spêdza siê g³ównie w gronie rodzinnym, przy zastawionym
stole, aby razem z bliskimi cieszyæ siê wielkim �wiêtem, a
tak¿e sob¹ i dobrym jedzeniem.

Polskie �wiêcone s³ynê³o zawsze z obfito�ci, a sto³y
wielkanocne pe³ne smakowitych potraw, którymi po dzieñ
dzisiejszy szczyci siê kuchnia polska, nie tylko zachêca³y do
jedzenia, ale tak¿e radowa³y oczy. Zdobi³y je nie tylko barwne
specja³y ustawione malowniczo na �nie¿nobia³ych obrusach,
ale i kolorowe pisanki oraz bukiety i ga³¹zki zielonego
bukszpanu i pierwsze wiosenne kwiaty.

Po�rodku sto³u królowa³ zawsze baranek zwany niegdy�
agnuskiem, wyrobiony z wosku, mas³a lub ciasta, a w czasach
ostatnich najczê�ciej z masy cukrowej.

Zwyczaj ustawiania na �wi¹tecznym stole baranka z
czerwon¹ chor¹giewk¹ wprowadzi³ w XVI w. papie¿ Urban V.
W Polsce ju¿ w XVII w. opisywano agnuska jako �wiêto�æ
która w czas Wielkanocy musia³a znale�æ siê ka¿dym polskim
domu; �wiêto�æ której i w naszych czasach nie mo¿e nigdy
zabrakn¹æ na polskim �wiêconem.

Obecne �wiêcone nie ma ju¿ dawnej, przesadnej czêsto
obfito�ci, ani dawnego nadmiaru, kiedy to sto³y, (zw³aszcza u
bogaczy) ugina³y siê pod ciê¿arem pieczonych na ro¿nie tusz
sarnich i wo³owych, szynek, nadziewanych prosi¹t, ogromnych
bab, mazurków i innych ciast oraz szlachetnych trunków.
Jednak¿e i teraz na �wiêta wielkanocne przyrz¹dza siê i
podaje wiele doskona³ych dañ miêsnych i ciast.

Zgodnie z tradycj¹ na �wiêcone jada siê zwykle dania
zimne: pieczone miêsa i wêdliny, a przede wszystkim szynkê
i ró¿ne kie³basy oraz jaja na twardo z chrzanem. Na ciep³o
podaje siê najczê�ciej ¿urek z kie³bas¹, czasami bigos i -
zawsze - bia³¹ kie³basê, gotowan¹ lub pieczon¹ z cebul¹. Po
nich nastêpuj¹ rozmaite wielkanocne ciasta.

Wielkanoc - �wiêto
Zmartwychwstania Pañskiego

"Procesja rezurekcyjna", rys. M.E. Andriolli

Historia i obyczaje
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Niegdy� �wiêcone nazywano �niadaniem lub - dla jego
obfito�ci - obiadem bez dymu lub przy jednym dymie. Znaczy³o
to, ¿e sk³ada siê z przygotowanych wcze�niej potraw,
przyrz¹dzonych do jedzenia na zimno lub tylko przy-
grzewanych. Mówiono, ¿e w tak wielkie �wiêto jakim jest
Wielkanoc, nie godzi siê gotowaæ, ani rozniecaæ wielkiego
ognia pod kuchni¹.

Do tradycyjnych, dawnych dañ wielkanocnych nale¿a³y
pieczone w ca³o�ci, nadziewane kasz¹ prosiêta (specja³
kuchni polskiej) i tzw. g³owizna - zamarynowana i upieczona
w ca³o�ci g³owa �wiñska, podawana z jajkiem na twardo w
ryjku. Dzisiaj specja³ów tych nie spotyka siê ju¿ na
wielkanocnych sto³ach. Nie brakuje na nich natomiast
wêdzonej i gotowanej szynki, kie³bas oraz ró¿nych
pieczonych miês i drobiu. Pieczenie te (wo³owe, cielêce lub
wieprzowe np. schab, indyk czy kurczêta) s¹ doskona³e
zarówno na zimno z dodatkiem odpowiednich sosów, jak i
na gor¹co. Je�li wiec nie odpowiada nam �wiêcone typu
zimny bufet, mo¿na przygotowaæ i podaæ je na ciep³o, na
gor¹cy �wi¹teczny obiad.

�wiêcone polskie choæ nie tak wystawne jak dawniej,
zachowa³o swój uroczysty charakter. Nie zmieni³a siê równie¿
tradycyjna polska go�cinno�æ. W �wiêta chêtnie zapraszamy
go�ci i czêstujemy ich domowymi przysmakami, bo jak
donosz¹ XIX-wieczne �ród³a nie lubi Polak sam je�æ czyli u
codziennego sto³u, czyli kiedy ma co lepszego, st¹d rad
niezmiernie go�ciowi.

Weso³e �wi¹teczne ucztowanie przerywa³y niegdy� gry i
zabawy domowe z u¿yciem pisanek. Czasami jeszcze i teraz,
bawimy siê walatkê czy inaczej wybitkê polegaj¹c¹ na
toczeniu jajek po stole albo stukanie siê trzymanymi w rêkach
kraszankami. Zdobywa punkty i wygrywa ten, którego jajko
najd³u¿ej nie st³ucze siê podczas zabawy.

Na Górnym �l¹sku, w pierwszy dzieñ Wielkanocy,
mê¿czy�ni i m³odzieñcy zabawiali siê kulaniem wajec (jajek)
z górki. W grze tej toczono jajko po deszczu³ce, staraj¹c aby
wpad³o do zag³êbienia zwanego duck¹.

 Na �l¹sku i Pomorzu, wed³ug niemieckiego obyczaju,
przygotowywano niespodzianki dla dzieci. By³y to koszyczki
lub gniazdka z barwnymi jajami, s³odyczami lub innymi
prezentami, przynoszonymi - rzekomo - przez wiosenne
zaj¹czki. Mi³y ten zwyczaj rozpowszechni³ siê tak¿e i w innych
regionach Polski.

Poniedzia³ek wielkanocny
 Poniedzia³ek wielkanocny - nazywany tak¿e drugim

dniem �wi¹t, up³ywa pod znakiem spotkañ rodzinnych i
towarzyskich. Z dawien dawna jest dniem zabaw, zalotów,
psot, ¿artów, ogólnej weso³o�ci i rado�ci.

W�ród licznych zwyczajów i obrzêdów zwi¹zanych z tym
dniem nie brakuje równie¿ momentów powa¿niejszych i
bardziej uroczystych.

Do takich nale¿y obyczaj �wiêcenia pól kropid³em z
palmy wielkanocnej, wcze�nie rano w Poniedzia³ek
Wielkanocny, zachowany dotychczas na Ziemi S¹deckiej,
Rzeszowskiej i Tarnowskiej. O �wicie gospodarze udaj¹ siê
na swe pola, aby pomodliæ siê, skropiæ zagony wod¹ �wiêcon¹
i przyklêkaj¹c przed ka¿d¹ skib¹, wbiæ w ni¹ ma³y krzy¿yk
palmowy lub u³amek palmy wielkanocnej - na b³ogo-
s³awieñstwo bo¿e i na pomy�lno�æ wszystkich prac rolniczych.
Dotychczas jeszcze, po zakoñczeniu tego obrzêdu, na polach
rozpala siê ogniska i sma¿y na nich jajecznicê. Spo¿ywa siê
ja wraz z przyniesionymi z domu resztkami �wiêconego.

Palenie ogni na polach sprzyja spotkaniom i s¹siedzkim
pogawêdkom. Gospodarze nawo³uj¹ siê, zapraszaj¹ do swych
ognisk, czêstuj¹ siê wódk¹, jajecznic¹ i domowymi specja³ami.

Na �l¹sku Raciborskim, we wsi Pietrowice Wielkie, w
Poniedzia³ek Wielkanocny odbywa siê procesyjny objazd
pól zwany niekiedy procesj¹ stu koni. Z ko�cio³a parafialnego
w Pietrowicach Wielkich, wyrusza, po sumie, kawalkada

z³o¿ona z co najmniej kilkudziesiêciu od�wiêtnie ubranych
je�d�ców, na koniach w uprzê¿y przystrojonej kwiatami i
wstêgami. Na czele procesyjnego orszaku jedzie konno ksi¹dz
proboszcz, w uroczystych, mszalnych szatach, w asy�cie
najznaczniejszych gospodarzy, z których jeden trzyma w rêku
krucyfiks, drugi figurkê Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Orszak
ten obje¿d¿a wie� i nale¿¹ce do niej pola, po czym udajê siê
do pobliskiego, XVII - wiecznego ko�ció³ka p¹tniczego pod
wezwaniem �wiêtego Krzy¿a w Pietrowicach Starych.
Odprawia siê tam msza zamówiona przez miejscowych
rolników, we wszystkich ich intencjach, a przede wszystkim w
intencji wiosennych prac polowych oraz przysz³ych dobrych
plonów. Nabo¿eñstwo koñczy siê uroczystym b³ogos³a-
wieñstwem procesyjnego orszaku konnego. W drodze
powrotnej procesja jedzie inn¹ drog¹, ale tak¿e granicami
parafii, obrze¿ami pól i ³¹k, b³ogos³awi¹c ziemi i wszystkim
uprawom.

Ostatni kilometr drogi, przed (ko�cio³em parafialnym w
Pietrowicach Wielkich) przebywa galopem. Wy�cig konny,
zamykaj¹cy uroczysto�æ, odbywa siê na cze�æ Zmart-
wychwstania Pañskiego i jest wyrazem dziêkczynienia i
rado�ci.

Procesyjny objazd pól pierwotnie praktykowany by³ w
intencji pomy�lnej wegetacji zbó¿. Zwi¹zany pó�niej z
wielkanocn¹ tradycja chrze�cijañsk¹, znany by³ w Niemczech,
na Morawach i £u¿ycach, a w Polsce na ca³ej Ziemi
Raciborskiej. W Pietrowicach zachowa³ siê i jest konty-
nuowany dziêki miejscowym proboszczom, którzy - w swej
pracy duszpasterskiej - odwo³uj¹ siê do miejscowej tradycji,
jednocz¹cej we wspólnym �wiêtowaniu parafian obydwu
narodowo�ci - Polaków i Niemców.

     W ca³ej Polsce Poniedzia³ek Wielkanocny jest jednak
przede wszystkim dniem weso³o�ci i swawoli. Najwa¿niejszym
i najbardziej znany zwyczajem jest oblewanie siê wod¹ czyli
�migus - dyngus. Pocz¹tkowo by³y to dwa odrêbne i bardzo
stare obrzêdy.

