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DZIĘKUJMY BOGU 
ZA OTRZYMANE ŁASKI  

I PROŚMY O NOWE

Rok 1964, w który wkraczamy, daje okazję do syntetycznego 
i porównawczego podsumowania osiągnięć w życiu naszej Ojczyz
ny —  Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w życiu naszego Koś
cioła Polskokatolickiego. Oczywiście nie dlatego tylko, że każdy no
wy rok daje taką okazję, ale dlatego, że 22 Lipca 1964 mija 
dwadzieścia lat od chwili wywalczenia przez Ludowe Wojsko Pol
skie walczące przy boku wielkiej Armii Czerwonej niepodległości, 
suwerenności i ludowości nowego, odrodzonego Państwa Pol
skiego. Wprawdzie dnia tego nie została jeszcze oswobodzona cała 
Polska, ale ogłoszony tego dnia Manifest przez Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego już na oswobodzonych wschodnich 
obszarach Polski stal się rzeczywiście tą Wielką Kartą budującą 
ustrojowo i ideowo nową, socjalistyczną Polskę i przyspieszającą 
wyzwolenie całej Polski, owszem również starych piastowskich 
zachodnich terenów spod jarzma pogańskiego hitleryzmu. Dwu
dziestolecie w życiu ludzkości, w życiu i działaniu państw to może 
ogólnie rzecz biorąc niewielki okres. W życiu Polski, w życiu, któ
re trzeba było wygrzebywać spod zwalisk i ruin, wyrywać z zie
mi usianej trupami, minami i niewypałami, budować na nowo 
wśród kłopotów, trudów, braków, komplikacji, przeszkód i intryg 
rodzimej i zagranicznej reakcji, to okres długi! A dla mnie jako 
polskiego katolickiego biskupa równie ważny, doniosły i krzepią
cy! Dla Kościoła Polskokatolickiego poza tymi wartościami naro- 
dowo-państwowymi rok 1964 jest okazją do zrobienia rachunkiL 
i wytyczenia programu dalszego rozwoju ze względu na pięcio
lecie, jakie upływa 16— 17 czerwca 1964 od czwartego Synodu, 
a dla mnie osobiście ze względu na mój wybór na tym Synodzie
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i przyjęcie 5 lipca 1959 r. sakry biskupiej w Utrechcie. I znowu 
pięć lat to właściwie żaden jubileusz w życiu Kościoła, w życiu 
jednak Kościoła Polskokatolickigo i w moim osobiście to okres 
długi, długi, skoro się zważy ogrom pracy, jaki musiał być przed
sięwzięty i warunki, w jakich olbrzymie te obowiązki musiały 
i mogły być wykonane.

Kościół nasz jest Kościołem Połskokatolickim. Chciejmy przeto 
chwil kilka poświęcić: 1) Dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej i 2) Katólidkości Kościoła naszego jako instytucji 
nadprzyrodzonej, w tym również wspomnianemu podwójnemu 
pięcioleciu, służącej jednak równocześnie jak najbardziej i chcą
cej jak najpełniej i jak najlepiej służyć Swojej Ojczyźnie.

1. W czasie krwawej okupacji hitlerowskiej, pracując czynnie 
w konspiracyjnie prowadzonym szkolnictwie, a później jako wię
zień polityczny nr 92301 obozu koncentracyjnego „Oranienburg 
Sachsenhausen“  —  często myślą wracałem do okresu między
wojennego Polski sanacyjnej, usiłowałem też wyobrazić sobie 
przyszłość ustrojową Polski po wojnie.

W pamięci m ojej z okresu przedwojennego utkwiło szereg zja
wisk, niepokojących, wywołujących bunt młodego człowieka, ka
płana z ludu wziętego i chcącego dla jego dobra pracować. Często 
spotykałem ludzi nie tylko na wsi ale i w mieście nie umiejących 
czytać i pisać, podpisujących się, gdy tego zachodziła potrzeba, 
krzyżykami i to też dość nieporadnie stawianymi. Analfabetyzm  
wtórny obok ogólnie niskiego poziomu oświaty był zjawiskiem 
niestety dość rozpowszechnionym i żenującym. Na nieuprawionej 
względnie źle uprawionej glebie milionów serc i umysłów Polaków 
krzewił się obskurantyzm, nietolerancja, ciemnota i idący w pa
rze z nią — zabobon. Wyrazem duchowej niewoli i kompromitu
jącego monopolistycznego ekskluzywizmu światopoglądowego była 
z emfazą głoszona a bodaj z pałką realizowana przez episkopat 
rzymski w Polsce i część duchowieństwa zasada: poza Kościołem  
rzymskokatolickim nie ma zbawienia.

Śniły mi się w czasie krótkich nocy więziennych strajki, rzesze 
liczne bezrobotnych, żebracy, wśród których nie brakło zgłodnia- 
łyc dzieci, pożyczanie sobie garderoby przez rodzeństwo „na w y
chodne“ , wchodzenie do ludzi w czasie odbywania kolędy — „po
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drabinie“  na strych... Nie tęskniłem do tej Polski. I w czasie oku
pacji, a jeszcze bardziej w obozie koncentracyjnym tęskniłem do 
wolnej Polski■ Jakiej? Innej, lepszej, sprawiedliwszej nlż Polska 
sanacyjna. Wychowany w nienawiści do Rosji i komunizmu, 
u będąc w obozie już widziałem jego pełne zwycięstwo, balem 
się przyszłości. Wiedziałem, że będzxe inna, że musi być nowa. 
Kiedy po ewakuacji zewnętrznego oddziału Sachsenhausen, miesz
czącego się iu Prettinie koło Torgau, pędzeni przez SS, ostrzeli
wani z jednej strony przez wojska amerykańskie a z drugiej przez 
katiusze radzieckie, nagle w niedzielę dnia 29.IV. 1945 r. zosta
liśmy uwolnieni przez wojska amerykańskie, musiałem zdecydo
wać: zostać czy wracać do kraju. Komendant amerykański snul 
przede mną w barwach nieskalanych tęczy poburzowej przyszłość 
v: Ameryce. Wróciłem do kraju chyba jako pierwszy kapłan wię
ziony przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym, wróciłem  
pieszo, robiąc ponad 180 km w c'ągu kilku dni, a wreszcie po
ciągiem towarowym do Poznania, a stąd pociągiem osobowym  
do Gniezna. Była to niedziela, dnia 13 maja. Wróciłem do Polski!

1 dzisiaj znowu często wracam myślą do czasów międzywojen
nych. Robię to nieraz w chwilach pracy, czasem w ciężkiej bez
sennej nocy, czasem w samolocie szybującym wysoko i daleko. 
Jakżeż jednak inne są te obecne refleksje i w treści i w klimacie, 
zwłaszcza że do procesu porównawczego dochodzi ważny nowy 
moment: kapitalistyczne państwa Zachodu. Byłem dwukrotnie 
w Ameryce (1959, 1960), w Kanadzie, w Indii i w wielu państwach 
Europy (Szwajcaria, Holandia, Anglia, Dania i in.). Patrzyłem, 
obserwowałem, porównywałem.

Z przyjemnością, radością i dumą stwierdzam, że nie chciałbym 
nigdzie mieszkać i pracować poza Polską, że nigdzie nie widziałem 
takiej troski o oświatę i dostęp do szkół dla wszystkich jak w Pol
sce, że nigdzie nie buduje się tylu domów, szkół, fabryk itp. jak 
w Polsce; —  że nigdzie chleb tak nie smakuje jak w Polsce; że 
przez dwadzieścia lat tyle osiągnięć może zanotować tylko Polska 
Rzeczpospolita Ludowa.

Czy takiej Polski pragnąłem? Tak, pragnąłem Polski, w której 
by nie było bezrobotnych, głodnych, obdartych i nie umiejących
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czytać i pisać ludzi, o której losach decydowałby cały naród, 
a zwłaszcza ci, którzy stanowią jego większość: robotnicy i chło
pi; w której by nie panował wszechwładnie Kościół rzymsko
katolicki, w której wszystkie wyznania miałyby równe prawa 
i równie proporcjonalnie rozłożone obowiązki.

Dwudziestolecie Polski Ludowej zamyka się bilansem jak naj
bardziej pozytywnym, pewne zaś niedociągnięcia i braki, które 
jeszcze są, z pewnością w bliższej czy dalszej przyszłości zostaną 
złagodzone względnie znikną zupełnie.

Dlatego dziękujmy Bogu za otrzymane łaski i prośmy Go, aby 
nam błogosławił, pomagał i przynaglał do jeszcze wydajniejszej 
pracy dla Ojczyzny w następnych latach, aby bilans dwudzie- 
stopięciolecia był jeszcze pełniejszy.

2. Władze Polski Ludowej już w 1946 roku zalegalizowały 
Kościół Polskokatolicki i zrównały Go z innymi Kościołami. Jed
nak ostatnie pięć łat są w pewnym sensie dla Kościoła latami 
wyjątkowymi.

IV Synod, który obradował w Warszawie w dniach 16— 17 
VI.1959 r., wybrał nie tylko nowego biskupa ordynariusza, za
twierdził również nowy Kodeks Prawa i stał się mimo wszystko 
nowym rozdziałem w historii Kościoła Polskokatolickiego w Pol
sce. 5 lipca 1959 r. otrzymałem w katedrze św. Gertrudy w Utrech
cie z rąk Ks. bpa Leona Grochowskiego, Ks. arcybiskupa dr An
drzeja Rinkla i Ks. bpa dr Urs Kury sakrę biskupią. W ten spo
sób Kościół otrzymał biskupa ordynariusza, którego sakrę uznały 
zarówno wyznaniowe związki i władze krajowe jak i międzyna
rodowe związki wyznaniowe, zwłaszcza Unia Utrechcka Kościo
łów Starokatolickich.

W okresie tych kilku lat mimo rozlicznych trudności, jednak 
raczej natury wewnętrznej, bo z zewnątrz to chyba tylko Episko
pat Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce był i pozostał naszym 
nieprzejednanym wrogiem, Kościół dzięki wytężonym wysiłkom 
ogółu duchowieństwa powiększył trzykrotnie liczbę kapłanów, 
dwukrotnie liczbę parafii, liczbę kleryków z siedmiu w 1957 r. 
zwiększył, przeciętnie: do 50-; kształcących się w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Chylicach na Sekcji Teologii Starokato
lickiej i w Wyższym Seminarium Duchownym Kościoła Polsko-
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katolickiego w Warszawie, ul. Szwoleżerów 4 —  pod kierunkiem 
zamiast dawniej jednego pomocniczego pracownika nauki —  
dwóch samodzielnych i czterech pomocniczych pracowników na
uki. Zamiast wydawanego jednego czasopisma „Nasze Poslan- 
nictwo“ , wydaje Kościół przez własne Wydawnictwo Literatury 
Religijnej miesięcznik filozoficzno-teologiczny Posłannictwo, Mie
sięcznik Kościelny, urzędowy organ wewnętrzny i Katolicki 
Tygodnik Ilustrowany „Rodzina". Nadto poza kilkoma książkami 
i broszurami Wydawnictwo wydało najkonieczniej potrzebne Koś
ciołowi księgi: Katechizm, Kodeks Prawa, książkę do nabożeń
stwa „Ojcze nasz“ , Rytuał, Mszał i Śpiewnik. Zostało też zor
ganizowane Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, które 
poza działalnością społeczną prowadzi przemysłowo-handlowe 
zakłady „Pólkat“ , wspomagające Kościół finansowo.

Nie do mnie należy ocena osiągnięć ostatniego pięciolecia Koś
cioła Polskokatolickiego. Jedno wiem, że Kościół utrwalił się 
i poszerzył stan swojego posiadania. Wiem też, że Bogu winniśmy 
wdzięczność za łaskawą opiekę i pomoc.

Wiem również, że miłym moim obowiązkiem jest prosić Boga, 
aby przyjął od nas dziękczynny hymn za osiągnięcia dwudziesto
lecia Polski Ludowej i pięciolecia Kościoła. Moim też obowiąz
kiem jest prosić Boga, aby błogosławił Kościołowi na dalszy roz
wój, na jedność działania, na pogłębienie naszego życia, aby bło
gosławił naszym loładzom państwowym w umacnianiu naszych 
zdobyczy, w prowadzeniu narodu naszego do coraz większej i lep
szej pomyślności, do utrwalenia pokoju i zgodnego współżycia 
i współpracy między narodami.

Niech dobry Bóg błogosławi tym, którzy czytać będą te słowa 
i ten kalendarz i nieoh ich przynagla do gorliwej i ofiarnej pracy 
dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Kościoła Polskokato
lickiego.

„A  Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi, Amen“  
(Rzym. XV, 33).
W arszawa, dnia 23. lipca 1963 roku.

(—) f  MAKSYMILIAN RODE, Biskup 
Prymas Kościoła Polskokatolickiego w PRL
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S T Y C Z E Ń

•c 1 S Nowy Rok, Mieczysława
OJ
N 2 C Najśw. Imienia Jezus, M akarego
T3>. 3 P G enow efy, Daniela, Fulgencjusza

«
4 s, Izabeli, Eugeniusza

5 N Edwarda

-c 6 P O bjaw ienie Pańskie (Trzech K róli)
01 7 W Juliana, Lucjana
'O>• 8 s M arcjanny, Sew eryna, Świętosława

9 c Juliana, Adriana
IM 10 p Jana, Agatona

11 s Honoraty, Hygina

12 N Najśw. Rodziny, Benedykta, Arkadiusza
13 P Bogumiła

<v
M 14 W H ilarego, Feliksa
T3>> 15 s Paw ła, Izydora, M akarego
“ 16 c M arcelego, W łodzim ierza
Pi 17 p Jana, Antoniego, Rościsława

18 s Piotra, M ałgorzaty, Fabiana

19 N 2 po Obj. Pańskim, Mariusza, Henryka
-a 20 P Sebastiana, Fabiana
<u
N 21 W Agnieszki, Jarosława
73>> 22 s W incentego, Anastazego

23 c Rajm unda, Ildefonsa•r 24 p Tymoteusza, F elicji
25 s Pawła, Miłosza

26 N Siedcmdzicsiątnica, Polikarpa, Pauliny

-EJ 27 P Jana Złot. Przem ysława
O
N 28 W W alerego, Juliana
■a>> 29 s Zdzisław a, Franciszka

30 c M artyny, M aciejalO 31 p Piotra, M arcelego
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PIEŚŃ n o w o r o c z n a

W  sloneczność tę patrzym y, w  sloneczność tą Bożą 
Co z przyszłych  dni w schodem  zabłyśnie na ziem i! 
Skrzydłam i się do n iej zryw ajm y orlemi,

A  niech  was zaćm ienia nie trw ożą!

Od brzegów  przeszłości odbijm y ochoczo,
Żegnając dni stare —  kto pieśnią, kto łzami...
B łękity nad głową —  a ziem ia przed nami,

Choć burze się w około  zamoczą.

Hej, rozpiąć tam żagle! Już brzeg stary znika,
Już cichym  nas szeptem  żegnają mogiły...
Do pracy! do pracy! W ytężm y dziś siły!

Ceł w iełk i —  to rozkaz sternika!

O gwiazdo ty drżąca, o gwiazdo zbłąkana,
Co rzucasz się nicią błyskam i krw aw ym i!
Nie naszym ty w odzem , nie słońcem  tej ziemi,

Co czeka na w schód sw ój do rana!

Na cichych m y wodach posnęli leniwie,
A  m uły nas brudne odeszły, jak  sidła...
H ej! w  górę tam żagle!... hej, w  górę tam skrzydła!

Do wioseł, do wioseł, kto żyw ię!

Nie zdradzim m y hasła, jak nędzni korsarze,
Co chyłkiem  czyhają na zdobycz nikczem ną; 
Przebędiziem bez trw ogi noc burzy, noc ciemną,

A ż słońce nam ziem ię ukaże!

Ach, w schodzi! Ach, idzie srebrzystych  pian wałem ,
Ach, ściele się w przyszłość jaśniejsza nam droga!
H ej! w górę tam serca! N iech duchów załoga 

Porannym  w świat zabrzm i hejnałem !

