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650 lat temu król Kazimierz Wielki powołał
do życia Akademię Krakowską i wymienił zawód
stacjonariusza - osoby, która była odpowiedzialna
za księgi. Dzisiaj  tym zajmują się wydawcy, dru-
karze, księgarze oraz bibliotekarze, którzy posta-
nowili, że rok 2014 będzie Rokiem Czytelnictwa
pod hasłem - 650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI.
O programie obchodów  możemy dowiedzieć się
na stronie internetowej:
www.sbp.pl/650  W ra-
mach Roku Czytelnictwa
ogłoszony został Narodowy
Program Rozwoju Czytel-
nictwa.

Sejm RP ogłosił rok 2014 Rokiem św. Jana
z Dukli - Patrona Polski, w 600-lecie jego uro-
dzin. Św. Jan jest wzorem troski o drugiego czło-
wieka w duchu miłości bliźniego i sprawiedli-
wości społecznej, reprezentuje ideał jedności Na-
rodów. Wśród licznych cudów najbardziej znana
jest obrona miasta Lwowa przed wojskami Boh-
dana Chmielnickiego w 1648 r. Kanonizacji b ł.

Jana z Dukli dokonał
Papież Jan Paweł II w
1997 r. Kult św. Jana z
Dukli jest mocno rozwi-
nięty zarówno w Pol-
sce, jak i na Ukrainie.
Wiele parafii i kościo-

łów jest pod jego wezwaniem, także szpitale,
szkoły i ulice nazwane są Jego imieniem. Cent-
ralne uroczystości związane z 600-leciem urodzin
św. Jana z Dukli odbędą się w sanktuarium du-
kielskim 31 maja 2014 r.

Sejm RP uchwalił 2014 rok Rokiem Jana
Karskiego. Jan Karski to pseudonim Jana Kozie-
lewskiego, prawnika, dyplomaty i historyka, ku-
riera i emisariusza władz Polskiego Państwa
Podziemnego, świadka Holokaustu. O Janie Kar-
skim, jego dziele można przeczytać więcej m.in.
na stronach Fundacji Edukacyjnej Jana Kar-
skiego www.jankarski.net/pl W 1942 r. wyru-
szył w misję do Wielkiej Brytanii i USA. Jednym

z jego głównych za-
dań było poinformo-
wanie aliantów o tra-
gicznej sytuacji lud-
ności żydowskiej pod
okupacją niemiecką i
jej eksterminacji. Re-
lację świadka przeka-
zał wielu amerykań-
skim i brytyjskim
politykom, dzienni-
karzom i artystom.
Spotkał się m.in. z
szefem brytyjskiego
MSZ Anthonym Edenem i prezydentem USA
Franklinem Delano Rooseveltem. Karski posiadał
najwyższe odznaczenia Polski, USA i Izraela.

Sejm RP przyjął uchwałę uznającą rok
2014 Rokiem Oskara Kolberga. Henryk Oskar
Kolberg był polskim etnografem, folklorystą i
kompozytorem XIX wieku. W uzasadnieniu decy-
zji znalazły się następujące słowa: „Dorobek nau-

kowo-badawczy Oskara
Kolberga dokumentujący
kulturę ludową XIX wieku
jest imponujący ze względu
na wszechstronny zakres
jego zainteresowań kulturą

ludu oraz geografię ba-
dań, obejmującą Polskę
przedrozbiorową i ob-

szary ludowych kultur
Ukrainy, Białorusi, Litwy,

Śląska, Słowian Południowych, Łużyczan, Cze-
chów i Słowaków. Oskar Kolberg wydał 33 tomy
monografii regionalnych i tematycznych,
opublikował około 200 artykułów z zakresu etno-
grafii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykolo-
gii. Spuścizna Oskara Kolberga stanowi nadal
niezbędną materiałową podstawę, do której od-
wołują się obecnie realizowane projekty twórców
i badaczy kultury”. Więcej o obchodach na stro-
nie: www.kolberg2014.org.pl

Senat RP przyjął uchwałę ogłaszającą rok
2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
legendarnego Kuriera z Warszawy. Nowak-Je-
ziorański był w młodości odważnym, niezłom-
nym żołnierzem, emisariuszem dowództwa Armii
Krajowej do Londynu i uczestnikiem powstania

warszawskiego, a po
II wojnie światowej
współtwórcą i dyrek-
torem Rozgłośni Pol-
skiej Radia Wolna Eu-
ropa. W uchwale Se-
natu napisano: „Jan
Nowak-Jeziorański
wiele razy, w momen-
tach kluczowych zna-
cząco wpłynął na bieg
wydarzeń w Polsce.
Jako konsultant Rady
Bezpieczeństwa ONZ,

czy później doradca władz Stanów Zjednoczo-
nych, wywarł istotny wpływ na ich politykę ak-
tywnego wspierania „Solidarności”; „Po wielu
latach wrócił do wymarzonej, demokratycznej i
wolnej Polski. Lata dziewięćdziesiąte wypełniły
mu starania o zapewnienie naszemu krajowi bez-
pieczeństwa. Pierwszorzędną rolę odegrał w
sprawie przyjęcia Polski do NATO”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych
ogłosiła rok 2014 Międzynarodowym Rokiem
Rodziny. Z tej okazji ONZ przypomniała, że w
przyszłym roku przypada 20. rocznica ogłoszenia
pierwszego Roku Rodziny. „Ta rocznica będzie
dobrą okolicznością do przeanalizowania roli ro-
dziny w rozwoju społecznym oraz aktualnych
kierunków rozwoju polityki rodzinnej” - czytamy
na oficjalnej stronie internetowej organizacji.

Przygotował
MS
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Św. Jan z Dukli (1414-1484)

Jan Karski (Jan R. Kozielewski,
1914-2000)

Henryk Oskar
Kolberg (1814-1890)

Jan Nowak-Jeziorański
(Zdzisław A. Jeziorański,
1914-2005)

Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny, Jana Karskiego,
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Oskara Kolberga i św. Jana z Dukli,

a także Czytelnictwa
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