"Wielkanoc", rys. J. Konopacki
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Smigusem (z niem. Schmechostern - czyli biæ na
Wielkanoc; schmechen = biæ, uderzaæ, Ostern = Wielkanoc)
zwano zwyczaj oblewania wod¹, g³ównie dziewcz¹t na
wydaniu i m³odych kobiet, a tak¿e smaganie siê zielonymi
ga³êziami i witkami wierzbowymi lub uplecionymi z nich batami
(by³ to tzw. �migus zielony).Na �l¹sku Cieszyñskim np.
najpierw polewano wod¹ gospodynie i ich córki, a nastêpnie
suszono je, uderzaj¹c korwaczami, czyli biczami uplecionymi
z wierzbowych ga³¹zek.

 Natomiast dyngusem (z niem. dingen = wykupywaæ)
zwano pochody m³odzie¿y mêskiej, czêsto w przebraniach i
z ró¿nymi rekwizytami (np. z traczykiem, z barankiem, z
kurkiem dyngusowym), po³¹czone zawsze z weso³¹ kwest¹
�wi¹teczn¹ - wypraszaniem darów, przede wszystkim jaj
wielkanocnych i �wi¹tecznego jad³a.

Z czasem obrzêdy te zosta³y po³¹czone pod wspóln¹
nazw¹ �migusa - dyngusa (zwanego tak¿e �migurtem lub
�migustem) i zdominowane przez polewanie siê wod¹. Jest
to swawolna i nie pozbawiona zalotów zabawa m³odzie¿y, od
wieków praktykowana we wszystkich stanach. Nie na darmo
wiêc Poniedzia³ek Wielkanocny nazywany jest równie¿ Lanym
Poniedzia³kiem.

 W tej zabawie tej inicjatywa zwyczajowo nale¿a³a do
ch³opców, którzy na ³adne, ¿wawe i lubiane dziewczêta
wylewali ca³e konwie i wiadra wody, a nawet p³awili je w
stawach, sadzawkach i korytach do pojenia byd³a.
Dziewczyny chowa³y siê i ucieka³y z piskiem przed
�migurciarzami, ale w gruncie rzeczy by³y zadowolone. Im
wiêcej wody wylano na pannê, tym wiêkszy by³ dla niej honor.
Znaczy³o to bowiem, ¿e dziewczyna ma powodzenie i tzw.
wziêcie. Prawdziwym zmartwieniem by³ natomiast brak
�migurciarzy, suche ubranie i w³osy. Nie by³o wiêc koñca
szamotaniu, �miechom, gonitwom i piskom i nieprzerwanie,
ca³ymi strumieniami, la³a siê woda.

 We wsiach kujawskich istnieje jeszcze ciekawy zwyczaj
przywo³ywek dyngusowych. Ch³opcy z ca³ej wsi, zrzeszeni
w Stowarzyszeniu Klubu Kawalerów (tradycje tego klubu
siêgaj¹ XIX w.) o zmierzchu w Wielk¹ Niedzielê, lub w
Poniedzia³ek Wielkanocny rano, id¹ w pochodzie, z orkiestr¹
na najwiêkszego we wsi plac. Tam z zainstalowanego podestu,
a kiedy� tak¿e z wysokiego drzewa lub dachu karczmy,
og³aszaj¹ - najpierw rozpoczêcie przywo³ywek, potem za�
recytuj¹ wierszyki o miejscowych dziewczynach, ze wszystkich
po kolei domów. Chwal¹ je lub gani¹, nie szczêdz¹c im
ró¿nych napomnieñ higienicznych i zapowiadaj¹ ile wody siê
na któr¹ poleje i czy kto je od tego wykupi, tzn. czy znajdzie
siê w�ród zebranych kawaler który stanie za dziewczyn¹ i
ochroni j¹ od zbyt z³o�liwych psot dyngusowych.

     Dziewczyny przywo³ywane ³adnie mog³y wiêc - i mog¹
dotychczas - spaæ spokojnie. Wiadomo, ¿e w nastêpnym dniu
przyjd¹ do ich domów kawalerowie, którzy wprawdzie oblej¹
je wod¹ (najpierw komiteck¹, czyli zwyk³¹, pó�niej pachn¹c¹,
czyli perfumami), ale potem bêd¹ pilnowaæ, ¿eby ju¿ nikt
wiêcej ich nie niepokoi³.

 Inaczej wygl¹da³ - i wygl¹da - los dziewcz¹t brzydkich,
nie lubianych, nieporz¹dnych i niegospodarnych. Takie
zawsze przywo³ywano szpetnie, oblewano bezlito�nie wod¹ i
równie bezlito�nie wy�miewano ich wady, szpetotê,
niechlujstwo, szydz¹c przy tym z ich nik³ych szans na
zam¹¿pój�cie.

     W przesz³o�ci chodzenie po dyngusie oznacza³o
kwestê wielkanocn¹ dzieci i m³odzie¿y. Chodz¹c od domu do
domu sk³adano gospodarzom ¿yczenia weso³ych �wi¹t,
pomy�lno�ci, licznego i zdrowego przychówku, niekiedy
polewano ich przy tym wod¹, zawsze przymawiano siê o dary:

Przyszli�my tu po dyngusie,
za�piewamy o Jezusie,
o Panience i Piotrze,
o judaszu i o ³otrze.

A gosposia dobra szczera,
da nam placka da nam sera.

     Po dyngusie chodzono z traczykiem lub inaczej z
barankiem wielkanocnym; by³ to umieszczony w umajonym
ogródku tracz z drewna lub baranek z pi³¹ w ³apkach -
pami¹tka tego, ¿e ma³y Jezus pomaga³ �w. Józefowi - cie�li
w jego zajêciach.

Na Ziemi Krakowskiej chodzono z ogrojczykiem, czyli z
wózeczkiem ogrodzonym sztachetkami, wys³anym mchem lub

zielon¹ bibu³k¹. Wo¿ono w nim figurkê Chrystusa Zmart-
wychwsta³ego z czerwon¹ chor¹giewk¹ i rêk¹ uniesion¹ w
b³ogos³awi¹cym ge�cie.

 W Ma³opolsce, g³ównie w Limanowej i okolicach chodzili
przebierañcy zwani dziadami �migustnymi lub s³omiakami,
poniewa¿ nosili s³omiane czapy i opasywali siê powrós³ami
ze s³omy. Obchodzili domy w milczeniu, tylko od czasu do
czasu gwizdali lub turkali i ukali, dlatego ¿e - wed³ug legendy
- wyobra¿ali ¿ydowskich wys³anników, którzy nie chcieli
uwierzyæ w zmartwychwstanie Chrystusa i og³osiæ dobrej
nowiny, za karê utracili wiêc g³os.

 W okolicach Mielca chodzi³y dziady �migustne tzw.

«Szmigus», kopia obr. H. Lipiñskiego «K³osy» 1884

«Traczyk krakowski», rys. Kostrzewski;
 «Tygodnik Ilustrowany» 1862.
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mówi¹ce i polewaj¹c gospodarzy wod¹ ze swoich sikawek -
wielkich drewnianych szpryc, ¿yczy³y im dobrego urodzaju.
     Podobnie zachowywa³y siê krakowskie  i  pod-
krakowskie siudy - para przebierañców wielkanocnych -
dziad i baba, chodz¹cych po krakowskim Zwierzyñcu, a
tak¿e w okolicach Bochni i Wieliczki, zaczepiaj¹cych
przechodniów, polewaj¹cych ich wod¹ i dopraszaj¹cych siê
datków.

W Polsce centralnej, a g³ównie nad Pilic¹, w okolicach
Rawy Mazowieckiej, a tak¿e £owicza, Sieradza i £êczycy,
Na �l¹sku i w Wielkopolsce, w okolicach Kalisza, w
Poniedzia³ek Wielkanocny chodzono z kurkiem dyn-
gusowym, ¿ywym, a czasem z wypchanym lub glinianym
kogutem umieszczonym na dwuko³owym, czerwonym
wózeczku. Wózek toczyli ch³opcy zwani kurcarzami. Mieli
ze sob¹ (prócz wózka) kosze na datki, sikawki dyngusowe,
klekoty zwane niekiedy bocianami kurcarskimi lub ¿mijki
dyngusowe ze sk³adanych deseczek, zakoñczonych
szpikulcem do straszenia i k³ucia dziewcz¹t. Obchody
kurcarskie mia³y zawsze charakter zalotów i by³y po³¹czone
z chodzeniem w konkury. Mia³y sprzyjaæ kojarzeniu m³odych
par i zapewniaæ rodzinom zdrowe i liczne potomstwo. Kogut
bowiem od wieków by³ symbolem si³y, urody i mêsko�ci.

 Wszystkim �migurciarzom za ich �piewy i ¿arty
rozdawano jajka, �wi¹teczne ciasto i pieni¹dze.

Ka¿dego roku, w Poniedzia³ek Wielkanocny (i tak¿e w
nastêpuj¹cy po nim Wtorek) mieszkañcy Krakowa odwiedzaj¹
t³umnie kiermasz �wi¹teczny zwany emausem (od nazwy
biblijnego miasteczka Emaus, do którego wed³ug Ewangelii
�w.£ukasza szed³ z dwoma m³odzieñcami zmartwychwsta³y
Chrystus). Podobny kiermasz zwany drugim emausem
odbywa³ siê niegdy� w Niedzielê Przewodni¹. Obydwa ³¹czy³y
siê z uroczystymi nabo¿eñstwami, procesjami i odpustami w
pobliskich ko�cio³ach.

Kramy emausowe w przesz³o�ci, a tak¿e w naszych
czasach, pe³ne s¹ odpustowych ciast i s³odyczy, obwa-
rzanków, ró¿añców z ciasta, piernikowych serc i cukierków;
pe³ne s¹ zabawek, gwizdków, tr¹bek, glinianych kogutków i
innych cacek oraz ró¿nych b³yskotek. S³yn¹ jednak przede
wszystkim z zabawek emausowych nie spotykanych poza
Krakowem: z oryginalnych figurek przedstawiaj¹cych
krakowskich mieszczan, doro¿karzy, przekupniów i - przede
wszystkim - kiwaj¹cych siê na sprê¿ynkach ¯ydów, w
tradycyjnych strojach i lisich czapach.