Maria Konopnicka
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L U T Y
5 

ty
dz

ie
ń 1 S Ignacego, Brygidy

2 N NMP Gromnicznej, Szcśćdziesiątnica, Marii
■c 3 P Błażeja, HipolitaOJ
N 4 W W eroniki, Andrzeja
73
>. 5 S Agaty, A lbina, Luby

CD 6 c Tytusa, Doroty
7 p Ryszarda, Romualda
8 s Jana, Piotra, Szczepana

9 N Pięćdziesiątnica, Cyryla, Apolonii
•c 10 P Scholastyki
Oi
M 11 W Łazarza, Lucjana
T3>. 12 ś P opielec, Eulalii, Modesta
I- 13 c G rzegorza, Katarzyny

14 P W alentego, Cyryla, Szczęsiawy
15 s Józefa, Faustyna

ie N I W. P., Danuty, Juliana (Roczn. Śmierci bpa 
Hodura)

aj 17 P KonstantegoN
TJ 18 W Sym eona, K onstancji
-u 19 s K onrada, M arcelego
GO 20 c Leona, Eustachego

21 p Eleonory, Feliksa
22 s M ałgorzaty, Rom any

23 N 2 W. P., Piotra, Marty
-C 24 P Bogusza, Sergiusza<L>
'►i 25 W M acieja Ap., Cezarego■p 26 s W iktora, Nestora
03 27 c Aleksandra

28 p M akarego, Teofila
29 s Rom ana, Rufina
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Przed dworskim  gankiem, stanęło ich czw oro,
G łów ki na m rozie odkryw szy z pokorą.

Zw yczajnie, dzieci, z maleńka już karne,
W iedzą, że dwór jest rzecz pańska, wielm ożna,

Nie to, co chaty ich, nędzne i czarne,
Gdzie ledwo śnieżnej zam ieci ujść można!

Nie w iem , czy które z tych  biednych usłyszy,
K iedy w swym  życiu, co godnym  jest czci;

Nie w iem , czy przyjdzie kto, by chaty ciszy
Zasiąść do w ielk iej łat dawnych pow ieści;

Czy im kto powie, jak  kochać potrzeba  
Zagon ojczysty, co daje kęs chleba,

Jak cudze prawa szanować, jak żyw ym
Poczuć się w w ielkim  łańcuchu ogniwem .

L ecz w iem , że z dawna uczono batogiem
O dkryć głowę przed pańskim tym  progiem.

Stanęły zbite w grom adkę; nad nimi
Jaskrawa gwiazda na żerdzi w ybłyska,

Ścieląc snop światła krw aw ego po ziemi...
K om eta drżąca, dziwna, bez nazwiska,

Co raz do roku zjawia się i św ieci
Ponad głowam i bożych, chłopskich dzieci...

Drżące od zimna podniosły się głosy
1 uderzyły po śnieżnej przestrzeni;

A  noc słuchała, smętna, a niebiosy
Pełne się zdały iskier i płomieni

1 ech żałosnych, zm ieszanych w rozdźwięki,
I w jakieś ciche w estchnienie i w jęki.

Najmłodszy, dziecko drobne, co z drugimi
Stał wpośród jasnej okien  dworskich łuny,

Odziany w łachman, ze  stopami bosymi,
Umilkł nagle, jak  rw ące się struny...

Z SZOPKĄ
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2
3
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5
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7

N
P
W
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3 W. P., Albina
H eleny, Pawia 
K unegundy 
K azim ierza, Ł ucji 
W acława, Euzebiusza 
Perpetuy, Felicyty 
Tomasza
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8
9

10
11
12
13
14

N
P
W
s
c
p
s

4 W. P., Wincentego, Międzynarod. Dzień Kobiet
M akarego
Czterdziestu M ęczenników  
Konstantego, Cypriana 
Grzegorza 
K rystyny, Bożeny 
M atyldy, Leona
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15
16
17
18
19
20 
21

N
P
W
s
c
p
s

5 W. P., Klemensa, Ludwiki, Longina
H ilarego, Izabeli, Zbigniew a
Zbigniew a
Cyryla, Edwarda
Józefa O blubieńca NMP, Bogdana 
Aleksandra, Eufemii, K laudii 
Benedykta, Lubom ira
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c o

22
23
24
25
26
27
28

N
P
W
s
c
p
s

Palmowa, Katarzyny, Emilii
Pelagii, W iktoriana 
G abriela Arch.
Zw iastow anie NMP, M arii 
W. Czwartek, Teodora, Emanuela 
W. Piątek, Jana Damasc.
W. Sobota, Jana

aj
N•a

29
30
31

N
P
W

Wielkanoc, Walentego
II Dzień Wielkanocy, Jana, Anieli
Balbiny

T-H
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I ponad gwiazdą, klejoną z tektury,
W ielk ie i sm utne oczy wniósł do góry  

I myślał sobie: „C zem u to, m ój Boże,
Choć Chrystus przyszedł, tak źle jest na świecie 

1 czarnej mąki garść tylko w  kom orze?
I nie ma ciep łej sukm anki na grzbiecie?

I tatuś, taki pijany z  w ieczora,
M atulę bije, choć płacze i chora?...

Czem u to ludzie w przednów ek tak bledną
1 jakby cienie, po drogach się w łóczą?

A dzieci w e wsi z m aleńka już kradną?
A  jego  dotąd na książce nie uczą?

Choć radby w iedzieć, co jest tam daleko,
Het, het, za lasem, za m łynem , za rzeką!... 

W idać dla chłopów  nie przyszedł Bóg m oże?
W szakże, choć co rok do dworu chłopięta,

Idą z kolędą i z szopką w  tej porze,
On przecież nigdy, jak żyw  nie pamięta,

Ż eby  kto z dworu do chaty przychodził
1 m ów ił: „Bracia, Chrystus się narodził! 

C zem u?”
O dziecię! mgla nocy zasłania 

Dzień, co odpow ie na tw oje  pytania...
O ch! oby tylko n ie w szedł on sądem  

K lęsk ostatecznych nad m orzem  i lądem!
Och! oby tylko w iekow i przyszłem u  

Grom  pom sty tw ego nie pow tórzył! „C zem u ?!”

Maria Konopnicka

N O T A T K I :
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K W I E C I E Ń
14 

ty
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1
2
3
4

S
C
P
S

Grażyny, Teodora, Zbigniew a 
Franciszka, Urbana, W ładysława 
Ryszarda 
Izydora, W acława

5 N 1 po Wielkanocy, Wincentego, Ireny
‘fi 6 P Celestyna, W ilhelma
N 7 W Rufina'a 8 s Dionizego

%n 9 c M arii K leofasow ej, Hugona
i-H 10 p M akarego

11 s Leona

12 N 2 po Wielkanocy, Wiktora
c 13 P Przem ysława, Idy
NI 14 W Justyna, Waleriana
Tl 15 s Bazylego, W acława
ca 16 c Julii, Joachim a

17 p Roberta, Aniceta, Zelisław y
18 s Bogum iły

19 N 3 po Wielkanocy, Adolfa, Tymona
*C 20 P Teodora, Agnieszki
y 21 W Anzelm a, Feliksa, Jarom iry
T3 22 s Łukasza, Leona
** 23 c Jerzego, W ojciecha
»—i 24 p Grzegorza, Fidelisa

25 s M arka Ewangelisty, Jarosława

26 f i 4 po Wielkanocy, Klcta, Marcelina■caj 27 p Zyty, Teofila
*NTl 28 w W italisa, Pawła>, 29 s Pauliny, Roberta, Bogusława00 *—I 30 c K atarzyny, Mariana

14



WIECZERZA PAŃ SKA

Był w ieczór Paschy. W  m ilczeniu głębokim  
Siedli napoju pożyw ać i jadła. —
W ieczernik  szary napełniał się mrokiem.

Pół jasność zm ierzchu, mglista i wybladla  
Na stół białym i zasłany rantuchy 
I na ich twarze łagodnie się kładła.

W pośród rybitw ów  tych  ubogich siadłszy,
Chleb w  obie ręce wziął i kielich wina 
I zadumany w twarze uczniów  patrzy.

A  w  tych  źrenicach Człow ieczego Syna 
M istycznych brzasków grała światłość złota 
I m yśl ogrom na jakaś i jedyna...

Z ich oczu, serca patrzała prostota;
Pierw si pić m ieli z  kielicha Miłości,
P ierw si pożyw ać m ieli Chleb Żywota,
Iż byli jako ptacy leśni —  prości.

Lucjan Rydel

N O T A T K I :
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M A J

OJ
'nT3
W

1 P Święto Pracy Filipa i Jakuba App.
2 S Atanazego, Zygmunta

OQ 1—1

łC
3 N 5 po Wielkanocy, Królowej Polski NMP, 

Aleksandra, Dni Oświaty
OJ 4 P M oniki, FlorianaN■a 5 W Dwunastu A postołów , Ireny
w 6 s Jana, Benedykta
os 7 c W niebow stąpienie Pańskie, Dom icelii, Ludm iły

8 p Stanisława, Benedykta
9 s Grzegorza z Naz., Dzień Zw ycięstw a

10 N N. po Wniebowstąp., Izydora Roln., AntoniegocOJ 11 P Franciszka, Dzień Hutnika
N 12 W Pankracego, Nereusza, Epifaniusza

13 ś Serw acego, Rofoerta
14 c Bonifacego, D obiesław aOTJ 15 p Z ofii
16 s Ubalda, Andrzeja

‘C
17 N Zesł. Ducha Sw., Sławomira, Paschalisa, 

Weroniki
s; 18 P W enancjusza, FeliksaNT3 19 W Piotra, Iw ony>. 20 ś Bernarda, Bazylego
*-» 21 c Tymoteusza, TeobaldaCO 22 p Julii, H eleny

23 s Dezyderego, M ichała

24 N 1 po Zcsl. Ducha Sw,, Joanny, Zuzanny
OJ 25 P Grzegorza, Urbana
N 26 W Filipa, Dzień Matki.T3>, 27 s Jana, Oliwii, Bedy

28 c Boże Ciało, Augustyny, FeliksaC*lCO 29 p Bogusława, M aksymina
30 s Feliksa, Ferdynanda

31 N 2 po Zesł. Ducha Sw., Anieli, Petroneli, Joanny

16



Skróś złości 
nienawiści, 
słow o miłości 
cud sw ój iści —

Ludzie! lat tysiące mija! tysiące m inie!
Chrystusa chciejcie w idzieć w  spotkanej dziecinie! 

nic nie w iecie  o dniu ani jego  godzinie! 
w ieczność nas w szystkich  czeka! ku n iej duch nasz płynie  

Z byjcie waśni, 
zb yjcie  smutku, —  
po cichutku  
coraz jaśniej 
coraz czyściej 
rzeczyw iściej 
sen się ziści —  
jeno  słuchać 
serca bicia, 
jen o  co dzień  
z sw ego życia  
czynić wiarę 
i nadzieję: 
aż zadnieje 
z ziem skości 
w yzw olony  
w ytęskniony  
cud miłości

Emil Zegadłowicz

Z „WIELKIEJ NO W INY ”

N O T A T K I :

Kalendarz — 2
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C Z E R W I E C

1 P Fortunata, M iędzynarodow y Dzień Dziecka
■GOJ 2 W Sadoka
N•a 3 S K lotyldy, Cecylii, Leszka
>i 4 C Aleksandra, K w iryna
IM 5 P N ajśw. Serca P. Jezusa, Bonifacego

6 S Norberta, Antoniego

7 N 3 po Zesł. Ducha §w., Roberta, Pawia, Wiesława
•C a P M edarda, W ilhelm aQJ
N 9 W Felicjana

10 ś M ałgorzaty, Bogumiła
u c Barnaby, Pauli

CM 12 P Jana, O nufrego
13 s Antoniego

U N 4 po Zesł. Ducha Św., Bazylego, Marcina
-c 15 P Jolanty, Modesta, Wita
a;
"n 16 W Juctyny, A liny
•a>. 17 ś A dolia , Laury, Jolanty
IO 18 c Efrem a, M arka, Elżbiety
M 19 P Gerw azego i Protazego

20 s Sylweriusza, Florentyny, Bogny

21 N 5 po Zcsl. Ducha Sw., Alojzego, Alicji
‘C 22 P Paulina, Jana
01
N 23 W W andy, Zenona, Janisławy
■a>. 24 ś Narodź, św. Jana Chrzciciela

rO 25 c W ilhelm a, Ł ucji, Prospera
C-l 26 p Jana, Pawła

27 s M B Nieust. Pom ocy, W ładysława

28 N 6 po Zcsl. Ducha Św., Ireneusza, Leona, Olgi
V 29 P Piotra i Pawła App., Św ięto Morza
N■a
>.

30 W L ucyny, Emilii

rM
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ZE ZBIORKU:  „PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!"

—  Lecz ponad wszystko  
W w ielkim  miłowaniu
K orzę się Tobie Chryste frasobliw y,
Strzegący polskich dróg i miedz —
Iż lak rozpięty nad drogą, nad światem,
— A na tle nieba —  już poza w iecznością  —
Przebaczasz w szystkim  —  w szystkich jesteś bratem, 
Darzącym jasną dziecięcą miłością,
Nie pragnący niczego  —  krom  tego  —  by głodny 
Miał chleba pod dostatkiem, smutny był pogodny 
Słońcem, które św ieci —
A by przecie
M niej nędzy i udręki było na tym św iecie  —
A by każdy skroś tego  —  co znieść musi —  złego  —
Miał dobry pokarm z m ęki i Słowa Bożego  —
By — kiedy przyjdzie —  m om ent ostatniej godziny 
Byl każdemu jak pierw szy: bez łez i bez winy. —

Emil Zegadłow icz

N O T  T K t



L I P I E C
1

1 S Najśw. K rw i Jezusa, Haliny
‘G(U 2 C Nawiedzenie Sw. Elżbiety, Ottona, Urbana
NT3 3 P Leona, Anatola
>ł
t—co

4 S Teodora, Sebastiana

5 N 7 po Zesł. Ducha św., V rocznica Sakry Biskupa
-r Prymasa, Filomeny
<u G P Ł u cji, Dom inikiNT3 7 W Cyryla, M etodego

8 s Elżbiety, Prokopa
03 9 c Zenona, Lucynyc*l

10 p " 7 Braci M ęczenników, Rufiny
11 s Cypriana, Olgi, Piusa

12 N 8 po Zesł. Ducha Sw., Jana, Weroniki, Sławy
*C 13 P Eugeniusza, M ałgorzaty
OJ
N 14 W Bonawentury, M arcelina
T3>. 15 s Henryka, W łodzimierza
*■» 16 c Benedykta, Eustachego
C-l 17 p Aleksego, Bogdana

18 s Szymona Kamila

19 N 9 po Zesł. Ducha Sw., Wincentego
V f—< 20 P C zesław a. Hieronima, M ałgorzaty‘COJ 21 W Praksedy, W iktora, Darom iry
*0 22 ś Święto Odrodzenia Polski, Marii Magdaleny,
>•
o 23 c A polinarego, Laberiusza, Zelisław yCO 24 p Krystyny, K ingi, Lubomira

25 s Jakuba Ap., K rzysztofa

26 N 10 po Zesł. Ducha Sw., Anny, Mirosławy,
‘C0; Grażyny
N 27 P Aurelego, NataliiT3>. 28 W W iktora, M irosław y

29 g Marty, Olafa
co 30 c Abdona, Zenona, Ludm iły

31 p Ignacego, Heleny

20



PIEŚŃ D LA CIEBIE

Z w spom nienia ani śladu —  w iatr tw e  m yśli r o z w ia ł --------
Jest cicho, uroczyście w  godzinie świtania.
Po cóż słow em  m inionym  przyw ołać miłość.
K siężyc sny nasze strąca z srebrzystych  kasztanów.

Zam knij w iosnę w  ramionach, u kołysz ją  szczęściem .
P rzytul szczęściem  brzask chw ili, nim ją spłoszą słowa,
W te j godzinie zrodzonej z w spóln ej sam otności —
Już sm utniej ci nie będzie, choć pow ie k toś: Bądź zdrowa!

W iatr szeleści spotkaniem , lecz kroków  nie słyszę.
K toś noc św item  rozdzielił, k toś nas minął w  drodze  —  
Zresztą chw ila ta sama, w  k tórej c ię  poznałem  —
Czy chwila, choć w spom nieniem  zbliżyć dziś nas m oże?

Nikt już do m nie nie w raca, ty lko  św it otw iera.
D rogę —  którą od ejd ę tam  —  skąd p o w r ó c iłe m --------
O błoki przepływ ają  pod żaglem  snu białym,
Pod którym  m iłość tw oja  w iosną się ukryła.

Zam knij szczęście w ram ionach. Jest znów  tak jak daw niej: 
K siężyc sny nasze strąca z srebrzystych  kasztanów . 
Spogłądam w oczy  tw o je  roześm iane słońcem .
P rzem ów  dziś do m nie wiosną...
Słucham cię, kochana...

Józef Baranowski

21



S I E R P I E Ń

1 S Rocznica Powstania Warsz., Piotra. W ery

2 N 11 po Zcsl. Ducha Sw., MB Anielskiej, Alfonsa
-G 3 P Lidii, Nikodema
i

"n 4 W Dom inika, Protazego
-oK 5 s Oswalda
W 6 c Przem ienienie Pańskie, Jakuba, Dominika
co 7 p Kajetana, Donata, Konrada

8 s Cyriaka, Emiliana

9 N 12 po zcsl. Ducha Sw., Jana, Romana
10 P W awrzyńca, Bogdana

; - 11 W Tyburcjusza, Zuzanny, W łodzim iery
‘S■n 12 s K lary, Euzebiusza

13 c H ipolita
co« 14 p W igilia W niebow zięcia NMP, Euzebiusza, 

Kaliksta
15 s W niebow zięcie NMP

16 N 13 po Zcsl. Ducha Sw., Joachima, Rocha
'G 17 P Jacka, Julianny
V
*N 18 W Agaprta, K lary, Bronisławy
■a>» 19 s Bolesława, M ariana, Juliusza
•-*
-r 20 c Bernarda, Samuela
co 21 P Joanny, Nadziei

22 s Tymoteusza, Hipolita

33 N 11 po Zesł. Ducha Sw., Filipa, Apolinarego
'G 24 P B artłom ieja Ap., Jerzego
,ą>
'n 25 W Ludwika, Patrycji
•a>» 26 s Zefiryna, K onstancji
lO 27 c Augustyna, Hermesa
co 28 P Józefa, Cezarego

29 s Ścięcie  Sw. Jana Chrzciciela, Sabiny

N
"P 30 N 15 po Zesł. Ducha Sw., Feliksa i Adaukta, 

Szczęścislawa
<£>co 31 P Rajm unda, M arka, Bogdana
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NA ANIOŁ PAŃSKI

Na A nioł Pański kiedy biją dzw ony,
M iłości strum ień rozum  zrasza.

W calutkim  św iecie Chrystus, Bóg chw alony, 
Na A nioł Pański kiedy biją dzwony.

M aryję Pannę sławią nawet trony,
K olano zgina postać nasza,

Na A nioł Pański kiedy biją dzw ony  —  
M iłości strum ień rozum  zrasza.

Józef Brochocki

N O T A T K I:

I  ............................
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W R Z E S I E Ń

•c01
1 W M ęczenników  Narodu Polskiego, Hroiilulnwy, 

Idziego
N
V 2 Ś Stefana, K onstancji

3 C Szymona, Izabeli, Eufem ii
coM 4 P W awrzyńca, Róży

5 s Rozalii, Justyniana, D oroty

6 N IG po Zesl. Ducha Sw., Zachariasza, Eugenii
•c 7 P Reginy, M elchiora
(u
N 8 W Narodź. NMP, Natalii

T3>> 9 s Sergiusza, Piotra
t- 10 c M ikołaja, Pulcherii
co 11 p T eodory, Prota

12 s Najśw. Im ienia M aryi, G widona

13 N 17 po Zesl. Ducha Sw., Filipa Eugenii
'G 14 P Bernarda
<P
N 15 W M B Bolesnej, Nikodema
■O>, 16 s Cypriana, Korneliusza, Edyty, Joanny
0 0 17 c Franciszka, Justyny
CO 18 p Józefa z Kupert, Ireny

19 s Januarego, K onstancji

20 N 18 po Zcsł. Ducha Sw., Eustachego, Dionizego
•G 21 P Mateusza Ap., Ifigenii, H ipolita
OJ
N 22 W Mauryceg-o, Ładysław a
•o
>* 23 ś Lina, Bogusława

C5 24 c Tekli, Gerarda, Pafnucego
CO 25 p Aurelii, Dymitra

26 s Cypriana, Justyna

27 N 19 po Zesł. Ducha Sw., Kośmy, Damiana
'C
<u 28 P W acława, Salom ona
M

■a 29 W M ichała Arch.
^1-tJ

O
- r

30 s Hieronima, Z o fii

24



SKRZYPCE

Jest w  każdym  
sercu
taka rana,
którą natychm iast otw ieracie.
Gdy złoty  sm yczek
drży jak trzcina,
kiedy na strunach duszy gracie.

P ow oli sączy się m elodia  
w raz z krw ią serdeczną, 
krw ią w ygraną .
A ż dźw ięk ucichnie
i pow oli
jak kw iat się
zam knie
znow u
rana.

Witold Nanowski

N O T A T K I :
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P A Ź D Z I E R N I K

c.
p
s

Remigiusza, Jana, Danuty 
A n iołów  Stróżów, Teofila  
Teresy, Gerarda

4 N 20 po Zesl. Ducha Sw., Franciszka z Asyżu
c 5 P Placyda, Apolinarego
N 6 W Brunona, Artura

T !>. 7 Ś M.B R óżańcow ej, Am brożego, Polikarpa
_ 8 c P^affii, W inrprt^go, Brygidy
rr 9 p Dionizego, Augusta

10 s Franciszka, A ldony

11 N 21 po Zcsl. Ducha Sw., Macierzyństwa NMP,

‘C Zcnajdy
Oj 12 P M aksym iliana, Dzień W ojska Polskiego
■n 13 W Edwarda, Teofila , Ziem isław y
— 14 ś Kaliksta, Fortunata
M- r 15 c Jadwigi, Teresy

16 p Gerarda, Saturnina
17 s M ałgorzaty, Lucyny

18 N 22 po Zcsl. Ducha Św., Łukasza Ew.

'£ 19 P Piotra, Pelagii
KI 20 W Jana Kantego, Ireny

T3
i '

21 s Urszuli, Celiny, Irm y
CO 22 c Flawiana, Filipa, K orduli

23 p Teodora, Ignacego
24 s Rafała Arch., Gizeli

25 N 23 po Zesl. Ducha Sw., Chrystusa Najwyższego
'f l Arcykapłana
dJ

“n
26 P Sofroniusza, Ewarysta, Lucjana

73 27 W Sabiny
28 s Szymona i Tadeusza App.

*1**»< 29 c Narcyza, Zenobiusza
30 p H ilarego, A lfonsa, Edmunda
31 s Saturnina, Urbana, Augusta

26



K A R A  BOŻA

N ajw iększego grzesznika Bóg się nie pozbawia,
Tylko za karę własnym siłom go zostawia.

CICHOŚĆ

G łośniej niżli tu rozm owach Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz G o usłyszy.

ŹRÓDŁA

M ów isz: niech sobie ludzie nie kochają Boga,
Byle im była cnota i O jczyzna droga;
Głupiec m ów i: niech sobie źródło w yschnie w górach, 
B yleby mi płynęła woda w m iejskich  rurach.

KRÓLESTW O BOŻE G W A Ł T  CIERPI

N iebo samo nie spadnie, trzeba je  osiągnąć:
I Pan Bóg sam nie zstąpi, potrzeba Go ściągnąć.

Adam M ickiew icz

N O T A T K I :
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L I S T O P A D

1 N 24 po Zesl. Ducha Sw., Wszystkich Świętych
2 P Dzień Zaduszny

N 3 W Huberta, Sylwii, Germ ana, M alwiny£ 4 s K arola, Brunona
IO 5 c Zachariasza, Elżbiety

6 P Leonarda, Seweryna, Feliksa
1 s Antoniego, K aryny, W ielka Paźdz. Rew. Socjal.

8 N 25 po Zesl. Ducha Sw., Wiktoryny, Gotfryda
9 P Teodora, Ursyna

NT3 10 W A ndrzeja , Tryfona, M iędzynarod. Dzień Młodz.
r' .-ł-> 11 s M arcina, Bartłom ieja
•O 12 c W itolda

13 p Stanisława, Dydaka
14 s Józefa, Judyty

15 N 26 po Zesl. Ducha Sw., Alberta, Leopolda

N 16 P G ertrudy
T!>. 17 W Grzegorza, Salomei, Radom iry
f _ 18 s Anieli, Gelazjusza, D rogom iry
Tf* 19 c Elżbiety, Maksyma

20 P Feliksa, Oktawiana, Anatola
21 s O fiarow anie NMP, Janusza, Alberta

22 N 27 (ostatnia) po Zesl. Ducha Sw., Cecylii 
Stefana

N 23 P Klemensa, Felicyty, Ruty
T3>, 24 W Jana od Krzyża, F lory i Marii
3Q 25 ś K atarzyny, Erazma
*r 26 c Sylwestra, Konrada, Leona

2 7 P W aleriana, Erazma
28 s Grzegorza, Zdzisław y, Natalii

NT! 29 N 1 Adwentu, Saturnina, Błażeja

Ci
30 P Andrzeja, Ap., Justyny

28



FIGURA NIE ZBA WI

Krzyż, w bity na Golgocie, tego nie w ybaw i,
K to sam na sercu sw ojem  krzyża nie wystawi.

ROZM OW A

Duch z bezdeni sw ej wola, Bóg ze sw ej bezdeni 
Odpowiada: obadwa rów no nie zgłębieni.

NIEUFNOŚĆ

Obraża Niebo podła i nieufna tłuszcza,
Co w zyw a Boga, łecz się na Boga nie spuszcza.

Adam M ickiew icz

N O T A T K I :
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G R U D Z I E Ń

1 W Natalii, Eligiusza
2 S Bibiany, Pauliny, W irginii

-a 3 C Franciszka
»* 4 P Barbary, Kryspina
•r 5 s Piotra, Saby, K rystyny

6 N 2 Adwentu, Mikołaja
7 P Am brożego, Polikarpa

NT3 8 W Niepokalane Poczęcie NMP.
>» 9 ś Leokadii, W alerii, W iesława
O 10 c M arii, .Julii

11 p Damazego, Daniela
12 s Aleksandra, W alerego

13 N 3 Adwentu, Lucji, Otylii
14 P Izydora, W enancjusza

N 15 W Waleriana, Celiny,, W olim iry
16 Ś Euzebiusza, A delajdy

T—< 17 c Łazarza, Olimpii
18 p G racjana, Rufina
19 s Dariusza, Urbana

20 N 4 Adwentu, Dominika, Teofila, Bogumiła
21 P Tomasza, Ap., Anastazego

•O 22 W Zenona, H onoraty
X 23 s W iktorii, Sławom ira

fo 24 c W igilia B. Narodzenia, Adama i Ewy, Irminy
25 p Bożo Narodzenie, Anastazji, Eugenii
26 s Szczepana Pierwszego Męczennika

27 N Nicdz. po Bożym Narodzeniu, Sw. Jana Ap.
28 P M łodzianków , Antoniego

T5 29 W Tomasza, Dawida
~ 30 S Eugeniusza, Sławom iranm 31 c Sylwestra, Melanii.
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POLSKA KOLĘDA

Choćbym  odszedł poza rzeki,
Poza góry, hen, ogrom ne,
Choćbym  błądził cale wieki,
Naszej gwiazdki nie zapomnę.

Nie zapomną chwili ow ej,
Co najdalsze serca brata,
Ani pieśni kolędow ej,
Choćbym  odszedł na kraj świata

Stara pieśni kolędowa  
Święć się, św ięć się w ieczne lata 
Zawsze żywa, zawsze nowa 
l w serdeczną treść bogata.

Gdy zadzwoni nuta twoja,
Taka prosta, taka szczera, 
Znieczulenia pęka zbroja
I młodością serca wzbiera.

W zbiera wiosną i młodością,
Jak po brzegi pełna czasza,
Tyś otuchą i młodością 
Cudotwórcza pieśni nasza.

Z tobą anioł w białej szacie
I przeczysta schodzi wiara,
Św ięć się, św ięć się w  naszej chacie, 
Kolędow a pieśni stara!

Artur Oppman
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W  każdej rodzinie  
polskiej i katolickiej 
powinien być czytany 
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KOSCIOŁ POLSKOKATOLICKI 
— ZASADY I ORGANIZACJA

W religii zostaliśmy wychowani od dziecka. Nasze wycho
wanie religijne zaczęło się jednak na pewno nie od teore
tycznych wykładów o religii, ale od praktycznego wdrażania nas 
w życie religijne. Nie zawsze jednak postępowano według zasad 
dydaktyki i podawano nam najpierw rzeczy istotne, ważne, a do
piero później rzeczy drugorzędne, mniej ważne. Jako dzieci sami 
też z tego, co nam dawali wychowawcy, chwytaliśmy i zatrzymy
waliśmy w pamięci przede wszystkim to, co było dla nas naj- 
strawniejsze, najzrozumialsze, najbardziej interesujące, a pomija
liśmy częstokroć rzeczy pierwszorzędnej wagi. Nie potrzeba doda
wać, że wychowawcy nasi na ogół nie tłumaczyli nam, dlaczego 
w to lub w tamto mamy wierzyć oraz to czy tamto czynić, lecz 
mówili po prostu, że tak jest, bądź też, że tak być powinno.

Gdyśmy dorośli, gdy pod względem umysłowym stanęliśmy już 
niejako na własnych nogach, powinniśmy byli uporządkować cały 
las zasad i praktyk religijnych, wpajanych nam w dzieciństwie 
oraz znaleźć uzasadnienie, dlaczego w ten, a nie inny sposób wie
rzymy i według tego, w co wierzymy, postępujemy? Czy jednak 
wszystko przemyśleliśmy i uporządkowaliśmy? Doświadczenie 
uczy, że często nawet ludzie inteligentni i skądinąd wykształceni 
chrześcijanie, katolicy przez długie lata mają jeszcze w głowie 
chaos pod tym względem, że często nie odróżniają wiary w Boga 
i w zasady objawione nam przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, że 
tak rzec można od „polityki” Kościoła, który wiarę katolicką 
w nich, w naszych przodków, wpoił. Ludzie ci nie uświadamiają 
sobie, dlaczego tak czy inaczej postępują. A na zadane o to im



pytanie, odpowiadają: „tak wierzył mój ojciec, dziadek i ja tak 
czynię” .

Tymczasem musimy pamiętać, że jesteśmy dziećmi, obywatela
mi Ojczyzny i Kościoła. Tych dwóch spraw nie wolno nam roz
dzielać. Nie można bowiem kosztem Ojczyzny własnej miłować 
bardziej Kościoła, którego siedziba znajduje się daleko poza na
szymi granicami, a którego „polityka” nie zawsze jest zgodna 
z duchem Ewangelii, zasadami dekalogu oraz naszym sumieniem 
narodowym i obywatelskim. Stąd dla nas Polaków korekta zasad 
wiary nie tylko jest pożyteczna i potrzebna, ale wprost konieczna, 
aby nasza wiara nie była słaba, płytka i anemiczna ale całkowicie 
w pełni świadoma. Żebyśmy byli nie tylko katolikami ale i Po
lakami.

Polska przecież w świecie uchodzi za kraj wybitnie katolicki. 
Dlatego Polak-katolik winien do końca zostać katolikiem, ale rów
nież w pełni obywatelem swej ojczyzny — Polski. Dla Polaka-ka- 
tolika wszystkie te cechy spełnia jedynie Kościół Polskokatolicki, 
który jest w pełni Kościołem katolickim i polskim.

Stąd niniejszym artykułem chcemy ci pomóc, Drogi Czytelniku, 
w znalezieniu prawdziwej odpowiedzi na pytanie czy zajmowana 
dotychczas przez ciebie postawa wobec Kościoła, jako drogi do 
Boga i zbawienia swej duszy nieśmiertelnej, była słuszna i w pełni 
uzasadniona.

„WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY...”

Na pytanie, co to jest Kościół, katechizm odpowiada: „Kościół 
jest to społeczność chrześcijan, którzy wyznają jedną wiarę, przyj
mują jednakowe Sakramenty św. i podlegają jednej i prawowitej 
władzy kościelnej” .

Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (Mt. 16,18) swą dzia
łalność misyjno-apostolską rozpoczął po zesłaniu Ducha św. na 
apostołów zgromadzonych w Wieczerniku w dniu Zielonych Świąt. 
Apostołowie napełnieni Duchem św. (Dz. Ap. 2,4), wypełniając 
polecenie Chrystusa Pana „idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je 
zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt. 28,19) 
rozeszli się po różnych kontynentach ówczesnego świata, głosząc 
wszędzie Jezusa Chrystusa (Dz. Ap. 5,29,42). W ten sposób krótko 
po Zmartwychwstaniu wokół wschodniego basenu Morza Śród
ziemnego powstało wiele gmin chrześcijańskich, zwanych kościo
łami. Tak więc, powstały kościoły w Jerozolimie, w Antiochii, 
Listrze, Derbach, Efezie, Koryncie, w Galacji, w Tessalonikach,
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w Laodycei, Rzymie itd. Kościołami, które powstały wśród róż
nych narodowości, apostołowie opiekowali się, pisali do nich listy,
o czym świadczą Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie;, ustana
wiali biskupów i nikt się niczemu nie dziwił. Apostołowie, przc- 
cież, chociaż pracowali wśród różnych narodów nie zakładali Koś
cioła rzymskiego, jerozolimskiego, czy antiocheńskiego, ale zakła
dali Kościół Jezusa Chrystusa. Wszyscy przeto Apostołowie i wier
ni tworzyli jeden święty, apostolski i powszechny Kościół. Kościół 
Jezusa Chrystusa składał się więc, jak całość z części, z różnych 
narodowych kościołów, z kościołów, które zachowując swą naro
dowość i swój narodowy język liturgiczny, wyznawały jedną i tc 
samą wiarę i przyjmowały jednakowe Sakramenty. Cały depozyt 
wiary Jezusa Chrystusa apostołowie przekazali swym następcom 
biskupom, których wyświęcali i zostawiali w poszczególnych koś
ciołach, czyniąc ich odpowiedzialnymi wobec Boga i Jezusa Chrys
tusa za stan i rozwój wewnętrzny Kościoła. Biskupi, głosząc dalej 
Dobrą Nowinę wszystkim ludziom dobrej woli, zakładali nowe 
kościoły, wyświęcali znów do pomocy nowych biskupów, kapła
nów i diakonów. Tak więc powoli świat pogański stawał się chrześ
cijańskim. I tak święty, powszechny, apostolski Kościół zostałby 
do końca jednym Kościołem, gdyby nie ludzkie zapędy biskupów, 
następców św. Piotra w Rzymie, którzy przebywając w stolicy 
cezarów rzymskich, sami zapragnęli cezarstwa, zapłonęli żądzą 
powszechnej władzy.