Kiermasz ten odbywaj¹cy siê na krakowskim Zwierzyñ-
cu, w piêknej staromiejskiej scenerii, barwny, weso³y i gwarny
jest nieod³¹cznym elementem krakowskich obchodów
wielkanocnych.

Wy³¹cznie krakowskim zwyczajem by³a niegdy� rêkawka
odbywaj¹ca siê we Wtorek Wielkanocny, zwany tak¿e
trzecim dniem �wi¹t Wielkanocy. W tym dniu Krakowianie
udawali siê t³umnie na wzgórze na Krzemionkach (legenda
g³osi, ¿e jest to kopiec Kraka, mitycznego za³o¿yciela
krakowskiego grodu, który rzekomo usypano nosz¹c ziemiê
w rêkach i w rêkawach) i zrzucali z góry jab³ka, jajka i resztki
�wiêconego, czekali na nie i chwytali je biedacy, a zw³aszcza
ci¹gle g³odni krakowscy ¿aczkowie.

Toczenie ¿ywno�ci po zboczu domniemanego grobu
t³umaczy siê tak¿e jako pozosta³o�æ przedchrze�cijañskich
ofiar z ¿ywno�ci i jaj, jakie przodkowie nasi sk³adali niegdy�
na mogi³ach podczas wiosennych �wi¹t zaduszkowych.
     W obecnych czasach nazw emaus i rêkawka u¿ywa siê
dla przyko�cielnych �wi¹tecznych, zwyczajowych jarmarków
i kiermaszy.

«Polskie Tradycje �wi¹teczne»,
aut. Barbara Ogrodowska

Wiadomo�ci z Polski

Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³  w
Gdañsku, ¿e �nie ma w tej chwili powa¿niejszego
niebezpieczeñstwa, by nie uda³o siê stworzyæ koalicji
wiêkszo�ciowej�. Wyst¹pi³ tak¿e w obronie Radia
Maryja.

Kaczyñski doda³ podczas konferencji prasowej,
¿e koalicja wiêkszo�ciowa powstanie �w terminie
nieodleg³ym� i wtedy sprawa rz¹du z wiêkszo�ciowym
poparciem zostanie za³atwiona.

Prezes PiS mówi³, ¿e jego partia nie traktuje nowo
powsta³ej koalicji jako z³o konieczne. � Chcemy Polskê
zmieniæ i potrzebujemy poparcia tych si³ politycznych,
które te¿ ten uk³ad chc¹ zmieniæ � powiedzia³
Kaczyñski.

Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³ te¿, ¿e od kiedy
�Radio Maryja sta³o siê czê�ci¹ frontu, który ma szansê
Polskê zmieniæ�, radio i o. Tadeusz Rydzyk s¹ nara¿eni
na ataki ze strony innych mediów.

Lider PiS nie wymieni³, o jakie media chodzi.
Doda³, ¿e Radio Maryja by³o zawsze radiem za-
anga¿owanym i �doprowadzi³o do aktywizacji
politycznej bardzo powa¿nej czê�ci �rodowisk
tradycjonalistycznych zwi¹zanych z Ko�cio³em�.

To mo¿e siê podobaæ lub nie, ale to element
demokracji � powiedzia³ Kaczyñski. Wed³ug prezesa
PiS, wolno�æ mediów w Polsce jest zagro¿ona. � Ci,
którzy nieustannie powo³uj¹ siê na tê zasadê np. gdy
obra¿aj¹ g³owê pañstwa, jednocze�nie prowadz¹
zaciek³¹ kampaniê przeciwko radiu i o. Rydzykowi.
Chc¹ go wyeliminowaæ i w istocie chc¹ wyeliminowaæ
Radio Maryja � podkre�li³ mówi³ Kaczyñski.

(PAP)

J. Kaczyñski: bêdzie wiêkszo
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Ãëàãîë byæ (ïðîäîëæåíèå).
Czasownik byæ ci¹g dalszy).

Åäèíñòâåííîå ÷èñëî        Ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî
ja jestem              my jeste�my
ty  jeste� wy jeste�cie
on, ona, ono  jest                 oni, one s¹

Ôîðìà ãëàãîëà s¹  „îíè åñòü” – ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé
òðåòüåãî ëèöà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè.

Åñëè óêàçûâàåì îäèí ïðåäìåò, óïîòðåáëÿåì ãëàãîë jest.
Åñëè óêàçûâàåì íåñêîëüêî ïðåäìåòîâ, óïîòðåáëÿåì

ãëàãîë s¹.

Co to jest?    To jest...   To s¹ ...

²

To jest chleb.
To jest ryba. To s¹ ryby.
To jest gazeta. To s¹ gazety.
To jest paszport. To s¹ paszporty.
To jest jajko. To s¹ jajka.
To s¹ pieni¹dze (äåíüãè).

Æwiczenie 1
Óïîòðåáèòå jest èëè s¹.
Proszê u¿yæ jest lub s¹.

I.
1. To ...........szko³a.              To......................szko³y.
2. To............teatr.                 To......................teatry.
3. To............uniwersytety.    To.......................ulica.
4. To............jajko, a to.................jajka.
5. To............poczta, a to..............sklepy.
6. To............tramwaje, a to....... ..samochód.

II.
1. Czy....chleb?  Czy...........jajka?
2. Czy...bilety?   Czy............ryby?
3. Czy....ser?     Czy............nasze ksi¹¿ki?
4. Czy........mój paszport?  Czy............nasze paszporty?
5. Czy........twoje dokumenty? Czy........moje pieni¹dze?

Æwiczenie 2
Ñêàæèòå è íàïèøèòå ýòî ïî-ïîëüñêè:
Proszê powiedzieæ i napisaæ to po polsku:
- ×òî ýòî?
- Ýòî íàøà øêîëà.
- Ýòî ìîÿ êíèãà.
- Ýòî ìîè ãàçåòû.
- Ýòî òâîé àâòîìîáèëü?
- Äà, ýòî ìîé àâòîìîáèëü.
- Ýòî íàøè äåíüãè?

- Íåò, ýòî ìîè äåíüãè.
- Ýòî òâîè ïàñïîðòà?
- Äà, ýòî íàøè ïàñïîðòà.
- Ýòî âàøè âèçû?
- Íåò, íå íàøè, à âàøè

Kto to jest?     To jest...              To s¹
²

To jest matka. To jest ojciec. To s¹ rodzice.
Matka i ojciec to s¹ rodzice.

To jest babcia. To jest dziadek. To s¹ dziadkowie.
Babcia i dziadek to s¹ dziadkowie

To jest córka. To jest syn. To s¹ córki. To s¹ synowie.
Córka i syn to s¹ dzieci. Córki i synowie to s¹ dzieci.

To jest siostra. To jest brat. To s¹ bracia. To s¹ siostry.
Brat i siostra to jest rodzeñstwo. Bracia i siostry to jest
rodzeñstwo.

To jest kobieta. To jest mê¿czyzna. To s¹ kobiety. To s¹
mê¿czy�ni.
Kobieta i mê¿czyzna to s¹ ludzie. Kobiety i mê¿czy�ni to s¹
ludzie.

To jest dziewczynka. To jest ch³opiec. To s¹ dziewczynki. To
s¹ ch³opcy.
Dziewczynka i ch³opiec to s¹ dzieci. Dziewczynki i ch³opcy to
s¹ dzieci.

To jest kole¿anka. To jest kolega. To s¹ kole¿anki. To s¹
koledzy.

To jest przyjació³ka. To s¹ przyjació³ki.
To jest znajoma. To s¹ znajome.
To jest s¹siadka. To s¹ s¹siadki.
To jest przyjaciel. To s¹ przyjaciele.
To jest znajomy. To s¹ znajomi.
To jest s¹siad. To s¹ s¹siedzi.
To jest Polka. To s¹ Polki.
To jest Polak. To s¹ Polacy.

(dziewczynka � äåâî÷êà, ch³opiec � ìàëü÷èê,  kole¿anka �
ïîäðóãà, kolega - òîâàðèù, äðóã;  êîëëåãà - kolega z pracy,
przyjació³ka - ïðèÿòåëüíèöà, ïîäðóãà; znajoma � çíàêîìàÿ,
s¹siadka � ñîñåäêà, przyjaciel � äðóã, znajomy � çíàêîìûé,
s¹siad - ñîñåä)

Íàçâàíèÿ íàöèîíàëüíîñòåé â ïîëüñêîì ÿçûêå
ïèøóòñÿ ñ áîëüøîé áóêâû, íàïð: ïîëÿê - Polak,
ïîëüêà - Polka,  ïîëÿêè – Polacy.

Ãëàãîë byæ (ïðîäîëæåíèå). Ôàìèëèè. Èìåíèòåëüíûé ïàäåæ ìíîæåñòâåííîãî
÷èñëà ñóùåñòâèòåëüíûõ, ïðèëàãàòåëüíûõ è ìåñòîèìåíèé. Ïîðÿäîê ñëîâ.
Ãëàãîëû òèïà czytaæ (III ñïðÿæåíèå). Ãëàãîë nazywaæ siê.

Czasownik byæ (ci¹g dalszy). Nazwiska. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników,
przymiotników i zaimków. Czasowniki typu czytaæ (III koniugacja). Czasownik nazywaæ siê.

Uczmy siê  jêzyka polskiego

Óðîê 3
Lekcja 3
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Èìåíèòåëüíûé ïàäåæ ìíîæåñòâåííîãî
÷èñëà ñóùåñòâèòåëüíûõ, ïðèëàãàòåëüíûõ è
ìåñòîèìåíèé.
Mianownik liczby mnogiej rzeczowników,
przymiotników i zaimków.

Âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå ïîëüñêèå ñóùåñòâèòåëüíûå
ðàçëè÷àþòñÿ íà äâå ãðóïïû. Ê ïåðâîé ãðóïïå � ëè÷íî-
ìóæñêèõ ñóùåñòâèòåëüíûõ � îòíîñÿòñÿ ñóùåñòâèòåëüíûå
ìóæñêîãî ðîäà, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ëèö ìóæñêîãî ïîëà, à
êî âòîðîé, óñëîâíî íàçûâàåìîé íåëè÷íî-ìóæñêîé, âñå
îñòàëüíûå ñóùåñòâèòåëüíûå ìóæñêîãî ðîäà, ò.å. òå.
Êîòîðûå íàçûâàþò æèâîòíûõ, ïðåäìåòû, à òàêæå âñå
ñóùåñòâèòåëüíûå æåíñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà íåçàâèñèìî
îò çíà÷åíèÿ. Îò ïðèíàäëåæíîñòè ñóùåñòâèòåëüíîãî ê îä-
íîé èç ýòèõ ãðóïï çàâèñèò îáðàçîâàíèå ôîðìû èìåíè-
òåëüíîãî ïàäåæà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà. Âûáîð îêîí÷àíèÿ
â ýòîé ôîðìå ó ñóùåñòâèòåëüíûõ ìóæñêîãî è æåíñêîãî ðîäà
çàâèñèò òàêæå åù¸ îò õàðàêòåðà ïîñëåäíåãî ñîãëàñíîãî
îñíîâû.