Polityczna władza cesarzy rzymskich, jak uczy historia, w cią
gu wieków coraz bardziej słabła. Ale biskupi rzymscy, rządząc 
w tradycyjnej stolicy władzy ludzkiej, nie chcieli wypuścić z rąk 
chwiejącego się tronu i berła cesarskiego. Wykorzystując przeto 
potrzebę chwili, biskupi rzymscy powoli przejęli władzę świecką 
w cesarstwie rzymskim i okolicznych krajach.

Inni biskupi Kościoła Chrystusowego niejednokrotnie swym ko
legom rzymskim zwracali uwagę, że nie powinni ewangelii i krzy
ża Chrystusowego przysłaniać mieczem i berłem cesarskim. Pro
testy jednak nie pomogły. Chęć władzy ludzkiej biskupów rzym
skich wzięła górę i przy pomocy względów politycznych tron ce
sarski przeszedł pod wpływ i władzę jednego z kościołów narodo
wych, w ręce biskupów Kościoła rzymskiego.

Niestety, miecz i krzyż, wojna i duch pokoju płynący z Ewan
gelii, nie dadzą się pogodzić. Mimo to biskupi rzymscy często przy 
pomocy siły zaczęli podporządkowywać sobie inne kościoły naro
dowe, głosząc zasadę jedynozbawczości, że „poza Kościołem rzym
skim nie ma zbawienia” .
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Tendencje zmierzające do supremacji politycznej oraz dogma
tycznej biskupa rzymskiego doprowadziły w Kościele do otwar
tego konfliktu, do podziału Kościoła. Nastąpiło to w roku 1054. 
Ow bolesny rozdział dotąd jednego Kościoła nazwano później 
schizmą wschodnią, chociaż faktycznie do niej przyczynił się Koś
ciół rzymski. Aczkolwiek Kościół został podzielony, to jednak, gdy 
chodzi o depozyt wiary, obie części czerpały z tego samego źró
dła. Biskupi obu Kościołów sukcesją wywodzili się od apostołów. 
Obie części Kościoła Chrystusowego w dalszym ciągu różnie się 
rozwijały i wewnętrznie kształtowały; wschód pozostał bardziej 
zachowawczy, natomiast zachód poszedł drogami ziemskiej wła
dzy Kościoła i uczyniono z Kościoła nazwanym rzymskokatolic
kim, instytucję politvczną. Z papieżem i jego wolą musieli się 
liczyć królowie, narody zaś musiały składać niewolnicze hołdy, 
a do kasy papieskiej przymusowo przysyłać wysokie podatki, 
zwane „świętopietrzem” .

Na zachodzie Europy niektóre narody zaczęły się buntować 
przeciwko politycznej władzy Kościoła rzymskokatolickiego i jego 
władcy — papieża. Doszło więc do nowych konfliktów wewnątrz 
organizmu Kościoła zachodniego. Skutek: oderwanie się od Koś
cioła rzymskiego w XVI w. poważnej części tego Kościoła i na
wrót jej do Kościoła pierwszego tysiąclecia (reformacja, Kościoły 
narodowe w całej zachodniej Europie).

Kościół rzymskokatolicki szybko zaczął się zmniejszać liczeb
nie, mimo to nie zreflektował się, ale dysponując dalej siłą usiło
wał zgnieść ruchy odrodzeńcze, stosując często okropne środki, 
nie mające nic wspólnego z duchem Ewangelii (inkwizycja, miecz, 
ogień, palenie na stosach itp.). Owszem, po reformacji w łonie 
Kościoła rzymskokatolickiego, były głosy za zdrową reformą „gło
wy i członków” , szybko jednak przebrzmiały, bo w r. 1870 w tym 
już mocno ześwietczałym Kościele rzymskokatolickim na soborze 
watykańskim (zwołanym przez Piusa IX w r. 1869) wynosi się, 
mimo sprzeciwu wielu, człowieka śmiertelnego, ułomnego (o czym 
świadczą dzieje papieży) grzesznego, do godności namiestnika 
Chrystusa, obdarzając go boskim atrybutem nieomylności. I po raz 
wtóry z tego już mocno schorzałego Kościoła odeszło bardzo wielu 
biskupów, teologów, katolików świeckich, wracając do Kościoła 
pierwotnego, Kościoła Chrystusowego pierwszego tysiąclecia, w 
którym to czasie Kościół żył duchem Ewangelii.

Biskupi i katolicy, którzy po soborze watykańskim, nie chcąc 
uznać nieomylności papieskiej razem z milionami współchrzsści- 
jan, nazwali siebie Kościołem starokatolickim, uczynili tak dla 
podkreślenia, że nic nie chcą mieć wspólnego z czysto ludzkimi
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i politycznymi dodatkami do depozytu wiary przekazanej nam 
przez Apostołów i ich następców.

Dobrze, ktoś powie, prawdą jest, że od Kościoła rzymskokato
lickiego oderwało się wiele narodów, tworząc nowe, narodowe 
kościoły. Ale, jeżeli te Kościoły oderwały się od wspólnego pnia, 
jak gałąź od konara, to czym owe Kościoły udokumentują swą 
przynależność do jednego Kościoła Jezusa Chrystusa, do którego 
się przyznają? Na pytanie to odpowiada Ksiądz Biskup Prymas 
Dr Maksymilian Rode w broszurze, pt. „O Kościele Jezusa Chrys
tusa”, (Warszawa 1961, cena 3 zł), którego cytujemy (str. 19— 24):

„Jezus Chrystus założył jeden Kościół. Kościół ten jest dzisiaj 
podzielony na Kościół wschodni (zwany w Polsce prawosławnym), 
na Kościół rzymskokatolicki, na Kościół anglikański, na Kościół 
starokatolicki i na Kościół protestancki; istnieje jeszcze szereg 
pomniejszych Kościołów chrześcijańskich, należą one jednak fak
tycznie w większym lub mniejszym stopniu do jednego z wyżej 
wymienionych głównych części jednego pnia — Kościoła Jezusa 
Chrystusa z pierwszego tysiąclecia. Powstaje pytanie: czy i czym 
wyżej wymienione Kościoły dokumentują swą przynależność do 
jednego Kościoła Jezusa Chrystusa? Co decyduje o prawdziwej 
i rzeczywistej przynależności do Kościoła, który Chrystus sam 
założył?

PRZYMIOTY KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA

Kościół rzymskokatolicki ustalił, chcąc uzasadnić swują jedyną 
wyłączność i prawdziwość, przymioty i cechy Kościoła Jezusa 
Chrystusa. Przymiotami są: widzialność, niezmienność i koniecz
ność Kościoła do zbawienia. Cechami: jedność, świętość, katolic- 
kość i apostolskość. Zarówno przymioty jak i cechy, są wywnios
kowane i tendencyjnie zaaplikowane w celu udowodnienia z góry 
ustalonej tezy: extra Ecclesiam Romanam nulla salus. W istocie 
przymioty Kościoła Jezusa Chrystusa na podstawie Pisma św. 
i Tradycji sprowadzić można i należy jedynie do dwóch: praw
dziwość nauki Jezusa Chrystusa i apostolskość. Dwa te przymioty 
zawierają w sobie implicite przymioty, które podaje Symbol apos
tolski: „Wierzę w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół” .

Jedność, świętość i katolickość głosi w całej rozciągłości nauka 
Jezusa Chrystusa zawarta w Piśmie św. i w Tradycji. Kościół 
w swej istocie był i jest jeden, bo jego głową był, jest i będzie 
jedynie Chrystus. Sw. Paweł w liście do Kolosan wyraźnie pisze, 
a z kontekstu wynika, że ma na myśli Chrystusa: „On jest też

39



głową ciała Kościoła” (I, 18). Pisząc „ciała” , św. Paweł podkreśla, 
że idzie mu o Kościół widzialny, o Kościół założony przez Chrys
tusa i działający na ziemi. I chociaż faktycznie jest dzisiaj w ciele 
swoim podzielony, nikt nie może zaprzeczyć, aby Chrystus, który 
zostawiając 99 owiec, szedł za jedną zagubioną, chciał być głową 
tylko części swego Kościoła. Chrystus mógł nie dopuścić do po
działu swego Kościoła, skoro tak się stało, wina to, ludzi. Żadną 
miarą nie można przyjąć, aby po podziale ciała, jakąś tylko z jego 
części przywłaszczyła sobie głowa. Przecież Chrystus to Bóg, 
a nie głowa w znaczeniu fizycznym. Chrystus — głowa Kościoła 
był z Kościołem wtedy, kiedy Kościół był niepodzielony i jest 
dzisiaj głową wszystkich części Kościoła, które z jednego pnia 
wyrosły i z korzeniami tego pnia są powiązane. Chrystus — głowa 
Kościoła doprowadzi też iz pewnością kiedyś do połączenia roz
członkowanego ciała Kościoła. Kiedy? Wtedy, kiedy sami z ciała 
Kościoła wyrzucimy wszystko, co zniekształciło depozyt wiary. 
To wielka pycha głosić, że tylko Kościół rzymski zachował nieska
żoną wiarę!

Świętość i powszechność — katolickość zawiera się podobnie 
jak i jedność w Chrystusie — głowie Kościoła i Jego nauce, prze
kazanej apostołom. „Oto ja jestem z wami” —  czyli nieomylność 
zapewnił Chrystus Pan apostołom, a przez nich całemu swojemu 
Kościołowi — niepodzielonemu, czy też jak dzisiaj —  podzielo
nemu. Każdy z apostołów i w konsekwencji każdy biskup jako na
stępca jednego z nich był i jest w swoim zakresie władny do 
właściwego kierowania powierzonym mu Kościołem diecezjalnym 
czy krajowym i na mocy sakry biskupiej ma prawo wydawania 
wiążących zarządzeń, ważnego wkładania rąk, ważnego sprawo
wania sakramentów świętych.

Ogół zaś biskupów zebrany na soborze mógł w przeszłości 
i mógłby dzisiaj podejmować nieomylne uchwały mogące obowią
zywać w całym. Kościele. Kościół jest jednak podzielony, wynika 
więc z tego, że dopóki Kościół się nie zjednoczy, żadna z części 
Kościoła nie ma prawa wydawania uchwał, czyli ogłaszania dog
matów, obejmujących cały Kościół, może jedynie poprzez synody 
zobowiązywać tylko swoją część Kościoła. Nad tym zaś, aby Koś
ciół, chociaż podzielony, nie zginął, czuwa Chrystus — Głowa 
Kościoła i dlatego, chociaż w tej i innej gałęzi Kościoła zdarzały 
się i zdarzają się błędy i upadki — w rzeczach, które są przedmio
tem wiary, Kościół jako całość, chociaż dzisiaj podzielony, nie 
zbłądzi, oczywiście idzie o te Kościoły, które równocześnie mógą 
się wykazać apostolskością. Nieskazitelność nauki Jezusa Chrys
tusa i w niej zawarta jedność, świętość i katolickość, jest ściśle 
zespolona z apostolskością i bezpośrednio nią uwarunkowana.
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SUKCESJA APOSTOLSKA

Władzę w Kościele swoim Chrystus przekazał apostołom. I tylko 
ci biskupi, którzy mogą się wykazać otrzymaniem sakry biskupiej 
pośrednio od któregoś z apostołów są rzeczywistymi i prawdziwy
mi pasterzami w Kościele Jezusa Chrystusa. Tylko te części Koś
cioła mogą się nazywać katolickimi, których biskupi mają sukcesję 
apostolską, w których jest biskupstwo i z niego płynące kapłań
stwo. Takim Kościołem jest nie tylko Kościół rzymskokatolicki. 
Sukcesję apostolską ma Kościół wschodni (prawosławny), ma ją 
częściowo Kościół protestancki, ma ją bez wątpienia Kościół sta
rokatolicki poprzez biskupów pochodzących bezpośrednio z Koś
cioła rzymskiego, którzy Kościół ten opuścili, jak: arcybiskup Se- 
basty Piotr Kodde (1702), oratorianin, wikariusz apostolski w Ho
landii, biskup Dominik Varlet (1716), który wybranemu dnia 
23.1V.1723 r. na arcybiskupa Utrechtu, ks. wikariuszowi kapitul
nemu Korneliuszowi Staenhowenowi oraz trzem jego następcom 
udzielił sakry biskupiej. Arcybiskup Utrechtu, Maindart utworzył 
jeszcze dwa nowe biskupstwa w Holandii: w Haarlemie i De- 
wenter.

Po soborze watykańskim na znak protestu przeciw ogłoszonemu 
dogmatowi o nieomylności papieża został formalnie zorganizowany 
Kościół Starokatolicki. Dnia 4 czerwca 1873 na kongresie delega
tów tegoż Kościoła w Bonn został wybrany biskupem Józef Hu
bert Reinkens, którego konsekrował na biskupa biskup Heyde- 
kamp z Dewenter, dnia 11 sierpnia 1873.

Przeto nie tylko Kościół rzymskokatolicki, ale i wyżej wymie
nione Kościoły, mają niezaprzeczalną sukcesję apostolską: 1) Prze
chowują i głoszą prawdziwą naukę Jezusa Chrystusa, bo jej źród
łem jest Pismo Św. i Tradycja. 2) Sprawują ważnie sakramenty 
święte, bo mają prawdziwych biskupów i kapłanów, a sprawując 
ważnie sakramenty święte, umożliwiają sobie i wszystkim człon
kom Kościoła zdobywanie świętości i postęp doskonałości do naj
wyższych granic. Jest więc faktycznie jeden Kościół, chociaż po
dzielony i wszystkie kościoły powinny czynić szczere wysiłki usu
nięcia chorób z organizmu Kościoła Powszechnego, aby nastała 
znowu jedna owczarnia i jeden pasterz —  Chrystus, najwyższy 
i jedyny arcykapłan, widzialna zaś głowa —  papież będzie jedy
nie mógł być znowu wówczas sternikiem całego Kościoła, pierw
szym wśród równych biskupów, jeżeli zostanie wybrany przez 
cały Kościół. Dzisiaj papieża wybiera wprawdzie kolegium kardy
nałów, do którego należą kardynałowie z różnych narodów, fak
tycznie jednak jest to kolegium kardynałów włoskich i dlatego 
z zasady papieżem Włosi wybierają Włocha. W tych warunkach
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niewątpliwie potrzebny jest sobór wszystkich biskupów wszyst
kich kościołów, głoszących nieskażoną naukę Jezusa Chrystusa 
i mogących się jednocześnie wykazać sukcesją apostolską swoich 
biskupów. Gdyby Kościół rzymskokatolicki mógł się dzisiaj zdo
być na obiektywne wmyślenie się w Pismo Św. i w Tradycję, 
a porzuciwszy swoje nowinki, szukał w źródłach wiary nie tego, 
co nas dzieli, a to co mogłoby Kościół podzielony zjednoczyć, 
spełniłby misję, która zmazałaby winę, jaka właśnie głównie na 
nim ciąży za podział ciała Kościoła Jezusa Chrystusa. Bez odrzu
cenia jednak dogmatu o nieomylności papieża Kościół rzymsko
katolicki nie ma szans, ani prawa matkowania w dziele zjedno
czenia Kościoła Jezusa Chrystusa” .

Po I soborze watykańskim, jak wyżej wspomnieliśmy, budziły 
się więc poszczególne narody jak z letargu, próbując odzyskać 
duchową i religijną wolność oraz niezależność od mocarza w su
tannie, który swą siłą i władzą ludzką dla zmuszania co słabszych 
do bezwzględnego posłuszeństwa otacza się nimbem boskości, ogła
szając się nieomylnym. Jako skutek „polityki” Watykanu zgodnie 
z duchem pierwszego tysiąclecia powstały Kościoły narodowe 
w Niemczech, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji, Anglii, 
Francji i Szwajcarii, później obudzili się Czesi i Słowacy i Amery
kanie. Tylko naród polski jakoś przez dłuższy czas nie mógł zrzu
cić z siebie jarzma narzuconej mu polityki kościelnej, chociaż 
papieże, niejednokrotnie wjrklinali naród polski, nakazując mu 
posłuszeństwo wobec najeźdźców (rozbiory), a powstańców (po
wstanie styczniowe i listopadowe) papież błogosławiąc „urbi et 
orbi” wyklinał i potępiał na wieki.

O POLSKĄ LITURGIĘ

Inne narody modliły się do Boga swym narodowym, codzien
nym językiem. Tylko Polak modlić się mógł po polsku prywatnie 
w domu. A naród to przecież bogobojny, wartościowy. Do Boga 
zaś oficjalnie może zanosić swe prośby w niezrozumiałym dla sie
bie języku, łacinie, której nawet nie rozumie przeciętny kapłan, 
chociaż posługuje się nią w brewiarzu, mszale, rytuale, a cóż do
piero mówić o zwykłym śmiertelniku, nawet skądinąd wykształ
conym? A jednak przecież wszystkich obowiązuje przykazanie 
kościelne: „We Mszy św., w niedziele i święta nabożnie uczestni
czyć” . Należy nabożnie, a więc czynnie uczestniczyć, należy ją 
przeżywać, a nie tylko być widzem, obserwatorem, jak w teatrze, 
czy kinie. A jak wierni dopełnią treści żądań przykazania kościel
nego, skoro nie rozumieją języka liturgicznego?
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DARMOSCIE WZIĘLI..

Rzymskokatolickie duchowieńswo w Polsce za chrzty, śluby, po
grzeby i za wszystkie usługi religijne każe sobie słono płacić, nie 
pytając się czy kogoś na to stać czy nie. Jeżeli kogoś nie stać na 
zapłatę, odmawia się posług religijnych lub spełnia się je byle 
jak, z „łaski” . A przecież taka krzywda każdego człowieka boli. 
To prawda, że Polak umie kochać i cierpieć, ale w tym wypadku 
cierpi niezasłużenie, cierpi dla elity wygodnych ludzi, którzy, stro
jąc się w długie, powłóczyste szaty, obdzierają domy wdów i sie
rot. Do takich przecież aż nazbyt wyraźnie odnoszą się słowa 
Chrystusa Pana: „biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłud
nicy, że objadacie domy wdów, pod pozorem długich modlitw” 
(Mt. 23,14).

WALKA O SUWERENNOŚĆ DUCHOWĄ

W trosce o wolny i niezależny katolicyzm w ciągu wieków wiel
cy ludzie w Polsce kilkakrotnie stawali do walki o nie utworzenie, 
ale przywrócenie katolickiego Kościoła Narodowego.

Andrzej Frycz-Modrzewski i ksiądz biskup prymas Uchański, 
to chyba najbardziej znane pod tym względem przykłady. Ludzie 
ci zdawali sobie jasno sprawę z jednej rzeczy, której z bólem 
trzeba wyznać, wielu spośród współczesnych Polaków katolików 
nie uświadamia sobie. Oni wiedzieli mianowicie, że zanim nastąpił 
urzędowy akt podpisania chrztu Polski przez Mieszka I i poddanie 
tego państwa pod całkowitą władzę Rzymowi, już przedtem, wśród 
południowych plemion słowiańskich, które weszły w skład nowo 
utworzonego państwa polskiego, istniało chrześcijaństwo z ob
rządkiem ■ lowiańskim, istniał Kościół założony i ugruntowany 
przez w i t ■ 1U i i-11 apostołów Słowiańszczyzny Świętego Cyryla i Me

W celu umocnienia swych wpływów wno w utworzonym pań- 
I wie polskim obrządek słowiański został zniszczony przez rzym

: kukatolickich biskupów niemieckich, a kapłani iz obrządkiem 
.słowiańskim zostali wypędzeni na Morawy. Dlatego śmiało i z dti- 
mą stwierdzamy, że co pewien czas powstawali w naszym naro
dzie światli ludzie jak Modrzewscy, Uchańscy, Mickiewicze, Sło
waccy, domagając się nie utworzenia, lecz przywrócenia Kości >la 
Narodowego w Polsce, Narodowego, tzn. niezależnego od Wały
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kanu, z polskim językiem liturgicznym a nie z martwą, skostniałą 
i przez nikogo nie rozumianą łaciną.

Ktoś powie, że „Kościół Narodowy” , to heretycka sekta. Czy 
tak? I owszem, odpowiadamy, Kościół Narodowy byłby heretycką 
sektą, gdyby nie był w jedności z Kościołem Powszechnym, nie 
posiadał środków uświęcających w postaci prawdziwych sakra
mentów, gdyby nie prowadził ludzi do zbawienia duszy poprzez 
świętość życia, gdyby zamykał swe szeregi przed jakimikolwiek 
ludźmi dobrej woli, gdyby wreszcie 'nie miał prawdziwych bisku
pów i kapłanów. Tymczasem Narodowy Kościół, konkretnie Koś
ciół Polskokatolicki, odpowiada wszystkim wymogom Składu 
Apostolskiego, nie jest więc Kościołem fałszywym, nie jest here
tycką sektą ani wytworem ludzkiej fantazji. Liczne próby przy
wrócenia Kościoła Polskokatolickiego podejmowane w ciągu wie
ków i przez duchownych i przez świeckich Polaków nie dawały 
dotąd większych rezultatów, albowiem rozbijały się: 1) o zwartą 
postawę duchowieństwa rzymskokatolickiego, broniącego intere
sów Watykanu, któremu służy i interesów własnych, oraz 
2) o uchwały i postanowienia władz państwowych przed 1939 r., 
które w większości były podporządkowane duchowieństwu rzym
skokatolickiemu i służyły jego celom. Ta walka obronna prowa
dzona była nie tyle drogą logicznego rozumowania ile raczej przy 
pomocy oszczerstw, moralnej i fizycznej presji wobec zwolenni
ków narodowego katolicyzmu. Po prostu klimat rodzimy wytwa
rzany przez wspomniane duchowieństwo Kościoła rzymskokato
lickiego nie sprzyjał rozrostowi dzieła, do którego szerokie masy 
Polaków zawsze miały jak największe przekonanie. Trzeba było 
aż za granicą ponowić próbę, aby dała rezultaty.

KOŚCIÓŁ NARODOWY NA EMIGRACJI

Uczyniono to przed przeszło 60 laty w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej wśród tamtejszego uchodźstwa polskiego. Pio
nierem tego zbożnego dzieła uczyniła Opatrzność wielkiego Pola
ka i patriotę biskupa Franciszka Hodura.

„Ksiądz1) Biskup Franciszek Hodur nie chcąc tworzyć własnego 
narodowego polskiego Kościoła, ale jako człowiek głęboko wierzą
cy wszedł w kontakt z biskupami starokatolickimi w Holandii. 
Działając z ich upoważnienia i pod ich duchowym protektoratem 
zorganizował Polski Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce,

Ks. Rp Dnc Dr M. Rnrte ,,C K ościele Jezusa Chrystusa". W yd, Lit. Rei., 
warszaw a 1961, str. 24 nn.
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a wybrany na Synodzie w r. 1904 na biskupa, otrzymał saltn; lii: 
kupią z rąk księdza arcybiskupa Gerarda Gulla w r. 1907 w III n cli
cie. Przez ten akt stał się prawdziwym biskupem, następcii a po:; 
tołów. Potem razem z biskupami starokatolickimi wy konsekrował 
nowych biskupów w Polskim Narodowym Katolickim Kosrirlr  
w Ameryce, później, gdy Kościół się rozszerzał, przy ich udzialr 
udzielił sakry innym biskupom dla tegoż Kościoła. W ten sposób 
ważne święcenia kapłańskie otrzymali i otrzymują wszyscy ka
płani Kościoła Narodowego. Tym samym zaś w Polskim Narodo
wym Katolickim Kościele w Ameryce jest głoszona prawdziwa 
nauka Jezusa Chrystusa, jest również prawdziwa sukcesja apos
tolska. Ks. Biskup Hodur ideę Kościoła Narodowego przeniósł po 
pierwszej wojnie światowej do Polski. Kościół Narodowy przed 
1939 rokiem nie mając legalizacji państwowej w Polsce, ciężko 
i po barbarzyńsku prześladowany przez Kościół rzymskokatolicki, 
chociaż powoli jednak zapuszczał korzenie w glebę polską, rozwi
jał się i z każdym miesiącem powiększał coraz liczniejsze szeregi 
swoich wyznawców. Ostatnia wojna zadała Kościołowi Narodo
wemu procentowo bardzo wielkie rany. Bóg jednak chciał, aby po 
tej okrutnej wojnie Kościół Narodowy czyli Polskokatolicki zyskał 
wolność i mógł rozpocząć nowy, wspaniały rozwój. Tak więc Koś
ciół Polskokatolicki przez swoich biskupów w Polsce i w Ameryce 
przejął z Kościoła Starokatolickiego nie tylko prawdziwą naukę 
Jezusa Chrystusa, ale również sukcesję apostolską. Kościół Pol
skokatolicki jest więc prawdziwą cząstką jednego, chociaż dzisiaj 
podzielonego, Kościoła Jezusa Chrystusa. Kościół Polskokatolicki 
czyni również i będzie czynił wysiłki celem zjednoczenia Kościoła 
Jezusa Chrystusa jednak tylko i wyłącznie w oparciu o Pi ano 
Sw. i Tradycję na prawach suwerenności i równości.“

Z A SA D Y  ORG ANIZACJI

Po wojnie Kościół Polskokatolicki nie tylko otrzymał legalizacji; 
państwową, stając się przez to pełnoprawną jednostką wyznanio
wą wśród wielu wyznań w PRL, ale również bardzo znacznio po
większył i z każdym rokiem powiększa swoje szeregi kapłanów, 
wiernych i liczbę parafii. Przez to samo Kościół Polskokatolicki 
stał się poważnym konkurentem Kościoła rzymskokatolickiego, 
którego kapłani nie szczędzą pod adresem rodzimego Kościoła 
najróżnorodniejszych pogłosek, plotek, odzierania ze czci i dobrego 
imienia naszych biskupów, kapłanów, wiernych i s a m e g o  Kościoła, 
nazywając go kościołem heretyckim.



Wobec tego zmuszeni jesteśmy krótko i przystępnie omówić 
doktrynę naszego Kościoła, a w ten sposób pokazać prawdziwe, 
bez osłonek, oblicze naszego Kościoła, który jest Kościołem w pełni 
katolickim.

Nie będziemy więc nikogo imiennie oskarżać. My bowiem nie 
czujemy się powołani ani upoważnieni do imiennego sądzenia 
i oskarżania, gdyż jedno i drugie jest zadaniem opinii publicznej 
narodu i nieodzownym prawem Boga. Jak jest w rzeczywistości 
wiadomo każdemu Kro zna życie i kto, choćby po części, próbo
wał przeniknąć tajemnice biskupich pałaców rzymskokatolickich, 
plebańskich pokoi, kancelarii parafialnych, zakrystii, czy wreszcie 
klasztornych klauzur. Naszą rzeczą jest raczej powiedzieć w spo
sób pozytywny, jak być powinno i jak jest w Kościele Polsko- 
katolickim.

Kościół Polskokatolicki szczególną troską otacza swoich du
chownych. Dba o ich wykształcenie ideologiczne i wysoki poziom 
moralny.

Duchowni Kościoła rzymskokatolickiego od kilku zaledwie wie
ków dźwigają na sobie jarzmo celibatu. Celibat duchownych rzym
skich nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek tekstem ewangelij- 
nym, co stwierdzi każdy bezstronny egzegeta. Jest to po prostu 
dyscyplinarne zarządzenie. Jaki zaś procent duchownych rzym
skich zachowuje istotnie celibat, nietrudno byłoby orzec. To, co 
się dzieje jako następstwo celibatu, jako następstwo życia wbrew 
prawom natury, stoi w absolutnej sprzeczności z racjami istnienia. 
Chrystus przecież nie ustanowił przymusowego celibatu. Wpraw
dzie sam żył w stanie bezżennym, ale mieli żony apostołowie i ich 
następcy przez długie wieki aż do XII stulecia teoretycznie, 
a praktycznie ogół duchownych ma je po dziś dzień.

„Kościół1) Polskokatolicki nawiązując doTradycji Kościoła pierw
szego tysiąclecia w konkretnych przypadkach pozwala swym du
chownym na zawieranie związku małżeńskiego i prowadzenie nor
malnego życia rodzinnego. Kościół bowiem wychodzi z założenia, 
że lepsze jest małżeństwo duchownych niż zboczenie, ciągłe zgor
szenia i krzywda łatwowiernych, lub ciągły jego konflikt z włas
nym sumieniem. Nie znajdziemy nigdzie w Piśmie świętym ani 
jednego zdania jakoby Sakrament Kapłaństwa wykluczał u tego 
samego podmiotu przyjęcie sakramentu małżeństwa. Przeciwnie, 
czytamy wyraźnie u św. Pawła wśród zaleceń do Tymoteusza, 
biskupa, jednego z Narodowych Kościołów azjatyckich z siedzibą

■) ,,w ierzę  w K ościół P o lskokatolick i". Wyd Lit. Fel., Warszawa 1959, str. 22.
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w Efezie: „ma tedy biskup być nienaganny, mąż jednej żony, roz
sądny, roztropny, poważny” itd. (1 Tym. 2,2). Stąd też uważamy, 
że i dla kapłana Sakrament Małżeństwa jest czymś świętym, a ro
dzina jego jako zdrowa i ważna komórka życia społecznego ma 
być wzorem dla wiernych Kościoła. Gdyby w Kościele rzymsko
katolickim byli kapłani żonaci, byłoby niewątpliwie więcej wy
rozumiałości wobec wiernych, gdyż małżeństwo wiecej niż wszyst
kie szkoły uczy praktycznej oceny życia i jego przejawów.

Naczelną zasadą Kościoła Polskokatolickiego jest naśladować 
wzór Jezusa Chrystusa w bezkompromisowym demaskowaniu 
i zwalczaniu wszelkiego rodzaju przejawów zła, zakłamania, obłu
dy, wstecznictwa i nadużyć w całokształcie życia religijnego i koś
cielnego.

Bóg dał człowiekowi rozum. Od Boga też pochodzi wiara, która, 
jak zgodnie uczą teolodzy wszystkich czasów, jest łaską. Jeżeli 
więc rozum i wiara mają swe źródła w Bogu, nie powinna między 
nimi istnieć żadna dysharmonia, żadna rozbieżność. Wiara nie 
może być rezygnacją z praw rozumu, zaś rozum, nie może uśmier
cać zdrowej wiary. Zachowanie przeto zasady złotego środka jest 
niewątpliwie jedynie słuszną drogą postępowania. Dlatego też 
w Kościele Polskokatolickim kult prawdziwych świętych, rozsąd
na modlitwa, ofoara Mszy św.. cześć obrazów i figur oraz innych 
dewocjonaliów o katolickiej tematyce religijnej, sakramenty i sa- 
kramentalia otaczane są jak największym szacunkiem.

W kwestii Sakramentu Pokuty musimy podkreślić, że Kościół 
nasz wrócił do praktyki pierwszych wieków, pozwalając na dwo
jakie wyznanie grzechów: w spowiedzi indywidualnej, zewnętrz
nej, przed kapłanem zasiadającym w konfesjonale i w spowiedzi 
zbiorowej, wewnętrznej, przed ołtarzem. W obu wypadkach speł
nić należy przepisane katechizmem warunki dobrej spowiedzi 
i otrzymać rozgrzeszenie od kapłana. Wiadomo, że nie ma absolut
nego nakazu Chrystusa ani Apostołów, aby odbywać spowiedź 
uszną. Obowiązuje jedynie ze względów czysto praktycznych mło
dzież do lat 21, a to ze względu na trudności religijne i moralne 
z jakimi się młodzież spotyka w wieku dorastania i kształtowania 
swej religijnej świadomości etycznej. Dlaczego Kościół tak czyni? 
Iluż to ludzi boryka się ze sobą, ma uprzedzenia do usznej spo
wiedzi. Lata całe nie żyją w łasce ponieważ nie mają odwagi zbli
żyć się do konfesjonału. Naprawdę zbyteczne męczarnie. Wystar
czy spojrzeć: w Polskokatolickim Kościele Jezusa Chrystusa roz
grzesza sam Bóg przez sługę swego kapłana niezależnie od tego 
czy człowiek wyzna grzechy szeptem w lęku i zawstydzeniu, sło
wem, w konfesjonale, czy też myślą korną przed ołtarzem. Bogu
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przecież jednakowo łatwo jest sprawę rozeznać i darować. Nie 
ustala się również wykazów grzechów tak zwanych zarezerwowa
nych, gdyż miłosierdzie boże jest otchłanią dość głęboką, aby 
wszystko zło świata mogła pochłonąć bezpowrotnie.