Îñíîâà ñóùåñòâèòåëüíûõ

Â çàâèñèìîñòè îò ïîñëåäíåãî ñîãëàñíîãî îñíîâû
ðàçëè÷àþò íåñêîëüêî òèïîâ ñóùåñòâèòåëüíûõ.
Ýòî ñóùåñòâèòåëüíûå ñ îñíîâîé:

1) íà òâåðäûå ñîãëàñíûå n, m, r, ³, t, d, s, z, p,
b, w, f: syn, kolumna. Kino. Teatr, autobus, student,
krzes³o;

2) íà çàäíåÿçû÷íûå k, g: pomnik, lodówka,
biurko, pod³oga

3) íà ìÿãêèå ñîãëàñíûå: tramwaj, pokój,
mieszkanie, kuchnia;

4) íà òâåðäûå øèïÿùèå sz, rz, ¿, cz è
ñâèñòÿùèå c, dz, æ òàêæå l: lekarz, ulica, plac, fotel.

Ïåðâûå äâå ãðóïïû óñëîâíî íàçûâàþòñÿ òâåðäîîñíîâíûìè
ñóùåñòâèòåëüíûìè, à òðåòüÿ è ÷åòâåðòàÿ � ìÿãêî-
îñíîâíûìè.

Èìåíèòåëüíûé  ïàäåæ  ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà
íåëè÷íî-ìóæñêèõ  ñóùåñòâèòåëüíûõ

Îñíîâà / Ðîä   Ìóæ      Æåí       Ñðåäí
    íà �à      íà �î, -å

íà òâåðäûå ñîãëàñíûå      -y         -y           -a
autobusy   gazety      okna
balkony      krzes³a

íà çàäíåÿçû÷íûå k, g       -i          -i           -a
pomniki    ksi¹¿ki     biurka

     szafki
íà ìÿãêèå ñîãëàñíûå,      -e          -e            -a
íà òâåðäûå øèïÿùèå è   place     ulice       mieszkania
ñâèñòÿùèé c è l    fotele       kuchnie

        panie
Ïðèëàãàòåëüíûå â ôîðìå èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà ìíî-

æåñòâåííîãî ÷èñëà ïðè íåëè÷íî-ìóæñêèõ ñóùåñòâè-
òåëüíûõ èìåþò îêîí÷àíèå – e: piêkne parki, ciekawe ksi¹¿ki.

Ïðèòÿæàòåëüíûå è óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ â èìåíè-
òåëüíîì ïàäåæå ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ïðè íåëè÷íî-

To jest pani. To jest pan. To s¹ panie. To s¹ panowie.
Pan i pani to s¹ pañstwo. Panie i panowie to s¹ pañstwo.
Pani Kowalska i pan Kowalski to s¹ pañstwo Kowalscy.
Dzieci pani Kowalskiej i dzieci pana Kowalskiego to s¹ dzieci
pañstwa Kowalskich.

Ôàìèëèè Nazwiska
Áîëüøèíñòâî ïîëüñêèõ ôàìèëèé îêàí÷èâàþòñÿ íà:

-ski,               -ska,             -cki,           -cka
à íå: - skij,             -skaja,           -ckij,          -ckaja,

íàïð:      Jankowski, à íå Jankowskij
               Jankowska à íå Jankowskaja

Ïîëüñêèå ôàìèëèè èìåþò òàêæå äðóãèå îêîí÷àíèÿ.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà îêîí÷àíèå ôàìèëèé ñåìåé:
pan Kowalski, pani Kowalska, pañstwo Kowalscy,
pan Rybicki, pani Rybicka, pañstwo Rybiccy,
pan Markiewicz, pani Markiewicz, pañstwo Markiewiczowie,
pan Pawlak, pani Pawlak, pañstwo Pawlakowie,
pan Kmita, pani Kmita, pañstwo Kmitowie.
Îò÷åñòâî ïîëÿêàìè íå óïîòðåáëÿåòñÿ.

Pañstwo  (czyj? czyja? czyje?),  pañstwa

²
- Czyj to jest syn?
- Pañstwa Bieleckich.
- Czyja to jest córka?
- Pañstwa Pawlaków.
- Czyje to jest dziecko?
- Pañstwa Lubiczów.
- Czyje to s¹ dzieci?
- Pañstwa Milewskich.
- Czyje to s¹ dzieci? Pañstwa?
- Tak, to s¹ nasze dzieci.

Ñëîâà pan, pani óïîòðåáëÿþòñÿ â ïîëüñêîì ÿçûêå íå òîëüêî
ïðè èìåíè ñîáñòâåííîì äëÿ íàçâàíèÿ òðåòüåãî ëèöà, íî
òàêæå äëÿ âåæëèâîãî îáîçíà÷åíèÿ ñîáåñåäíèêà è ñîáå-
ñåäíèöû è ñîîòâåòñòâóåò ðóññêîìó Âû.
Ôîðìà pañstwo óïîòðåáëÿåòñÿ ïðè îáðàùåíèè ê ãðóïïå
ëèö ìóæñêîãî è æåíñêîãî ïîëà, ñ êîòîðûìè ãîâîðÿùèé íå
íà òû.

²
- Czy to jest pani paszport?
- Tak, to jest mój paszport.
- Czyj to jest samochód? Pañstwa?
- Tak, to jest nasz samochód.
- Czy to s¹ pana pieni¹dze?
- Tak, to s¹ moje pieni¹dze.
- Czy to jest pañstwa rodzina?
- Nie, to nie jest nasza rodzina.
- A czyja?
- Naszych znajomych, pañstwa Pawlaków.
- Czy to s¹ pani kole¿anki?
- Nie, to nie s¹ moje kole¿anki.
To s¹ córki mojej s¹siadki, pani Malinowskiej.
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ìóæñêèõ ñóùåñòâèòåëüíûõ èìåþò îêîí÷àíèå –e: mój –
moje; twój – twoje; nasz – nasze; wasz – wasze; ten, ta, to – te

Ðóññêîìó ìåñòîèìåíèþ îíè ñîîòâåòñòâóþò â ïîëüñêîì
ÿçûêå äâå ôîðìû: oni, one.

Ôðîìà oni óïîòðåáëÿåòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ëèö ìóæñêîãî
ðîäà (ëè÷íî-ìóæñêàÿ ôîðìà). Îíà óïîòðåáëÿåòñÿ òàêæå,
êîãäà ãîâîðÿò î äâóõ èëè íåñêîëüêèõ ëèöàõ, åñëè ñðåäè íèõ
åñòü õîòÿ áû îäèí ìóæ÷èíà. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
óïîòðåáëÿåòñÿ ôîðìà one.

²
To s¹ kobiety. Jak siê one nazywaj¹?
To s¹ dzieci. Jak siê one nazywaj¹?
To s¹ zwierzêta. Jak siê one nazywaj¹?
To s¹ przedmioty. Jak siê one nazywaj¹?
To s¹ mê¿czy�ni. Jak siê oni nazywaj¹?

(zwierzêta - æèâîòíûå, przedmioty – ïðåäìåòû)

²
Rozmowa
- To jest moja kole¿anka Wanda.
- Ona tu mieszka.
- To jest jej siostra Irena, a to jej brat Janusz.
- A kto to jest?
- To jest jej matka, a to jej ojciec.
- To s¹ jej rodzice.
- Czy onie te¿ tu mieszkaj¹?
- Nie , oni tu nie mieszkaj¹.
- To nie jest ich mieszkanie.
- Tu mieszka tylko Wanda i Irena.
- Gdzie one s¹ teraz?
- Wanda i Irena s¹ w domu.
- One odpoczywaj¹.
- Co to jest?
- To jest ich ksi¹¿ka, gazeta i czasopismo.
- Czy Wanda czyta?
- Tak, Wanda czyta, a Irena s³ucha.

(czasopismo - æóðíàë, czytaæ - ÷èòàòü, gdzie - ãäå, ksi¹¿ka
- êíèæêà, ¿yæ- æèòü, mieszkanie - êâàðòèðà, odpoczywaæ-
îòäûõàòü, rozmowa- ðàçãîâîð, s³uchaæ - ñëóøàòü, teraz -
òåïåðü, òîæå, tu- çäåñü, tylko - òîëüêî).

Ðàçãîâîð
- Ýòî ìîÿ ïîäðóãà Âàíäà.
- Îíà çäåñü æèâ¸ò.
- Ýòî åå ñåñòðà Èðèíà, à ýòî åå áðàò ßíóø.
- À êòî ýòî?
- Ýòî åå ìàòü, à ýòî åå îòåö.
- Ýòî åå ðîäèòåëè.
- Îíè òîæå çäåñü æèâóò?
- Íåò, îíè çäåñü íå æèâóò
- Ýòî íå èõ êâàðòèðà
- Çäåñü æèâóò (æèâåò) òîëüêî Âàíäà è Èðèíà.
- Ãäå îíè òåïåðü?
- Âàíäà è Èðèíà äîìà.
- Îíè îòäûõàþò.
- ×òî ýòî?
- Ýòî èõ êíèãà, ãàçåòà è æóðíàë.
- Âàíäà ÷èòàåò?
- Äà, Âàíäà ÷èòàåò, à Èðèíà ñëóøàåò.

²

Zwiedzamy miasto
- Czy pani jest tu po raz pierwszy?
- Tak.
- A pan?
- Ja równie¿.
- Co pañstwo chc¹ teraz zobaczyæ?
- Ja chcê zwiedziæ muzeum i zobaczyæ Stare Miasto.
- W³a�nie teraz w muzeum jest ciekawa wystawa:

wspó³czesne malarstwo polskie. Czy pan równie¿ chce
zwiedziæ muzeum?

- Owszem. Poza tym chcê zobaczyæ tutejsze teatry. Jakie
s¹ tu teatry?

- Dwa teatry dramatyczne, opera i operetka. A mo¿e
pañstwo chc¹ równie¿ zobaczyæ nasze parki? Niedaleko
muzeum s¹ dwa piêkne parki i ogród botaniczny.