Jeszcze jedna praktyczna uwaga odnośnie pogrzebów. Istnieje 
w Kościele Polskokatolickim zasada, że za każdego zmarłego w da
nej parafii powiną być odprawiana Msza św. pogrzebowa i to 
śpiewana oraz odmówione przepisane rytuałem modlitwy. Z ty
tułu ostatniej posługi kapłańskiej, duchowni Kościoła Polskokato- 
lickiego nie żądają żadnych opłat. Kościół bowiem uważa, że każ
dy kto otrzymał sakrament Chrztu świętego, ma tym samym 
prawo do kościelnego pogrzebu. Stojąc na stanowisku, że Bożą 
rzeczą jest sądzić zmarłego a nie ludzką, Kościół Polskokatolicki 
nikomu nie odmawia kościelnego pogrzebu. Czyż moment śmier
ci nie jest zbyt tragiczny, by zmarłemu i jego rodzinie nie okazać 
Chrystusowego miłosierdzia?

O
Z tego co dotychczas powiedzieliśmy na temat Kościoła Polsko- 

katolickiego, jego zakrasie, środkach działania i ustroju nasuwa 
się jeden praktyczny wniosek: Kościół Polskokatolicki jest praw
dziwie Kościołem Katolickim, jest cząstką Kościoła Powszech
nego, bo ma te same dogmaty, te same sakramenty i ten sam 
kult, jaki praktykuje cały Kościół Powszechny. Wszystko jest to 
samo, a jednak jest inne, bo bardziej realne, konsekwentne, bliż
sze rozumu i serca Polaka —  katolika.

My za siebie wstydzić się nie musimy, niech się wstydzą ci, 
którzy nas nie znając, o nas źle, a jeśli znają, złośliwie mówią. 
Pokazujemy siebie bez osłonek, takimi, jakimi jesteśmy, a czyni
my z tą nadzieją, że uświadomione społeczeństwo polskie co do 
ideologii Kościoła Polskokatolickiego i co do perspektyw jego 
przyszłości rozbudzi w szerokich rzeszach wierzących ludzi za
interesowanie rodzimym Kościołem i pozwoli im zrozumieć co 
słuszniejsze: czy służba Bogu w kościele obcym, dążącym do za
spokojenia nawet kosztem innych narodów swych ambicji i po
trzeb narodowych (rzymskich) czy też w swoim własnym.

Wiemy, że byli, są i będą tacy apologeci, którzy udowadniali
i dalej tak czynić będą, że do Boga można dojść tylko przez drzwi 
Kościoła watykańskiego, rzymskiego.

Wiemy, że są i będą tacy, którzy, omijając prawo miłości Boga
i bliźniego, zaczną grozić, wyklinać, straszyć, potępiać nas i na
szych wyznawców, odsądzać zwolenników narodowego katolicyzmu 
od czci i zbawienia. Jesteśmy jednak jak najbardziej przekonani 
jako Polacy o słuszności naszej idei. Nie boimy się nawet naj-
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czarniejszych wrogich oszczerstw, ale dążyć będziemy do zalud
niania nieba duszami polskimi, narodowymi. Głoszona przez Koś
ciół rzymskokatolicki teza, że poza Kościołem rzymskim nie ma 
zbawienia, nie ma najmniejszych podstaw egzystencji, gdyż każdy 
chyba rozumie, że zanim powstał Zamek Anioła i Bazylika św. 
Piotra dumnie spoglądająca na świat, Chrystus zbawiał innymi 
bramami, nikogo nie potępiał, jak to czyni Jego namiestnik — 
papież ze swymi kapłanami, że krzyż był ponad wszelką wątpli
wość wcześniejszy, aniżeli tiara papieska, a zbawcze spojrzenie 
Chrystusa z Krzyża znacznie różniło się od dumnego i zaborczego 
spojrzenia samozwańczego „namiestnika” , gdy błogosławi „urbi 
et orbi” .

Jesteśmy bowiem przekonani, że Bóg jest wszędzie i chce aby 
był czczonym w prawdzie (Jan, 4,23). Omyli się więc ten, kto 
chciałby walczyć iz Prawdą, choćby dzierżył w swej dłoni całe 
pęki kluczy, a purpurą-złotem i podniosłym czołem cezara przy
woływał ludzi do posłuchu i poddaństwa. Jesteśmy przekonani, 
że Polska będzie katolicka, ale narodowa, a nie watykańska^^

Drogi Czytelniku, dotychczas może słyszałeś o Kościele Polsko- 
katolickim wieści fałszywe i pytałeś niezdecydowanie lub na 
zadane pytanie mętną dawałeś odpowiedź, bo nie wiedziałeś, co 
to właściwie jest. Teraz tego nie uczynisz. Wiesz już, z kim masz 
do czynienia.

Dowiesz się więcej, gdy zbliższysz się do Kościoła, gdy wej
dziesz w kontakt z Kurią Arcybiskupią w Warszawie (ul. Wilcza 
31) lub z najbliższym proboszczem naszego Kościoła, albo ku
pując. nasze czasopisma, książki i broszury.1)

ł) W ydaw nictw o K ościoła pod nazw ą: W ydaw nictw o Literatury R elig ij
nej (Warszawa, W ilcza 31) w yda je  „K atolick i Tygodnik  Ilustrow any R o
dzina” , „K atolick i M iesięcznik T eolog iczno-F ilozoficzny  Posłannictw o”  oraz 
każdego roku kilka now ych  pozycji książkow ych i broszurowych.
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BLASKI I CIENIE EKUMENIZMU

Ruch ekumeniczny jest najdonioślejszym zjawiskiem życia 
religijnego i myśli chrześcijańskiej naszego wieku. Mimo róż
nych koncepcji i dwóch zasadniczych różnych postaw obejmuje 
swym zasiągiem całe niemal chrześcijaństwo.

Pontyfikat Jana XXIII, jego encyklika „Ad Petri cathedram” , 
inicjatywa zwołania soboru powszechnego znacznie spopularyzo
wały ideą ekumeniczną także wśród wiernych Kościoła rzymsko
katolickiego, którzy również pragną jedności z „odłączonymi 
braćmi” .

Dziś już wiemy, że wielu teologów i świeckich wyznawców 
różnych Kościołów zbyt optymistycznie oceniało możliwości zna
lezienia wspólnej drogi do duchowej unifikacji z Kościołem 
„prawowiernych” .

Prawdą jest, że pragnienie, a nawet tęsknota za jednością 
w Chrystusie i Jego Kościele jest zjawiskiem powszechnym we 
wszystkich społecznościach chrześcijańskich i wśród wszystkich 
wierzących rozumnych ludzi.

Prawdą jest, że Ekumenia to jakaś racja stanu rozdzielonego 
chrześcijaństwa naszej epoki. Ale jest jeszcze inna prawda, 
która się stała tamą nie do przebycia rozdzielającą Kościół rzym
skokatolicki od drugiej połowy chrześcijaństwa, mianowicie ist
nienie jednego dogmacu.

Wierni Kościołów reformacji, zrodzeni i wychowani w duchu 
religijnej wolności, nie zdają sobie często sprawy z istoty i z roli
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dogmatów w Kościele rzymskim a w szczególności dogmatu
o  nieomylności papieża, który jest sam w sobie źródłem nowych 
dogmatów.

Każdy Kościół wprawdzie ma określone zasady swej wiary, 
które są normą życia jego wyznawców,, i drogą do zbawienia. 
Określone prawdy wiary, które są dane do wierzenia, są kon
sekwencją interpretacji i rozumienia Ewangelii, która jest źród
łem nieomylnej prawdy. Zważywszy jednak, że chrześcijaństwo 
jest religią ducha i za taką uważali je ojcowie Kościoła i póź
niejsi teolodzy i myśliciele chrześcijańscy, musimy założyć, że 
jakkolwiek prawdy zawarte w Ewangelii są niezmienne i ponad
czasowe, to jednak rozumienie tych prawd ulega zmianie ze 
wzglądu na rozwój duchowy i umysłowy wierzących chrześcijan.

Dlatego obiektywizacja pewnych tez doktryny kościelnej na
wet przez najwybitniejszych teologów żyjących w określonych 
warunkach i czasie i uwarunkowanie, że tak samo mają poj
mować w przyszłości i rozumieć wierni przyszłych pokoleń 
wydaje się nieporozumieniem ducha chrystianizmu i jego istoty.

Każde pokolenie wierzących ludzi nie zadowala sią odziedzi
czonymi prawdami wiary, tak jak nie zadowala się dziedzic
twem naukowych zdobyczy. Każdy rozumny człowiek żyjący 
w określonym okresie historii korzysta ze światła rozumu, an
gażuje swój intelekt, swoje duchowe możliwości poznania i prag
nie, aby to co on wyznaje i w co wierzy, było jego wiarą i za
spokajało w jakimś stopniu jego umysł i serce. Myślący chrze
ścijanin mimo, że zdaje sobie sprawę, że pewnych prawd wiary 
umysłem swoim pojąć nie jest w stanie ze względu na ograni
czone możliwości ludzkiego poznania, odrzuca jednak automa
tyzm dogmatyczny przekazany w suchych sformułowaniach, któ
re są zgoła obce tak jego intelektowi, jak też jego twórczej 
intuicji. Chrześcijaństwo i tym się między innymi różni od juda
izmu. że na kartach Ewangelii możemy wyczytać: Litera zabija, 
a duch ożywia.
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Jeżeli dziś w X X  w. w erze lotów kosmicznych papież Jan 
XXIII w swojej mowie koronacyjnej głosi urbi et orbi, że do 
„owczarni nikt wejść nie może, kto nie stoi pod przewodnictwem 
papieża. Ludzie nie mogą uzyskać zbawienia, jeżeli nie są z nim 
połączeni, gdyż papież jest namiestnikiem Chrystusa i jego 
następcą na ziemi” , to co w świetle tego oświadczenia można 
tu mówić o Ekumenii i duchowym rozwoju ludzkości. Ekume- 
nia w rozumieniu papieża to tylko ulgowa taryfa dla „odszcze- 
pieńców i heretyków” , aby jak „odłączeni bracia” poznawszy 
swój błąd wrócili do jedności wiary i uznali w Janie XXIII 
nieomylnego następcę Chrystusa na ziemi. A jednak postawa 
Jana XXIII jest logiczna i konsekwentna. Wypływa ona z okre
ślonej prawdy wiary — dogmatu o nieomylności papieżii, w 
który każdy rzymski katolik pod sankcją grzechu wierzyć jest 
zobowiązany.

Dogmat ten tym się różni od wszystkich innych dogmatów — 
pomij-ając jego antybiblijny charakter, że jest w jakimś stopniu 
sprawdzalny. Człowiek bowiem i jego działalność niezależnie od 
jej sfery jest przedmiotem ludzkich dociekań i ocen. A trudno 
przecież w najbardziej nawet sakralnych czynnościach ostatnich 
papieży nie dostrzec szeregu elementów ludzkich i wpływu kon
kretnej sytuacji politycznej Kościoła.

Nie jest zamiarem tego artykułu wykazywanie niedorzecz
ności tej prawdy wiary, jakim jest dogmat o nieomylności. 
Nie sposób jednak nie stwierdzić, że jest on sam w sobie w 
świetle ludzkiego rozumu logicznym absurdem, co zresztą po
twierdza historia, a w świetle Nowego Testamentu jest on wy
razem największej pychy i zaprzeczeniem ducha Chrystuso
wego. Jeżeli bowiem człowiek jest wyposażony w boski atrybut, 
jakim jest niewątpliwie nieomylność w sprawach wiary i mo
ralności, to wszelkie sobory i uchwały nie mają żadnego zna
czenia ani mocy. „Nieomylny” człowiek sam je bowiem zwołuje, 
wytycza zadania, przewodniczy, rozstrzyga i ogłasza to, co 
zgodne jest z jego wolą. Sobór staje się tylko głosem doradczym, 
wykonawczym, ciałem mechanicznym.
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Atrybut nieomylności daje papieżowi nieograniczone możli
wości interpretacji Nowego Testamentu i tworzenia coraz no
wych istniejących potencjalnie w Ewangelii a nie ogłoszonych 
jeszcze dogmatów, czyli prawd wiary. Pontyfikat Piusa XII wzbo
gacił swój Kościół nowymi dogmatami, które w świetle nauki 
innych Kościołów będą nie do przyjęcia.

Dlatego nie nauka o Kościele, ustrój, tradycja dzielą zasad
niczo te dwa obozy chrześcijańskie, tj. obóz reformacji i Kościół 
prawosławny od Kościoła rzymskokatolickiego. Te wszystkie 
sprawy w duchu chrześcijańskiej pokory i miłości w perspek
tywie czasu byłyby do przezwyciężenia. Dzieli zasadniczo z Ko
ściołem rzymskokatolickim nas i wszystkich chrześcijan, dla 
których nieomylny jest tylko Bóg, ten największy w ciele Ko
ścioła powszechnego nowotwór teologiczny, który wyrósł w atmo
sferze dyplomacji politycznej w końcu X IX  w. i nieograniczonej 
pychy zwierzchnika Kościoła rzymskiego, dogmat o nieomylności 
papieskiej. Odgrodził on bowiem Kościół rzymski od reszty chrze
ścijaństwa i stworzył przepaść, której człowiek znający ducha 
Ewangelii bez zniewolenia swego umysłu przebyć nie może. Dog
mat o nieomylności papieża jest tworem antyekumenicznym 
w swojej istocie, gdyż niemożliwy jest do przyjęcia jako prawda 
wiary dla chrześcijan z obozu nierzymskiego. Chrześcijanin 
współczesny przyjmuje pewne prawdy, których pojąć nie jest 
w stanie, a które stanowią tajemnicę życia nadprzyrodzonego. 
Przed dogmatem nieomylności papieża każdy nie uprzedzony 
umysł musi się buntować, gdyż nie ma on ani biblijnego, ani rozu
mowego, ani tradycyjnego uzasadnienia. Chrześcijanin współ
czesny może przyjąć prymat papieski, obcą sobie liturgię, pogo
dzić się ze Swoistym bizantynizmem, ale nie pogodzi się nigdy, 
aby śmiertelny człowiek, obarczony ludzkimi defektami przypi
sywał sobie przymioty boskie i mienił się zastępcą Chrystusa 
na ziemi.

Zachodzi pytanie, czy Kościół rzymskokatolicki za cenę jed
ności rozdzielonego chrześcijaństwa byłby zdolny zrezygnować
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z tego antyekumenicznego dogmatu i stworzyć pomost do jed
ności w Chrystusie i w Kościele dla drugiej połowy chrześci
jaństwa. Przyzwyczailiśmy się w naszych rozważaniach w tej 
materii cały punkt ciężkości przenosić w sfery nadprzyrodzone 
i twierdzić, że to wszystko sam Bóg sprawi bez naszej pracy i na
szego udziału, aby Jego słowo wypełniło się co do joty i aby stała 
się jedna owczarnia i jeden pasterz. Trudno w tej sprawie nie 
widzieć ingerencji boskiej lub boskich zamierzeń w stosunku do 
ludzkości. „Bez Niego nic uczynić nie możemy” .

W rozpatrywaniu możliwości realizacji Ekumenii —  sprawy 
nie z tego świata, lecz na tym świecie — nie sposób nie uwzględ
nić całego mechanizmu złożonego życia i różnych elementów do
czesnych, które to życie i jego rozwój kształtują.

Kościołowi rzymskokatolickiemu —  tej smutnej po cezarach 
wdowie —  który przecież nie zrezygnował jeszcze z marzeń o rzą
dach nad światem, obcy jest całkiem od wieków duch apostol
skiej miłości i chrześcijańskiej pokory. Właśnie dogmat o nie
omylności papieża jest wyrazem roszczeń Kościoła do prawa pod
porządkowania sobie całego' chrześcijaństwa w imię jednej ow
czarni i jedynego pasterza.

Dlatego rezygnacja z dogmatu o nieomylności byłaby rezygna
cją z marzeń o rządzie dusz, o kościelnym imperium, byłaby re
zygnacją ze specyfiki Kościoła rzymskiego i jego uniwersalnego 
posłannictwa.

Wszelkie racje ewangeliczne, które rozumie najprostszy czło
wiek, wszelkie oświadczenia najwybitniejszych teologów o ko
nieczności szukania dróg do jedności Kościoła powszechnego będą 
zawsze niewystarczające, aby zmienić w tej materii postawę 
i stanowisko Kurii rzymskiej.

Racje polityczne, prestiżowe i ekonomiczne zagłuszały w ciągu 
wieków w historii Kościoła rzymskiego ducha Chrystusowej 
miłości.

Wszelkie gesty dobrej woli czy też czyny mające pozory chrze
ścijańskiej miłości bliźniego ze strony władców Watykanu, tak
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głośno zawsze reklamowane przez opinię katolicką, są tylko środ
kiem do celu, potrzebą chwili, manewrem taktycznym i nie od- 
zwierciadlają wewnętrznej treści ani ducha Chrystusowego. W tej 
sytuacji po ludzku rzecz biorąc nie widzimy możliwości rozwoju 
prawdziwego ducha ekumenicznego w Kościele rzymskim i szcze
rej dążności do zjednoczenia chrześcijaństwa. Czy to jednak 
przekreśla w ogóle szanse zjednoczenia na przyszłość? Wcale.

Gdyby się wypełniły przepowiednie czy proroctwa jednego 
z katolickich świętych ks. Jana Bosko, czego wcale nie życzymy, 
że papież będzie uciekał z pałaców watykańskich po trupach swo
ich kardynałów, gdyby Kościół rzymski, a raczej jego hierarchia, 
została zagrożona w swoich podstawach i w swoim bycie przez 
jakiś wielki wstrząs apukaliptyczny, co w naszej epoce nie jest 
wykluczone, Władcy Watykanu zmieniliby szybko swoją postawę 
i znaleźliby wspólny język z „braćmi odłączonymi” , aby ratować 
duchowy dom chrześcijański i w nim zachować swój prymat, 
skoro dumne pałace cezarów zamieniły się w gruzy!

I jeszcze jedno. Jeżeli Światowa Rada Kościołów, która skupia 
wokół siebie już kilkaset milionów chrześcijan, nie ograniczy się 
tylko do koordynacji współpracy między Kościołami, lecz „po
znawszy czas nawiedzenia” przy pomocy boskiej i ludzkiej potrafi 
bardziej organicznie scementować należące doń Kościoły i zespo
lić z czasem w jakiś wspólny organizm, który byłby zdolny do 
działalności misyjnej, to zagrożony Kościół rzymski będzie zmu
szony do szukania drogi łączności, aby w rodzinie Kościołów 
chrześcijańskich swój prymat zachować. Historia Kościoła rzym
skiego świadczy aż nadto wyraźnie, że wszelkie prawa boskie, 
podporządkować potrafił prawom ludzkim i z korzyścią dla swej 
organizacji teologicznie to zawsze uzasadnił.

Jakie są możliwości bardziej organicznego zespolenia drugiej 
połowy chrześcijaństwa, którą reprezentuje Światowa Rada Ko
ściołów w Genewie?

Nie można nie dostrzegać poważnych przeszkód i trudności. 
Miedzy Kościołem Wschodnim o starych tradycjach sięgających
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czasów apostolskich a radykalnym protestantyzmem zachodzą 
w dogmatach, w ustroju, obrzędach i tradycji dość duże różnice. 
Wchodzą tu także w grę ludzkie ambicje, uczucia i zwyczaje, 
które się nawarstwiły w ciągu wieków.

Wydaje mi się, że są realne możliwości coraz bliższej współ
pracy Kościołów ekumenicznych i wytworzenia takiej siły do
środkowej nasyconej duchem Chrystusowym, aby można było 
zapalić serca sceptycznych chrześcijan dwudziestego wieku w 
służbie dla Pana, aby wszyscy byli jedno! Czas, w którym ży
jemy zmusza wszystkie Kościoły ekumeniczne, aby kosztem 
ustępstw ze swoich doktryn i sformułowań teologicznych dawały 
żywe świadectwo, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem i świa
tłością świata, że Jest Głową Kościoła i Najwyższym Pasterzem, 
a ludzie są braćmi.

Kościół Polskokatolicki w istocie swojej jest Kościołem eku
menicznym. Naucza bowiem, że Kościół powszechny to federacja 
Kościołów narodowych niezależnie od ich ustroju i liturgii. Jed
ność jest w Chrystusie i w Zasadach Wiary, których Kościół po
wszechny zawsze i wszędzie nauczał.

Dążymy do jedności Kościoła i dążyć będziemy ale naszym 
Pasterzem i Głową Kościoła jest Jezus Chrystus.
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Ks. dr S. WŁODARSKI

W OBRONIE TRADYCJI

W  każdej dyskusji czy polemice łatwo o przesadę, zwłaszcza 
gdy strony przeciwne myślą treściowo o tym samym, a mówią
o czym innym, ponieważ nie uzgodniły .terminologii, nie ustaliły 
wspólnego języka.

Spór chrześcijan o właściwy stosunek Tradycji do Pisma św. 
powstał wówczas, gdy się tylko ukazało Pismo św. Nowego Testa
mentu. Wprawdzie już św. Paweł Apostoł pouczał i upominał:
,Przeto, bracia, stójcie i trzymajcie się tradycji, których się nau

czyliście czy to przez mowę, czy przez nasz list” (2 Tessal., 2,14), 
lecz wielu zlekceważyło ten nakaz i poczęło głosić własne teorie. 
Jedni — jak np. Kościół Rzymskokatolicki — pierwszeństwo dali 
„Tradycji” , odsunąwszy Pismo św. na plan dalszy, inni — jak 
protestanci —  odrzucili w ogóle wszelką „Tradycję” i oparli się 
wyłącznie na Biblii. Ostatnio zauważamy w Kościele Rzymsko
katolickim poważną próbę zmiany niewłaściwej postawy do Pisma 
św., a obóz protestancki czyni wysiłki pewnego zbliżenia do Ko
ścioła Rzymskokatolickiego.

Przed 250 laty (w 1713 r.) papież Klemens XI wydał konstytucję 
dogmatyczną (Unigenitus), w której potępił jako heretyckie zda
nie jansenistów holenderskich uczących, że „wszyscy mogą czytać 
Pismo św.” . Natomiast w 1963 r. kardynał Bea w jednym ze 
swych przemówień wyraził przekonanie, że wszystkie zasady 
katolicyzmu zawarte są w Piśmie św., a „Tradycja” jest jedynie
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środkiem pomocniczym. Ten problem znalazł się na warsztacie 
watykańskiej komisji soborowej zwanej „Komisją mieszaną” i był 
ośrodkiem dyskusji ostatniego soboru z tym, że papież Jan XXIII 
poparł „postępowców” , do których należy kard. Bea.

Zwrócić jednak należy uwagę, że takie przejścia Kościoła 
Rzymskokatolickiego z jednej krańcowości w drugą budzą słuszną 
nieufność wypływającą z podejrzenia, że są one tylko chwytami 
dyplomacji watykańskiej. Odnosi się wrażenie, że Kurii rzym
skiej nie chodzi ani o Pismo św., ani o Tradycję, lecz o całkiem 
coś innego, mianowicie o przeprowadzenie zasady, że jedynym 
źródłem Objawienia jest nieomylny „następca św. Piotra” w Rzy
mie. Dał to zresztą dość wyraźnie do zrozumienia ten sam kard. 
Bea twierdząc w tym samym wywiadzie dla Duńczyków, że 
jedynie Kościół Rzymskokatolicki jest „prawdziwy” (Por. Słowo 
Powszechne z 23 lutego 1963 r.).

Na stosunek Tradycji Apostolskiej do Pisma św. nie wolno 
patrzeć oczami dyplomatów, należy nań spojrzeć oczami wie
rzącego chrześcijanina, a więc oczami prawdy religijnej.

TRUDNOŚCI Z BIBLIĄ

Najpierw dla uniknięcia niejasności należy ustalić, co tut^j 
znaczy Pismo św.

Pismo św., o którym mowa w niniejszym artykule, to Nowy 
Testament, składający się z czterech Ewangelii, Dziejów Apo
stolskich i Apokalipsy św. Jana. Wiadomo, że sam Jezus Chrystus 
niczego nie napisał, a swych uczniów —  o ile wiadomo — ani razu 
nie namawiał do pisania, z czego by wynikało, że nauka, którą 
zostawił, zwana „dobrą nowiną” (ewangelią), nie musiała być 
napisana. Nawet chrześcijaństwo w X X  wieku mogło znaleźć się 
bez Pisma św., a przecież trudno sobie wyobrazić, by nie miało 
„dobrej nowiny” , by mogło istnieć bez nauki Chrystusowej.

Jakieś poważne nieporozumienie tkwi w kurczowym trzyma
niu się li tylko Pisma św. Najpierw historia stwierdza, że był 
okres w chrześcijaństwie bez Pisma św. Trwał on może kilka, 
może kilkadziesiąt lat, ale taki okres był. Zaoytamy wiec, co się 
wówczas działo z „dobrą nowiną” , z tym, co nazywamy C h r y-
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s t u s o w y m  d e p o z y t e m  w i a r y ?  Na pewno nie czekano, 
aż się ukaże Nowy Testament, lecz z depozytu tego czerpano 
pełnymi „garściami przy nauczaniu wszystkich narodów” . Nau
czano ustnie, a to jest przecież Tradycją.

Są jeszcze inne zastrzeżenia historyczne co do Pisma św. Oto 
one:

1) Skąd wiadomo, że do kanonu Pisma św. należą tylko 4 Ewan
gelie, 1 Dzieje Apostolskie, 14 Liistów św. Pawła, list św. Jakuba-
2 Listy św. Piotra, 3 listy św. Jana,, 1 List św. Judy i 1 Apokalipsa? 
Przecież w II w. znano kilkanaście „ewangelii” , kilkanaście róż 
nych .dziejów apostolskich” czy apokalips i listów, więc na jakiej 
podstawie kanon Piisma św. N.T. ograniczono tylko do 27 ,,ksiąg” 
zamiast np. do 100? Kto tego dokonał, kto zadecydował, że to
o to pismo jest Pismem Sw. —  natchnionym od Boga, a tamto' 
zwykłym tworem ludzkiej fantazji? Nie dokonało tego Pismo 
św., bo nigdzie nie ma mowy o 27 tylko jego księgach. Dokonała 
tego wyłącznie Tradycja Apostolska. Kto więc odrzuca Tradycję, 
odrzuca też Pismo św. Musi je odrzucić. Konsekwentny pod 
tym względem był w II wieku innowierca Marcjon. Jak wiadomo, 
nowator ten odrzucił cały Stary Testament, a z Nowego Testa
mentu raczył sobie uznać to, co pasowało do jego doktryny, 
a więc Ewangelię według św. Łukasza i 10 listów św. Pawła. 
W przeciwieństwie do niego inny „reformator” , Montan z Frygii, 
uznał tylko Ewangelię wg św. Jana, a pozostałe 23 księgi Nowego 
Testamentu odrzucił. Czy miał do tego prawo? Po odrzuceniu Tra
dycji Apostolskiej — tak, bo któż mógł mu tego zabronić?

2) Skąd pewność, że w Piśmie św. znalazła się c a ł a  „dobra 
nowina” , że w jego księgach zamknięto bez reszty p e ł n i ę  
p r a w d  Chrystusowych? Takiej pewności nie może nikt posia
dać, bo nie może tego udowodnić. Wręcz odwrotnie, można wy
kazać — i to na podstawie samego Pisma Sw. —  że wiele, a na
wet większość „dobrej nowiny” jest poza jego księgami. Ostatni 
z Ewangelistów, św. Jan, zapewnił: „I wiele też innych znaków 
uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są zapi
sane w tej księdze” (20, 30), a także poinformował, że „jest też 
wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus, które gdyby z osobna 
opisywać, mniemam, że i sam świat nie mógłby pomieścić ksiąg,
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które by trzeba napisać” (21, 25). Widać z tego, że dla spisania 
całej i kompletnej „dobrej nowiny” trzeba by znacznie więcej 
niż 27 ksiąg, że w Nowym Testamencie nie posiadamy wszyst
kiego, co Chrystus objawił ludzkości i co przekazał Apostołom, 
jako depozyt wiary. Gdzież jest ta reszta i to większa reszta? 
Właśnie w Tradycji Apostolskiej.

3) Inny kłopot z Pismem św. polega na tym, że aby je c z y 
t ać ,  trzeba umieć czytać i aby je r o z u m i eć, trzeba umieć 
coś więcej, niż czytać. Skoro jeszcze w X X  wieku połowa ludz
kości nie zna sztuki czytania, to znacznie gorzej było w średnio
wieczu, gdy nawet nie znano druku, a rozpowszechnianie Biblii 
mogło się odbywać tylko przy pomocy ręcznego przepisywania, 
trwającego d^ugo i nie zawsze bezbłędnie. A przecież Chrystus 
nie przyniósł „dobrej nowiny” dla szczupłego grona umiejących 
czytać i pisać, ani dla ludzi żyjących w X X  wieku, lecz dla wszyst
kich ludzi, wszystkich czasów. Gdyby Jego wolą było czerpać 
zasady wiary tylko z Pisma św., postarałby się chyba najpierw
0 wynalezienie druku i zlikwidowanie analfabetyzmu. Lecz do
dajmy, że nawet i te udogodnienia nie usunęłyby jeszcze podsta
wowej trudności, jaką jest właściwe wyjaśnienie Pisma św. Za
pytajmy dla przykładu jak należy rozumieć słowa Chrystusa: 
„Jeśli ręka twoja aibo noga twoja gorszy cię, odetnij ją i odrzuć 
od siebie” ? (Mat. 18,8). Nieuczeni mnisi egipscy w IV wieku rozu
mieli to dosłownie i odcinali sobie wszystko, czym można było 
grzeszyć, ale całe chrześcijaństwo ich za to potępiło. Słowa Chry
stusa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić 
nie mogą” montaniści zrozumieli jako nakaz szukania śmierci mę
czeńskiej, ale chrześcijaństwo uznało to za błąd. Jak rozumieć 
słowa: ,,A ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu, 
ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek twój, nadstaw mu
1 drugi” (Mat. 5,39), albo słowa „Powinniście jeden drugiemu 
nogi umywać” (Jan, 13,14)? Czy to brać jako rozkaz dosłownie, 
czy też przenośnie? Kto na to odpowie poprawnie zgodnie z in
tencją Chrystusa? Właśnie tylko Tradycja Apostolska, tylko ta 
część „dobrej nowiny” , której nie ma w Biblii.

4) Pismo św. mogłoby stanowić wyłącznie „źródło” czyli do
kument „dobrej nowiny” , gdyby było nie tylko dla wszystkich
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dostępne i zrozumiałe, ale gdyby podało c a ł ą  n a u k ę  
Chrystusa w sposób s y s t e m a t y c z n y ,  podobny chociażby do 
katechizmowego ujęcia teologicznych zagadnień. Ale tak nie jest. 
Najważniejsza część Nowego Testamentu, cztery ewangelie, po
zornie jest bardzo obszerna, lecz w gruncie rzeczy trzy pierwsze 
ewangelie podają prawie te same cuda, ścisłych zaś prawd wiary 
w nich niewiele. Zresztą widać, że ich autorzy wcale nie zamie
rzali pisać katechizmu ani teologii fundamentalnej. Ewangelie 
bowiem są jedynie króciutkim streszczeniem kazań głoszonych 
przez kilku Apostołów w sposób bardzo popularny.

Inne „księgi” Nowego Testamentu również nie powstały w ce
lu systematycznego wyłożenia dogmatyki chrześcijańskiej, lecz 
jedynie zajmowały się bieżącymi potrzebami, niejako o d  p r z y 
p a d k u  d o  p r z y p a d k u .

Kto więc miał podawać systematycznie prawdy „dobrej nowi
ny?” Właśnie ustanowiony przez Chrystusa urząd nauczycielski, 
strzegący wiernie depozytu wiary czyli całej Tradycji.

CO TO JE ST  TR A D Y C JA ?

W pojęciu „Tradycji” należy odróżnić wewnętrzną treść od 
zewnętrznej formy. Tradycją nazywa się mylnie to, co nią nie 
jest. I tak nie jest Tradycją liturgia, pisma Ojców Kościoła, 
uchwały soborów czy nawet „Wyznania Wiary” (Symbole). Wy
mienione rzeczy są tylko zewnętrzną formą, są kanałami, którymi 
płynie „dobra nowina” . Tradycją nie jest żaden Kościół i żaden 
biskup, chociaż biskup rzymski, pap. Pius IX, na Pierwszym 
Soborze Watykańskim wykrzyknął: „Ja jestem Tradycją” . Koś
ciół ma głosić Tradycję, ale nią nie jest.