- Chêtnie, ale najpierw proszê nam pokazaæ Stare Miasto.
- Czy pañstwo chc¹ jechaæ, czy i�æ pieszo?
- J wolê i�æ pieszo. Chcê ogl¹daæ domy, sklepy, wystawy.
- A pan?
-Ja tak¿e.

(chcieæ- õîòåòü, chêtnie - ñ óäîâîëüñòâèåì, ciekawy -
èíòåðåñíûé, i�æ - èäòè, jechaæ - åõàòü, malarstwo - æèâîïèñü,
miasto - ãîðîä, najpierw - ñíà÷àëà, ogl¹daæ - îñìàòðèâàòü,
ogród - ñàä, owszem - äà, piêkny - ïðåêðàñíûé, poza tym �
êðîìå òîãî, pój�æ - ïîéòè, proszê - ïîæàëóéñòà, równie¿ -
òîæå, sklep - ìàãàçèí, tutejszy - çäåøíèé, w³a�nie � êàê
ðàç, woleæ - ïðåäïî÷èòàòü, wspó³czesny � ñîâðåìåííûé,
zobaczyæ � óâèäåòü, ïîñìîòðåòü, zwiedzaæ - îñìàòðèâàòü,
zwiedziæ � îñìîòðåòü, ïîñåòèòü).

Îñìàòðèâàåì ãîðîä
- Âû çäåñü âïåðâûå (ïåðâûé ðàç)?
- Äà.
- À âû?
- ß òîæå.
- ×òî âû õîòèòå òåïåðü ïîñìîòðåòü (óâèäåòü)?
- ß õî÷ó ïîñåòèòü ìóçåé è ïîñìîòðåòü ñòàðûé ãîðîä.
- Êàê ðàç òåïåðü â ìóçåå èíòåðåñíàÿ âûñòàâêà: ñîâðå-
ìåííàÿ ïîëüñêàÿ æèâîïèñü. Âû òîæå õîòèòå ïîñåòèòü
ìóçåé?
- Êðîìå òîãî, ÿ õî÷ó ïîñìîòðåòü çäåøíèå òåàòðû. Êàêèå
çäåñü åñòü òåàòðû?
- Äâà äðàìàòè÷åñêèõ òåàòðà, îïåðà è îïåðåòòà. À íå õîòèòå
ëè ïîñìîòðåòü íàøè ïàðêè? Íåäàëåêî îò ìóçåÿ åñòü äâà
ïðåêðàñíûõ ïàðêà è áîòàíè÷åñêèé ñàä.
- Ñ óäîâîëüñòâèåì (îõîòíî), íî ñíà÷àëà ïîêàæèòå íàì,
ïîæàëóéñòà, Ñòàðûé ãîðîä.
- Âû õîòèòå ïîåõàòü èëè ïîéòè ïåøêîì?
- ß ïðåäïî÷èòàþ ïîéòè ïåøêîì. Õî÷ó îñìîòðåòü äîìà,
ìàãàçèíû, âèòðèíû.
- À âû?
- ß òîæå.

Ïîðÿäîê ñëîâ.
Kolejno�æ s³ów.

Îïðåäåëåíèå �ïðèëàãàòåëüíîå, ñîñîòàâëÿþùåå ñ ñóùåñò-
âèòåëüíûì åäèíîå ïîíÿòèå, ñòîèò ïîñëå îïðåäåëÿåìîãî
ñëîâà: ogród botaniczny.
Ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà ïðåäìåòà ñòîèò ïåðåä îïðåäåëÿåìûì
ñëîâîì: piêkny park.
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Ãëàãîëû òèïà czytaæ (III ñïðÿæåíèå)
Czasowniki typu czytaæ (III koniugacja).

Ãëàãîëû III ñïðÿæåíèÿ èìåþò îêîí÷àíèÿ:
-am, -asz, -a, -amy, -acie, -aj¹:
ja                     czytam my         zytamy
ty                  czytasz wy           czytacie
on, ona, ono    czyta oni, one  czytaj¹

Ïîäîáíûì îáðàçîì ñïðÿãàþòñÿ òàêèå ãëàãîëû êàê:
s³uchaæ, mieszkaæ, odpoczywaæ, rozmawiaæ...

²
- Jak siê nazywasz?
- Nazywam siê Irena Milecka.
- A ty jak siê nazywasz?
- Nazywam siê Stanis³aw Zborowski.
- Jak siê pani nazywa?
- Nazywam siê Maria Wolska.
- Jak siê pan nazywa?
- Sochacki.

Êàê òâîÿ ôàìèëèÿ? Jak  siê    nazywasz? Êàê âàøà
ôàìèëèÿ? Jak siê pani nazywa? Jak siê pan   nazywa? Íà
òàêèå âîïðîñû îòâå÷àåì èìåíåì è ôàìèëèåé èëè òîëüêî
ôàìèëèåé.

Ãëàãîë nazywaæ siê     Czasownik nazywaæ siê
ja nazywam siê   my  nazywamy siê
ty nazywasz siê wy nazywacie siê
on, ona, ono nazywa siê oni, one nazywaj¹ siê

Â ïîëüñêîì ÿçûêå ãëàãîëû ìîãóò áûòü ïåðåõîäíûìè,
íåïåðåõîäíûìè è âîçâðàòíûìè. Ãëàãîë nazywa ìîæåò áûòü
ãëàãîëîì ïåðåõîäíûì è óïîòðåáëÿòüñÿ ñ âèíèòåëüíûì
ïàäåæîì ïðÿìîãî äîïîëíåíèÿ: nazywa kogo, co? îí, îíà
íàçûâàåò êîãî, ÷òî? � íî ìîæåò óïîòðåáëÿòüñÿ è ñ
âîçâðàòíîé ÷àñòèöåé siê, ò.å. áûòü ãëàãîëîì âîçâðàòíûì:
nazywa siê íàçûâàåòñÿ, çîâåòñÿ, åãî (å¸) çîâóò. ×àñòèöà siê
ñîîòâåòñòâóåò ðóññêîé âîçâðàòíîé ÷àñòèöå �ñÿ, -ñü, êîòîðàÿ
â ïîëüñêîì ÿçûêå ïèøåòñÿ îòäåëüíî è ìîæåò ìåíÿòü ñâî¸
ïîëîæåíèå ïî îòíîøåíèþ ê ãëàãîëó:
Jak siê pan nazywa? Jak pan siê nazywa? Jak pan nazywa
siê?

²
- Jak siê pani nazywa?
- Nazywam siê Halina Potocka.
- Jak siê nazywa ta pani?
- Ta pani nazywa siê Monika Górska.
- Jak siê pan nazywa?
- Nazywam siê Pawe³ Zawi�lak.
Jak nazywa siê ten pan?
Ten pan nazywa siê Jacek Jankowski.
- Jak siê nazywa tamta kobieta?
- Zofia Nowicka.
- A tamten mê¿czyzna?
- Nowicki. To jest jej m¹¿.
- A czy tamto dziecko to ich synek?
- Chyba tak.

(chyba - íàâåðíî, âåðîÿòíî, ïîæàëóé)

Æwiczenie 3
Ñïðîñèòå òàê, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå îòâåòû:
Proszê tak zapytaæ, aby otrzymaæ nastêpuj¹ce odpowiedzi:

1. - ����������������...?
    - Nazywam siê Maria Kownacka.
2. - ����������������...?
    - Nazywam siê Piotr Chlebowski.
3. - ����������������...?
    - Ta pani nazywa siê Zawadzka.
4. - ����������������...?
    - Ten pan nazywa siê Siwik.

²
- Jak siê pañstwo nazywaj¹?
- Nazywamy siê Kowalscy. Anna i Jan Kowalscy.
- Jak siê pañstwo nazywaj¹?
- Nazywam siê Wi�niewski.
- Nazywam siê Zofia Kowalik.
- Nazywani siê Jab³oñska. Maria Jab³oñska.
- Andrzej Milewicz.

Êàê âàøà ôàìèëèÿ?
 Jak siê pañstwo nazywaj¹?

²
- Jak siê pañstwo nazywaj¹?
- Helena i Henryk Pawliccy.
- Jak siê nazywaj¹ pañstwa dzieci?
- Agnieszka Pawlicka i Jacek Pawlicki.

Æwiczenie 4
Çàêîí÷èòå âîïðîñû ïî ñìûñëó:
Proszê zakoñczyæ pytania:

przyk³ad:
- Czy to s¹ pana rodzice? Jak siê oni nazywaj¹?
l. - To s¹ twoje kole¿anki? Jak siê................................
2. - Czy to s¹ pañstwa dzieci? Jak siê...........................
3. - To s¹ pana koledzy? Jak siê....................................
4. - Czy to jest twoja kole¿anka? Jak siê.......................
5. - To s¹ pani s¹siadki? Jak siê.....................................

²
Ma³y chuligan rozbi³ okno kamieniem. W³a�ciciel domu

z³apa³ ch³opca i chce dowiedzieæ siê, jak siê on nazywa.
- Jak siê nazywasz?
- Tak samo jak mój ojciec.
- A jak nazywa siê twój ojciec?
- Tak samo, jak mój dziadek.
- Hm... A jak wo³aj¹ ciê na obiad?
- Mnie nie trzeba wo³aæ na obiad. Sam przychodzê!

(w³a�ciciel - õîçÿèí, âëàäåëåö, z³apa³ � ïîéìàë, chce
dowiedzieæ siê - õî÷åò óçíàòü, tak samo - òàê æå, wo³aj¹ ciê
- çîâóò òåáÿ, ïðèãëàøàþò,  nie trzeba - íå íàäî, przychodzê
� ïðèõîæó).

Óðîê ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì ó÷åáíèêîâ:
1. Blanka Konopka   �Podrêcznik jêzyka polskiego� (czê�æ 1);
2. B. Bartnicka, W. Jekiel, M. Jurowski, T. Tichomirowa,
D. Wasilewska, K. Wroc³awski   � Ìû ó÷èì ïîëüñêèé�;
3. W³adys³aw Miodunka   �Cze�æ, jak siê masz?�.
4. S. Karolak, D. Wasilewska   �Ó÷åáíèê ïîëüñêîãî ÿçûêà�.



Polonia Charkowa     Nr 4  (47)       Rok  2006                                                                                                                Str. 11

Przywileje na miarê mo¿li-
wo�ci, Józef Matusz Rzeczpospolita

Karta Polaka bêdzie naj-
wa¿niejszym dokumentem dla
milionów rodaków mieszkaj¹cych
za granic¹. Ma okre�laæ ich status
w czasie wizyt w kraju i regulowaæ
stosunek pañstwa polskiego do
by³ych obywateli. Projekt ustawy
trafi do Sejmu na wiosnê.

Wprowadzenie Karty Polaka
jest moralnym obowi¹zkiem pañstwa
polskiego wobec rodaków zamiesz-
ka³ych na obczy�nie - zapewnia
Micha³ Dworczyk, doradca premiera
do spraw Polonii i Polaków za
granic¹. Szczególnie niecierpliwie
czekaj¹ na ni¹ Polacy mieszkaj¹cy za
wschodni¹ granic¹. Dla nich to nie
tylko kwestia moralna, znak przy-
nale¿no�ci do wspólnoty narodowej,
ale równie¿ rozwi¹zanie wielu
praktycznych problemów. Dziêki
Karcie nie musieliby na przyk³ad,
wje¿d¿aj¹c do Polski, wykazywaæ
posiadania odpowiedniej kwoty
gotówki na pobyt.

(...) Karta Polaka to równie¿
sposób na zagwarantowanie sta³ej
³¹czno�ci Polonii z krajem. Jest ona
tym bardziej wa¿na, ¿e program
repatriacji Polaków ze Wschodu,
obliczony na powrót do kraju nawet
kilkudziesiêciu tysiêcy osób, okaza³
siê pora¿k¹. Przez ostatnie lata
wraca³o ich co roku tylko kilkuset. -
Musimy zdecydowaæ, czy w ogóle
kontynuowaæ program - przyzna³
Piotr Stachañczyk, prezes Urzêdu do
spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
podczas debaty na temat polityki
migracyjnej Polski, która wczoraj
odby³a siê w «Rzeczpospolitej».

Opowie�æ o wielkim ponty-
fikacie, Ma³gorzata Bochenek, Nasz
Dziennik

Dzisiaj na ekrany kin wchodzi
film «Jan Pawe³ II». Wczoraj jego
ogólnopolska premiera odby³a siê w
Krakowie i w Wadowicach. Jeszcze
przed po³udniem mia³ miejsce pier-
wszy publiczny pokaz, w którym
uczestniczyli odtwórcy g³ównych ról
oraz realizatorzy. Natomiast wieczo-

Przegl¹d polskiej prasy
rem w uroczystej premierze udzia³
wziêli ks. kard. Stanis³aw Dziwisz,
prezydent Polski Lech Kaczyñski,
premier Kazimierz Marcinkiewicz.
Akcja filmu zaczyna siê zamachem
na ¿ycie Ojca �wiêtego Jana Paw³a
II w dniu 13 maja 1981 roku.

Widz niejako na nowo prze-
¿ywa dramatyczne chwile z po-
cz¹tku pontyfikatu. Sceny retro-
spektywne przenosz¹ publiczno�æ
do lat m³odzieñczych Karola Woj-
ty³y. Jeste�my �wiadkami budz¹-
cego siê powo³ania do kap³añstwa.
W opowie�ci o wielkim ponty-
fikacie przypominamy sobie po-
szczególne zdarzenia, których
byli�my �wiadkami. Niezwykle
wzruszaj¹ce s¹ obrazy ukazuj¹ce
pog³êbiaj¹c¹ siê chorobê Papie¿a i
zwi¹zane z ni¹ cierpienie. Jednak
patrzymy na Jana Paw³a II - cz³o-
wieka wielkiego duchem, tytana
pracy, mimo cierpienia pod¹¿a-
j¹cego do drugiego cz³owieka.
Scena koñcowa to dokumentalne
zdjêcia z pogrzebu Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II.

Jak podkre�laj¹ realizatorzy,
film jako «swoiste rekolekcje wiel-
kopostne» ma na celu przypomnieæ
wydarzenia z ¿ycia i pontyfikatu
Jana Paw³a II. Przywo³aæ «nie-
zwyk³e wzruszenie» i modlitwê,
której byli�my uczestnikami w
ostatnich dniach ¿ycia Papie¿a
Polaka. Realizacji przy�wieca³a
nadzieja, «¿e przes³anie filmu, jak i
wielko�æ Osoby Jana Paw³a II,
pozwol¹ polskiemu widzowi przy-
pomnieæ wymiar duchowy Jego
pontyfikatu i dar g³êbokiej wiary,
jaki w sercach Polaków pozostawi³
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II». - By³a
potrzeba zrobienia takiego filmu.
Przy�wieca³y nam s³owa Ojca
�wiêtego: «Nie bójcie siê, nie
lêkajcie siê» - mówi³ wczoraj John
Kent Harrison, re¿yser.

Tytu³ow¹ postaæ gra amery-
kañski aktor Jon Voight. - Przez ca³y
czas czuli�my brzemiê odpowie-
dzialno�ci za role. My, aktorzy,
modlimy siê o wielkie role. Marze-

niem ka¿dego aktora jest pokazaæ
co�, co poruszy ludzi - mówi³
Voight. Zaznaczy³ równie¿, ¿e
wielk¹ rado�æ sprawia im akceptacja
w ojczy�nie Jana Paw³a II. W rolê
m³odego Karola Wojty³y wciela siê
Cary Elwes, który podczas kon-
ferencji prasowej wyzna³, ¿e mia³
zaszczyt spotkaæ Papie¿a osobi�cie.
By³o to 6 stycznia 1989 roku. -
Bardzo mi to pomog³o w inter-
pretacji tej roli - zaznacza Elwes.
Doda³ równie¿, ¿e pozwoli³a mu ona
«od�wie¿yæ swoj¹ w³asn¹ wiarê».
Odtwórcom g³ównej roli w polskiej
wersji jêzykowej g³osu u¿ycza
Krzysztof Kolberger.

W pozosta³ych rolach wystê-
puj¹: James Cromwell (kard. Adam
Sapieha), Christopher Lee (kard.
Stefan Wyszyñski), Ben Gazzara
(kard. Agostino Casaroli), Wenanty
Nosul (polski aktor jako ks. Sta-
nis³aw Dziwisz). Re¿yserem polskiej
wersji jêzykowej jest Jerzy £uka-
szewicz. Polski obraz trwa nieco
ponad dwie godziny, ró¿ni siê od tych
zaprezentowanych jeszcze w ubieg-
³ym roku w telewizji amerykañskiej
i w³oskiej. - Sceny troszeczkê �mie-
szne, wrêcz karykaturalne dla pols-
kiego widza (...), zosta³y wyciête -
podkre�la Jerzy £ukaszewicz. Zast¹-
pi³y je zdjêcia dokumentalne. [...]
�wiatowa premiera filmu odby³a siê
17 listopada ubieg³ego roku w
Watykanie. Po niej Papie¿ Benedykt
XVI powiedzia³ m.in.: «Film ten jest
kolejnym dowodem mi³o�ci, jak¹
ludzie obdarzaj¹ polskiego Papie¿a,
oraz wielkiego pragnienia zapa-
miêtania go, ponownego ujrzenia go,
poczucia jego blisko�ci. (...) Film ten
na nowo obudzi³ we mnie - a s¹dzê,
¿e równie¿ we wszystkich, którzy
dost¹pili zaszczytu znajomo�ci z nim
- g³êbok¹ wdziêczno�æ wobec Boga
za to, ¿e da³ Ko�cio³owi i �wiatu
Papie¿a o takiej postawie ludzkiej i
duchowej».

opracowa³:S³awomir Pietryka
Serwis POLSKA-POLACY

¯ród³o: Publicystyka w³asna
(Polska) 2006-03-08
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Prezydent Lech Kaczyñski wraz z Polakami
mieszkaj¹cymi we Lwowie uczci³ w sobotê 350.
rocznicê �lubów króla Jana Kazimierza. Podczas
wizyty prezydent wyrazi³ nadziejê, ¿e Ukraina
nied³ugo zostanie cz³onkiem NATO, a nieco pó�niej
równie¿ Unii Europejskiej.

Podczas wizyty polski prezydent wyrazi³ nadziejê,
¿e Ukraina nied³ugo zostanie cz³onkiem NATO, a nieco
pó�niej równie¿ Unii Europejskiej. Rozmawia³ te¿
telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wiktorem
Juszczenk¹.

«Podczas rozmowy z prezydentem Juszczenk¹
powiedzia³em, ¿e sprawa wyboru formu³y rz¹dów jest
spraw¹ tylko i wy³¹cznie Ukraiñców, natomiast - je�li
chodzi o mnie - to ja prywatnie lubiê kolor niebieski, ale
politycznie uwielbiam pomarañczowy» -powiedzia³ Lech
Kaczyñski.

W niedzielnych wyborach parlamentarnych na
Ukrainie zwyciê¿y³a partia Wiktora Janukowycza. Na
drugim miejscu znalaz³ siê Blok Julii Tymoszenko, na
trzecim Blok Nasza Ukraina wspieraj¹cy Juszczenkê.

«G³êboko wierzymy, ¿e Ukraina bêdzie kroczyæ
dalej t¹ drog¹, któr¹ wybra³a w piêknych dniach koñca
2004 roku. Wierzymy, ¿e nied³ugo ju¿ spotkamy siê w
NATO (...), a pó�niej w UE» - o�wiadczy³ polski
prezydent w przemówieniu, które wyg³osi³ w lwowskiej
Katedrze £aciñskiej.

Prezydent Polski podkre�la³, ¿e jego wizyta we
Lwowie ma przede wszystkim charakter religijny i jest
zwi¹zana z 350. rocznic¹ �lubów lwowskich Jana
Kazimierza.

Król Jan II Kazimierz z³o¿y³ je 1 kwietnia 1656 roku,

w czasie «potopu» szwedzkiego. Monarcha odda³ kraj
opanowany przez Szwedów w opiekê Matce Bo¿ej,
wcze�niej ukoronowanej na Królow¹ Polski. Pragn¹c
poderwaæ do walki z naje�d�c¹ nie tylko szlachtê, ale i
ca³y lud, król obieca³, ¿e kiedy kraj zostanie uwolniony,
poprawi sytuacjê ch³opów i mieszczan.

Sobotnie uroczysto�ci odby³y siê w tym samym
miejscu, gdzie �lubowa³ Jan Kazimierz - w lwowskiej
Katedrze £aciñskiej. Mszê �wiêt¹ celebrowa³ kardyna³
Marian Jaworski, jeden z najbli¿szych przyjació³ Jana
Paw³a II, który by³ obecny przy �mierci papie¿a. Pod
koniec homilii kardyna³ odnowi³ �luby sprzed 350 lat.

Po mszy Lech Kaczyñski wys³ucha³ skompono-
wanego przez jednego z za³o¿ycieli Lwowskiej
Filharmonii, Mieczys³awa So³tysa, oratorium «�luby
Jana Kazimierza». Utwór, który powsta³ w 1895 r., nie
by³ wykonywany przez dziesiêciolecia. Zabrzmia³ w
Katedrze Lwowskiej dopiero w 2004 r.

Prezydent odwiedzi³ te¿ Cmentarz £yczakowski.
Bia³o-czerwone wieñce z³o¿y³ przy p³ycie g³ównej
Cmentarza Orl¹t i przy Memoriale Ukraiñskiej Armii
Galicyjskiej (Strzelców Siczowych). Lechowi Kaczyñ-
skiemu towarzyszy³ przedstawiciel prezydenta Ukrainy.

Prezydentowi we Lwowie towarzyszy³a ma³¿onka
Maria, a tak¿e m.in. marsza³ek Senatu I kadencji i
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Andrzej Stelmachowski, wicemarsza³ek Senatu Krzysz-
tof  Putra, minister �rodowiska Jan Szyszko oraz kapelan
Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie
pra³at Zdzis³aw Peszkowski i mec. Jacek Taylor.

Serwis POLSKA-POLACY
¯ród³o: Portal Onet.pl (Polska)

Od 2 maja Polska wprowadzi nowy, zgodny z
normami Unii Europejskiej, wzór tablic rejest-
racyjnych. Jednocze�nie z pojawieniem siê nowych
wzorów tablic, stare � wydane do 1 maja � zachowuj¹
wa¿no�æ.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem resortu transportu z
20 kwietnia br., w nowym wzorze tablic w lewej czê�ci
znajdowaæ siê bêdzie symbol UE � 12 piêcio-
ramiennych gwiazdek na niebieskim tle � oraz polski
znak � litery �PL�.

Wizyta Lecha Kaczyñskiego we Lwowie

Wprowadzenie nowych tablic nie wi¹¿e siê z
pobieraniem dodatkowych op³at za ich wydanie przez
rejestruj¹ce je urzêdy komunikacji � podkre�la
ministerstwo. Za nowe tablice zap³acimy tak jak
dotychczas � 80 z³.

Zmiany wprowadzono by dostostowaæ rejestracje
naszych aut do przepisów unijnych.

(IAR, PAP, TVP)

Nowe tablice rejestracyjne

Wiadomo�ci z Polski



Polonia Charkowa     Nr 4  (47)       Rok  2006                                                                                                                Str. 13

Do modlitwy za rz¹dz¹cych wezwa³ Prymas Polski
w orêdziu Wielkanocnym, które wyg³osi³ w Wielk¹
Sobotê za po�rednictwem Telewizji Polskiej. Ojczy�nie
¿yczy³ «pokoju i ³adu, sprawiedliwo�ci i
prawdy», a Benedyktowi XVI, aby przy-
jecha³ do Polski z «dobrym i b³ogos³awi¹cym
s³owem».

Prymas zauwa¿y³, ¿e w Polsce
czê�ciej narzekamy na rz¹dz¹cych, ni¿ siê
za nich modlimy, tymczasem powinno byæ
odwrotnie.

Wzywaj¹c do bardziej intensywnej
modlitwy za nich powiedzia³: «Zastanówmy
siê, jak czêsto narzekamy na polityków. Czy
ilo�æ z³orzeczeñ na rz¹dz¹cych wyrównuje
siê na szali, gdzie zanoszone s¹ modlitwy?
Albo zapominamy, albo nie modlimy siê za tych, co
powinni odpowiedzialnie podejmowaæ ciê¿ar zabiegania
o dobro wspólne. Oby na tej szali przewa¿y³y modlit-
wy!».

Kardyna³ Polski ¿yczy³ Polsce «pokoju i ³adu,
sprawiedliwo�ci i prawdy». Jak zauwa¿y³ te cnoty
spo³eczne s¹ osi¹galne nawet przy tarciach ró¿nych
wspólnot politycznych, istotne jest bowiem jak cz³owiek

patrzy na drugiego: ¿yczliwie czy nie¿yczliwie.
Przestrzeg³ przy tym, ¿e «media nie powinny byæ
sposobem do mówienia fa³szywego �wiadectwa przeciw

bli�niemu swemu».
Prymas skierowa³ szczególne ¿yczenia

do ró¿nych grup spo³ecznych i zawodowych.
Lekarzom i ca³ej s³u¿bie zdrowia ¿yczy³, aby
«Bóg pomna¿a³ w ich sercach mi³o�æ do
chorego»; kierowcom, aby «nigdy nie siadali
za kierownic¹ po spo¿yciu alkoholu»; za�
dzieciom i m³odzie¿y « pogodnego spojrzenia
w przysz³o�æ».

Wszystkim Polakom ¿yczy³, aby do
naszych domów przyszed³ Chrystus z orê-
dziem pokoju. «Niech do ka¿dego domu, jak
do Wieczernika, wejdzie, mimo czasem

zamkniêtych drzwi, Chrystus Zmartwychwsta³y i niech
powie: «Pokój wam»».

Nawi¹zuj¹c do zbli¿aj¹cej siê wizyty w Polsce
papie¿a Ks. Prymas ¿yczy³ Benedyktowi XVI, «aby
przyjecha³ do nas z «bene-dykcj¹», z dobrym i
b³ogos³awi¹cym s³owem».

Serwis POLSKA-POLACY
¯ród³o: KAI (Polska)

Prymas wezwa³ do modlitwy za rz¹dz¹cych, Ojczyznê i Benedykta XVI

Mi³o�æ do partnera i chêæ poprawienia poziomu ¿ycia
- to dwa g³ówne powody, dla których mieszkañcy UE
decyduj¹ siê, by zamieszkaæ w innym kraju - wynika z
badañ przedstawionych we wtorek przez Komisjê
Europejsk¹.

W ramach unijnego projektu badawczego Pioneur
przepytano 5 tys. osób, które opu�ci³y swoje ojczyzny i
zamieszka³y we Francji, Niemczech, W³oszech, Hiszpanii
i Wielkiej Brytanii.

Z badañ wynika, ¿e 2 proc. obywateli UE mieszka
poza swoj¹ ojczyzn¹. Tylko jedna czwarta z nich
zdecydowa³a siê na ten krok z powodów zarobkowych.
30 proc. postanowi³o przenie�æ siê, by do³¹czyæ do
swoich partnerów ¿yciowych i rodzin, a 24 proc. - licz¹c
na lepsze warunki ¿ycia. Takie osoby najczê�ciej
wybieraj¹ jako cel Francjê i Hiszpaniê, przy czym ten
ostatni kraj, a tak¿e W³ochy wybiera wielu emerytów, by
zamieszkaæ na wsi.

Osoby, które wyje¿d¿aj¹ w celach zarobkowych,
najczê�ciej pochodz¹ ze wsi i w nowych krajach osiedlaj¹
siê g³ównie w stolicach i innych wielkich miastach.

Wielka Brytania jest wymarzonym miejscem do
pracy, g³ównie dla ludzi m³odych, przy czym badania
pokazuj¹, ¿e jest to kraj, w którym rezydenci chc¹
pracowaæ najczê�ciej w sektorze finansowym, ubez-

pieczeniowym i obrotu nieruchomo�ciami. Z kolei do
Niemiec obywatele innych krajów UE najczê�ciej
przyje¿d¿aj¹ po to, by pracowaæ fizycznie. Co druga
osoba, która mieszka obecnie poza swoj¹ ojczyzn¹,
wcze�niej studiowa³a za granic¹ (czêsto w ramach
unijnego programu Erasmus).

Badania pokaza³y, ¿e obcokrajowcy interesuj¹ siê
polityk¹, i nierzadko maj¹ przekonania lewicowe. S¹ na
bie¿¹co z wydarzeniami politycznymi w swoich nowych
krajach i w porównaniu z ich rodowitymi mieszkañcami
chêtniej bior¹ udzia³ w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.

Badania w ramach projektu Pioneur przepro-
wadzono w ramach trwaj¹cego w³a�nie Roku Mobilno�ci
Pracowników. Na programy zwi¹zane z podwy¿szeniem
�wiadomo�ci mieszkañców Europy na ten temat
przeznaczono 10 mln euro.

Niedawno Komisja Europejska opublikowa³a raport,
z którego wynika³o, ¿e przenoszenie siê pracowników z
nowych krajów unijnych do Wielkiej Brytanii, Irlandii i
Szwecji, które otworzy³y swoje rynki pracy w maju 2004
r., nie przynios³o negatywnych efektów, a wrêcz
przeciwnie - przyczyni³o siê do poprawy sytuacji
gospodarczej tych trzech starych krajów UE

(PAP)

Praca i mi³o�æ zmuszaj¹ do mobilno�ci
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O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

W roku tylko tydzieñ dzieli Wielkanoc katolick¹
od prawos³awnej. Katolicy bêd¹ �wiêtowali Dzieñ
Zmartwychwstania Pañskiego 16 i 17 kwietnia.

W ostatni¹ niedziele Wielkiego Postu, w dniu
który stanowi wprowadzenie wiernych w Wielki
Tydzieñ, cz³onkowie Stowarzyszenia Kultury
Polskiej i zaproszeni
go�cie spotkali siê w
Domu Polonii, by bli-
¿ej poznaæ polskie
wielkanocne zwycza-
je, dostrzec podo-
bieñstwa i ró¿nice z
tradycj¹ ukraiñsk¹.

Na �wi¹tecznym
stole, wokó³ którego
zasiedli�my, znalaz³y
siê prawie wszystkie
symbole wielkanoc-
ne. By³y jaja (co praw-
da w uwspó³cze�nio-
nej wersji, bo nakle-
janki), by³ kurczak,
zaj¹c, maleñka wiel-
kanocna baba, ga-
³¹zki wierzby, wio-
senne kwiaty i wy-
�wiêcone tego dnia
palmy.

Okaza³o siê, ¿e
Niedziela Palmowa tak¿e w niektórych regionach
Polski nazywana jest wierzbn¹  (na Ukrainie
Werbna Nedila). W Polsce najczê�ciej �wiêci siê
tzw. palemki wileñskie misternie uplecione z su-
szonych kwiatów, traw, ale bywa, ¿e zwyk³e ga³¹zki
bazi, b¹d� inne zielone witki, które ca³y rok chroni¹
potem domów, domowników, a wetkniête w pole
zapewniaj¹ gospodarzowi dobre plony. Z Niedziel¹
Palmow¹ zwi¹zany jest tak¿e zwyczaj (kul-
tywowany w niektórych górskich wsiach) obwo-
¿enia w procesji wokó³ ko�cio³a figury Jezusa, na
osio³ku, przytwierdzonym do wózka.

Wielki Tydzieñ od  wieków traktowany by³ jak
czas porz¹dkowania domów, obej�æ, ale tak¿e
w³asnego wnêtrza. �cis³e posty i umartwianie siê
przestrzegane s¹ tylko przez nielicznych. Pozosta³o
jednak wiele rytua³ów czynno�ci z ostatniego
tygodnia Wielkiego Postu przypominaj¹cych biblijne
wydarzenia.

Ju¿ w �rodê gasn¹ na o³tarzu �wiece i zaczyna
siê Triduum Paschalne. W Czwartek milkn¹ dzwony,
s³ychaæ tylko ko³atkê, ko�ció³ przeobra¿a siê w dom
¿a³oby. W górach kultywowany jest zwyczaj
wieszania Judasza. Dawniej przygotowywano tego
dnia zupê ze �wie¿ych pokrzyw, zas³aniano obrazy,

lustra (zakaz przegl¹dania siê dotyczy³ szczególnie
m³odych dziewcz¹t). Noc¹, z czwartku na pi¹tek (i
tutaj powi¹zanie z ukraiñsk¹, wci¹¿ jeszcze ¿yw¹
tradycj¹) nale¿a³o umyæ siê przed �witem w
strumyku, a wracaj¹c do domu w ciszy, nie wolno
by³o ogl¹daæ siê za siebie. W Pi¹tek obowi¹zywa³
zakaz wykonywania ciê¿kich robót; dobrze widziane
by³o jednak, by kobiety posia³y tego dnia warzywa,
kwiaty. Mog³y te¿ wyrabiaæ ciasto na chleb. I
ponownie � zbie¿no�æ. Obecne polskie babki
wielkanocne, wypar³y wcze�niej wypiekane paschy.
Polskie ró¿ni³y siê jednak nieco � by³y wypiekiem
typowo chlebowym, nie s³odkim. Oczywi�cie przy-
gotowywano je w ciszy, pod nieobecno�ci¹
mê¿czyzn, a oklejone w cie�cie kobiece d³onie, dla
urodzaju drzew owocowych, obejmowa³y ich pnie.

W Wielki Pi¹tek wieczorem, Polacy kultywuj¹
przetrwa³y od wieków zwyczaj odwiedzania grobu
Jezusa. Tak mieszkañcy du¿ych miast, jak i ma³ych

Wielkanoc po polsku
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wiosek czuwaj¹ przy ukwieconych grobach dniem i
noc¹, a¿ do Dnia Zmartwychwstania Jezusa. W
pi¹tek obowi¹zuje �cis³y post.

Wielka Sobota to dzieñ wy�wiêcania wody,
ognia, cierniowych ga³¹zek i potraw.
Tradycyjny koszyk ze �wiêconk¹ nie
jest du¿y (w przeciwieñstwie do
ukraiñskich), ale obowi¹zkowo za-
wieraæ powinien, oprócz jaj i symbo-
licznych kawa³ków szynki i ciast -  sól,
pieprz, mas³o i chrzan, którego smak
ma wiernym przypominaæ mêkê
Chrystusa. Stara tradycja zaznacza,
by wracaj¹c do domu ze ��wiêconym�
nie zatrzymywaæ siê, nie rozmawiaæ,
a dom, przed wej�ciem, nale¿y obej�æ
3 razy.

Od XVIII w., wbrew obowi¹zu-
j¹cemu zwyczajowi w innych kato-
lickich krajach, w Polsce dzwony
obwieszczaj¹ce zmartwychwstanie
Zbawiciela bij¹ w Niedzielê Wielka-
nocn¹ o 6-tej rano, kiedy to zaczyna
siê uroczysta rezurekcja. Po nabo¿eñstwie mo¿na
zasiadaæ do �wi¹tecznego �niadania. Najpierw �
dzielenie siê jajkiem, a potem konsumowanie
wszystkich potraw. Te najbardziej tradycyjne to:
¿urek, bia³a kie³basa jedzona z chrzanem, mazurek,
wspomniana babka, pasztet i oczywi�cie jajka
podawane na wiele sposobów. Skorupki �wiêconych
jaj, okruszki ze �wiêconki, nie mog¹ byæ, ot tak,

wyrzucone � winny byæ rozsypane wokó³ domu.
Dawniej dla ustrze¿enia siê przed kretami ryj¹cymi
pole, w ich nory wk³adano kawa³ki chrzanu; dla
zapewnienia szczê�cia przysz³emu domowi � w jego

podwaliny sypano po�wiêcon¹ sól.
W pocz¹tkach XX wieku w polsk¹

tradycjê wielkanocn¹ wpisany zosta³
zaj¹c � symbol wiosny, p³odno�ci
odradzaj¹cej siê przyrody. To on
sprawia, po dzi� dzieñ �wi¹teczne
upominki, to w jego gnie�dzie na �l¹sku
dzieci znajduj¹ ³akocie.

 W wiêkszo�ci polskich domów,
jako s³odycz marcepanowa, cze-
koladowa czy te¿ wypiekana ma
miejsce na wielkanocnym stole. A stó³,
zw³aszcza w pierwszym dniu �wi¹t,
stanowi miejsce centralne - jednoczy
rodzinê, bliskich. Wa¿ne, by tego dnia
wystrzegaæ siê spania, wylegiwania
(co wydaje siê trudne po wstaniu o
�wicie na nabo¿eñstwo rezurekcyjne).

Drugi dzieñ Wielkanocy to przede
wszystkim ��migus-dyngus�. �migus to �miganie
kobiet po nogach ga³¹zkami wierzby, a dyngus (co
ju¿ w �redniowieczu oznacza³o wymuszanie datków
pod gro�b¹ przymusowej k¹pieli) � polewanie wod¹.
Zwyczaj, bywa, ¿e niezbyt przyjemny,  ale oblanej
zapewni powodzenie i rychle zam¹¿pój�cie.

 Aleksandra Bodenszac

              D   A                 k
1. Pan kiedy� stan¹³ nad brzegiem,
          G                     A
Szuka³ ludzi gotowych pój�æ za Nim;
            D
By ³owiæ serca
    A           D    D7
S³ów Bo¿ych prawd¹.
          G                         D
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrza³e�,
       e      A               D      D7
Twoje usta dzi� wyrzek³y me imiê.
      G                      D

        Swoj¹ barkê pozostawiam na brzegu,
          e  A                 D

       Razem z Tob¹ nowy zacznê dzi� ³ów.

2. Jestem ubogim cz³owiekiem,
     Moim skarbem s¹ rêce gotowe7
     Do pracy z Tob¹
     I czyste serce.

3. Ty, potrzebujesz mych d³oni,
     Mego serca m³odego zapa³em
    Mych kropli potu
    I samotno�ci.

4. Dzi� wyp³yniemy ju¿ razem
     £owiæ serca na morzach dusz ludzkich
    Twej prawdy sieci¹
    I s³owem ¿ycia.

Ulubiona pie�ñ Ojca �wiêtego «Barka»

 �piewamy razem

El¿unia Czernienko recytuje
wiersz �Wielkanoc�
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 Kuchnia  polska

Na ten moment czekaj¹ wszyscy miêso¿ercy - przystawka tylko
rozbudzi³a apetyt, zupka - jak to zupka, ale gdy na stó³ wje¿d¿a pó³misek
z paruj¹cym daniem g³ównym, cz³owiek od razu siê o¿ywia. Tym razem
to zaledwie preludium - emocje opadn¹ dopiero wtedy, gdy z talerza
zniknie ostatni kês.

Cielêcina a la sarna

3 kg miêsa cielêcego od szynki, 10 jagód ja³owca, 200 g s³oniny, 1/
2 l octu 6%, 1/4 l czerwonego wytrawnego wina, 1 szklanka wody, 3 ³y¿ki
mas³a, 1 szklanka �mietany, sól

Miêso nacieramy grubo t³uczonym ja³owcem i gêsto szpikujemy
s³onin¹ pokrojon¹ w paski. Zagotowujemy ocet z winem i szklank¹ wody.
Wrz¹c¹ marynat¹ zalewamy miêso i odstawiamy na dwa dni w ch³odne miejsce, czêsto je obracaj¹c. Przed pieczeniem
miêso osuszamy papierowym rêcznikiem, solimy i polewamy roztopionym mas³em. Pieczemy ok. 2 godzin w 180°C.
Przed koñcem pieczenia wlewamy �mietanê. Pieczeñ kroimy w plastry i polewamy wytworzonym sosem. Podajemy
z ry¿em lub kluskami.

Kurczak pieczony z zio³ami

1 kurczak, sól, 1 g³ówka czosnku, pieprz, �wie¿e listki tymianku,
majeranku, sza³wi i estragonu lub po 1/2 ³y¿eczki tych zió³ suszonych, 1
pêczek natki pietruszki, 1 pêczek koperku, 1 ³y¿eczka mas³a, 1 cebula, olej,
150 ml bia³ego wytrawnego wina, 250 ml soku jab³kowego

Kurczaka myjemy, osuszamy, a nastêpnie nacieramy sol¹, 2
posiekanymi z¹bkami czosnku i pieprzem. Do �rodka kurczaka wk³adamy
posiekane zio³a, kilka posiekanych z¹bków czosnku i ³y¿eczkê mas³a. Resztê
czosnku oraz pokrojon¹ na æwiartki cebulê uk³adamy na blasze wokó³
kurczaka. Kurczaka smarujemy olejem i wk³adamy na blasze do piekarnika
nagrzanego do temperatury 190°C. Po 30 minutach zbieramy sos, który
wytworzy³ siê podczas pieczenia, mieszamy z winem oraz sokiem jab³kowym
i polewamy nim kurczaka. Zmniejszamy temperaturê do 170°C i pieczemy,
zale¿nie od wagi, jeszcze oko³o 30 minut, co jaki� czas polewaj¹c kurczaka
powsta³ym sosem.

Soczyste  pieczyste  na
Wielkanoc

Wykonanie potraw: Pawe³ Ka³uski