Tradycją jest wyłącznie „dobra nowina” lub „depozyt wiary” , 
czyli sama nauka, którą Chrystus objawił i podał u s t n i e  Apo
stołom a ci swoim następcom, biskupom. Nie wędrowała ona zbyt 
długo wyłącznie z ust do ust. Dość rychło poczęto ją spisywać tak, 
że cała znalazła się c z ę ś c i o w o  w P i ś m i e  ś w., a w więk
szości w d o k u m e n t a c h  p a t r y s t y c z n y c h  takich jak 
księgi liturgiczne, pisma Ojców Kościoła czy protokóły soborów 
i synodów.
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Oczywiście Tradycja spisana w Nowym Testamencie posiada 
pierwszeństwo i wyższość nad Tradycją podaną w dokumentach 
patrystycznych, ponieważ Pismo św. powstało pod bezpośrednim 
kierownictwem Ducha św. zwanym n a t c h n i e n i e m  (inspi
racją). Dokumenty patrystyczne natomiast powstawały tylko pod 
pośrednią kontrolą Ducha św. a bezpośrednim kierownictwem 
Kościoła, obdarzonego jednak przywilejem nieomylności w myśl 
nauki Jezusa Chrystusa, na której się opierał św. Paweł Ap., gdy 
,.Kościół Boga żywego” nazwał „filarem i utwierdzeniem prawdy” 
(1 Tym. 3,15). Stąd jedynie pod względem natchnienia „dobra 
nowina” podana w Piśmie św. ma wyższość nad „dobrą nowiną” 
zapisaną w patrystyce.

„Dobrą nowinę” znajdującą się w dokumentach patrystycznych 
nazywamy T r a d y c j ą  A p o s t o l s k ą .

Poza Tradycją Apostolską istniała od początku i nadal istnieje 
t r a d y c j a  k o ś c i e l n a ,  która z „dobrą nowiną” nie ma nic 
wspólnego, ponieważ jest wyłącznie zespołem zwyczajów koś
cielnych, a więc spraw ludzkich, ściśle organizacyjnych i porząd
kowych, a nie doktrynalnych.

Niektóre Kościoły lokalne, jak np. Kościół w Rzymie, już od za
rania dziejów chrześcijaństwa celowały w mieszaniu Tradycji 
Apostolskiej z tradycją kościelną po to, by swoim lokalnym zwy
czajom nadać większą powagę i móc je następnie narzucić innym 
Kościołom lokalnym czy krajowym. Takie nadużycia zwalczał już 
św. Paweł, gdy pisał: „O Tymoteuszu, strzeż depozytu, unikając 
niezbożnych nowości słów i sprzeciwów fałszywie nazwanej wie
dzy, którą wyznając niektórzy, odpadli od wiary” (1 Tym. 6,20).

Najlepszy komentarz do tych słów Apostoła dał w V wieku 
św. Wincenty z Lerynu, pisząc: „Cóż to jest depozyt? Jest to to, 
co ci powierzono, a nie to, coś sam wynalazł; to — coś otrzymał, 
a nie to, coś wymyślił; to — czego nie jesteś twórcą, lecz stróżem. 
Strzeż depozytu, zachowaj talent wiary katolickiej nienaruszony 
i nietknięty... Otrzymałeś srebro, przekaż srebro, a nie podrzucaj 
mi czegoś innego, i nie podkładaj na miejsce srebra ołowiu lub 
śmieci... Niechaj po twoim wykładzie lepiej będzie zrozumiane to, 
w co dotychczas wierzono, ale uważaj, byś podczas wykładania
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depozytu w sposób nowy nie opowiadał własnych nowości” . 
(Commonitorium 1, n!r 22).

Przeciw „podrzucaniu śmieci” oraz opowiadaniu „własnych no
wości” przez Kościół rzymski występowali ostro sławni biskupi, 
tacy jak św. Polikrates przeciw papieżowi Wiktorowi ok. 190 r., 
lub święci Firmilian i Cyprian przeciw pap. Stefanowi w 256 r. 
Firmilian pisał: „A co do tego, co powiedział Stefan, jakoby Apo
stołowie zabraniali chrzcić tych, co przychodzą z herezji — to 
nikt nie jest tak głupi, by uwierzyć, że tak uczyli Apostołowie. 
Zresztą wiadomo, że ci iz Rzymu nie zachowują tego wszystkiego, 
co naprawdę podano od początku” . Pisarz ten w dalszym ciągu 
wymienił kilka różnych zwyczajów w innych Kościołach lokal
nych, które nie śmią twierdzić, że ich zwyczaje są Tradycją Apo
stolską. Odważył się na to papież Stefan i dlatego zniesławił Apo
stołów, na których się powołał. (Ep. 75 między listami św. Cy
priana —  Mignę, P.L. t. 3, kol. 1203).

Św. Cyprian jeszcze wyraźniej rozróżniał Tradycję Apostolską 
od tradycji kościelnych. Dlatego pisał przeciw papieżowi: „Zw y
czaj —  który zakradł się do niektórych, nie może przeszkodzić, 
by prawda wzięła górę i zwyciężyła, gdyż zwyczaj bez prawdy 
to zastarzały błąd. Dlatego porzuciwszy błąd, idźmy za prawdą” 
(Ep. 74 do Pomp. — Mignę PL t. 3, kol. 1175). Prawdą, przeciw
stawioną rzymskim zwyczajom, jest Tradycja Apostolska. Dlatego 
Cyprian wzywał biskupów: „Jeżeli bronimy nienaruszonej i nie
tkniętej świętości Chrystusowej Oblubienicy (Kościoła), zacho
wajmy od Boga powierzoną warownię Wiary” (Tamże, nr 9 — 
kol. 1181).

Tak wiele zajmujemy się tradycją kościelną Kościoła rzym
skiego ponieważ ona była przyczyną odrzucenia przez protestan
tów wszelkiej tradycji, a więc i Tradycji Apostolskiej. Papiestwo 
bowiem za „dobrą nowinę” , depozyt wiary i za Tradycję Apostol
ską kazało w ciemnym średniowieczu uważać także ludzkie zwy
czaje, jak handel relikwiami i odpustami, przymusowy celibat 
i Komunię Sw. pod jedną postacią, polityczną władzę i prytmat 
jurysdykcyjny papieża. —  To wszystko ma być „dobrą nowiną” , 
objawioną przez Chrystusa, a kto tego nie uzna —  „niech będzie 
wyklęty” . Szczytem tych nadużyć było na Pierwszym Soborze
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Watykańskim ogłoszenie, że papież jest nieomylny. Dogmatu tego 
nie znają ani święte Księgi Nowego Testamentu, ani dokumenty 
patrystyczne, bo jest to tylko wyraz tradycji Kościoła Rzymsko
katolickiego. Z niej też wypływa przekonanie kardynała Bea, że 
tylko ten Kościół jest „prawdziwy” .

GDZIE SZU K A Ć  T R A D Y C JI A PO ST O L SK IE J?

O ile z Pismem św. nie ma kłopotu, bo już w IV wieku ustalono, 
jakie księgi są ■,kanoniczne” , które można przeczytać w  ciągu kil
kunastu godzin, to inaczej przedstawia się sprawa z Tradycją 
Apostolską.

Już wyżej zauważyliśmy, że Tradycji Apostolskiej należy szu
kać w dokumentach patrystycznych, których jest mnóstwo. Pod
stawowymi dokumentami są tutaj k s i ę g i  l i t u r g i c z n e  ca
łego chrześcijaństwa, czyli wszystkich starych Kościołów, zwła
szcza Kościołów Wschodnich. Z ksiąg tych dowiadujemy się np.
0 tym, że od początku całe chrześcijaństwo znało siedem sakra
mentów św., znało pojęcie Mszy św. jako ofiary składanej rów
nież za umarłych, że Maryję z Nazaretu nazywano „zawsze dzie
wicą” i Matką Bożą a Chrystusa —  Odkupicielem. Na podstawie 
liturgii korygowano wszelkie spekulacje filozoficzno-teologiczne
1 ustalano definicje dogmatyczne na soborach ekumenicznych. 
Trzymano się zawsze zasady wyrażanej po łacinie tak: „Lex 
orandi — lex credendi” („Prawo modlenia się prawem wiary). 
Jest ona szczególnie aktualna w Kościele Prawosławnym, który 
bez nieomylnego papieża zachował do dziś „dobrą nowinę” w sta
nie nieskażonym właśnie dzięki wielkiemu przywiązaniu do li
turgii, angażującej nie tylko duchowieństwo, lecz i cały wierzący 
„laikat” (ludzi świeckich).

Innym ważnym dokumentem patrystycznym Tradycji Apostol
skiej są p i s m a  O j c ó w  K o ś c i o ł a  nazywane krótko patro
logią. Za Ojców Kościoła uchodzą tylko ci pisarze chrześcijańscy, 
którym można przypisać następujące cztery przymioty:

1) p r a w o w i e r n o ś ć  n a u k i  czyli zgodność z Tradycją 
Apostolską, strzeżoną przez Kościół Powszechny;
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2) ś w i ę t o ś ć  ż y c i a  — w sensie starochrześcijańskim (bez 
cudowności i niezwykłych umartwień czy też czynów);

3) o g ó l n o k o ś c i e l n e  u z n a n i e  — przez cześć całego 
chrześcijaństwa dla pism danego autora;

4) s t a r o ż y t n o ś ć  c h r z e ś c i j a ń s t w a  związana 
z dwoma końcowymi datami: W Kościele Wschodnim rok 754, 
przed którym zmarł ostatni Ojciec Kościoła Prawosławnego, św. 
Jan Damasceński, w Kościele Zachodnim rok 604, w którym 
zmarł Grzegorz Wielki.

Razem wszystkich Ojców Kościoła jest ok. 50. Obok nich jest 
wielu tzw. „pisarzy kościelnych” , którym można zarzucić albo 
brak prawowierności (np. Tertulian, Orygenes, Teodor) albo świę
tości życia (Euzebiusz z Cez., Laktancjusz, Boecjusz).

Co do autorytetu Ojców Kościoła wziętych razem ustalono na
stępujące zasady:

1) Z g o d n a  nauka w s z y s t k i c h  Ojców w sprawach wia
ry i etyki jest wyrazem Tradycji Apostolskiej. Należy ją przyjąć 
jako „dobrą nowinę” . Owa zgodność nie musi obejmować absolut
nie wszystkich Ojców co do jednego, w tym znaczeniu, że wszyscy 
musieli pisać na dany temat. Wystarczy tu jednomyślność moral
na czyli zgodna nauka bardziej znacznych pisarzy, gdy inni 
wprawdzie o danej sprawie nie pilsali, ale też się nie sprzeciwiali 
jej tradycyjnemu pojmowaniu.

2) Jeżeli w i ę k s z o ś ć  Ojców w sprawach wiary i etyki coś 
twierdzi, a mniejszość się sprzeciwia, to opinia większości jeszcze 
nie stanowi reguły wiary, ale jest poważną wskazówką, której nie 
wolno lekceważyć.

3) Żaden pojedyńczy Ojciec Kościoła nie był nieomylny, nawet 
jeśli był papieżem rzymskim.

4) Autorytet poszczególnych Ojców zależy tak od ich osobistej 
uczoności, jak i od zbliżenia do czasów apostolskich. Znaczy to, że 
"akiś Ojciec Kościoła jest w tym większej cenie, im wszechstron
niejsze posiadał wykształcenie i im bliżej żył czasów apostolskich. 
Na tej ostatniej zasadzie opiera sic wysoka cześć dla takich pism 
jak „Didache czyli nauka dwunastu Apostołów” , List Barnaby 
i List Klemensa Rzymskiego, ponieważ pochodzą one z końca
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I wieku. Tuż za nimi idą Listy św. Ignacego (t 107 r.), List św. 
Polikarpa (f ok. 156 r.), „Pasterz” Hermasa (ok. 150 r.), List 
do Diogneta (ok. 170 r.), Apologia św. Justyna (ok. 160 r.) czy po
lemiczne dzieło św. Ireneusza z Lionu (f 202 r.) pt. „Przeciw
herezjom” . Autorzy ci żyli w II wieku.

ROLA K O ŚCIO ŁA

Cała „dobra nowina” —  tak ta pisana w Biblii, jak w dokumen
tach patrystycznych — od samego początku (od Wniebowstąpie
nia Chrystusa) znajdowała się pod troskliwą opieką Kościoła, jako 
stróża i szafarza depozytu wiary. Czy wobec tego Kościół jest 
czymś nadrzędnym nad Pismem św. i Tradycją? Tak, ale
w znaczeniu stróża i szafarza, a nie w znaczeniu „trzeciego
źródła Objawienia” .

Wspomniani już Ojcowie Kościoła —  a więc ludzie uczeni, 
święci i gorliwie strzegący prawowierności —  zawsze wyrażali 
się z szacunkiem o Kościele jako stróżu i szafarzu „dobrej no- 
w iry” . Sw. Cyryl Jerozolimski (|386 r.) pouczał katechumenów, 
że. z woli Bożej Kościół czuwa nad kanonem Pisma św. Oto 
słowa św. Cyryla: „Pilnie także naucz się, a to od Kościoła, 
które są księgi Starego Testamentu, a które Nowego. Te tylko 
pilnie rozważaj, które czytujemy w Kościele z pełnym zaufa
niem” (Katecheza 4, nr 33, Mignę, P.G. t. 33, ikol. 494). Sławny 
biskup Hippony afrykańskiej, św. Augustyn, nie wahał się 
wyznać: „Nie uwierzyłbym Ewangelii, gdyby mnie do tego nie 
skłaniał autorytet Katolickiego Kościoła” . (Przeciw listowi Ma- 
nicheusza, nr 5 —  Mignę, PL t. 42, kol. 176). Pouczając pela- 
gianina o grzechu pierworodnym, św. Augustyn pisał: „Lecz 
chociażby czegoś nie dało się zbadać rozumem ani wyjaśnić 
słowem Pisma św., to jednak będzie prawdziwe, o ile tak uczy 
starożytność prawdziwej wiary katolickiej i wierzy cały Kościół. 
Daremnie się trudzisz próżną argumentacją nie przeciwko mnie, 
lecz przeciwko wspólnej Matce duchowej” , czyli Kościołowi. 
(Przeciw Julianowi, ks. 6, nr 11). W traktacie „O chrzcie św.” 
ten sam Ojciec Kościoła zauważył, że jest wiele prawd wiary, 
których „trzyma się cały Kościół i dlatego mocno wierzymy,
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że to są nakazy Apostołów, chociaż nigdzie ich nie spisali” 
(O chrzcie, ks. 4, nr 31). Zatem według św. Augustyna Kościół 
jest stróżem Tradycji Apostolskiej i całej ,,dobrej nowiny” .

Oczywiście można zapytać, czy Kościół jest tak czujnym stró
żem, że niczego nie pozwolił z depozytu wiary skraść lub do 
niego coś dorzucić? To pytanie postawił sobie św. Augustyn 
i odpowiedział: Gdyby Kościół był pozostawiony tylko swoim 
własnym ludzkim siłom, depozyt mu powierzony mógłby ulec 
uszkodzeniu, lecz Kościół nie jest pozostawiony sobie, czuwa 
nad nim „ten, który strzegł Izraela” czyli Bóg. (Kazanie 297, 
nr 7). Więc Kościół jest stróżem „dobrej nowiny” , a stróżem 
Kościoła jest Bóg, który ustami Jezusa Chrystusa powiedział: 
„A  oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia 
świata” . (Mat. 29, 20).

Zapytajmy z kolei, kto konkretnie reprezentuje Kościół, cóż 
jest Kościołem na co dzień? Kościół Rzymskokatolicki znalazł 
na to w 1870 r. bardzo prostą i konkretną odpowiedź. Jego 
zdaniem, Kościołem jest papież. On — jako „zastępca Chrystusa 
i najwyższy pasterz” — decyduje o prawowierności, katolickości, 
słuszności i czystości „dobrej nowiny” . Przyznać trzeba, że 
prostaczkum rnie znającym ani Pisma św., ani Tradycji Apostol
skiej teoria rzymskokatolicka przemawia do przekonania, lecz 
nie jest prawdziwa, bo została zmyślona i gwałtem dorzucona 
do Chrystusowego depozytu wiary. Żaden z dokumentów patry
stycznych nie wskazuje na rzymskiego biskupa, jako na uoso
bienie Kościoła i stróża „dobrej nowiny” . Natomiast posiadamy 
mnóstwo dokumentów mówiących, że urząd stróża i nauczyciela 
w Kościele sprawują wszyscy biskupi razem wzięci, a zwłaszcza 
biskupi Kościoła Wschodniego, cały episkopat Kościołów pra
wosławnych.

O słuszności w tej sprawie nie może decydować liczba wy
znawców. Wprawdzie odłączony od Kościoła Wschodniego Koś
ciół Rzymskokatolicki liczy dwa razy więcej wyznawców, lecz 
przed tysiącem lat było wręcz odwrotnie. Czy można pomyśleć, 
że prawda wędruje od Wschodu do Zachodu i z powrotem razem ze 
umianą liczby wyznawców? Boć może być i tak, że kraje o więk-
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szóści rzymskokatolickiej mogą kiedyś ulec takiej katastrofie, 
jaka spotkała Bliski Wschód w VII czy XI wieku, a wówczas 
na świecie więcej byłoby prawosławnych niż rzymskich kato
lików. Lecz prawda jest jedna, jest w tych lokalnych Kościołach, 
które trzymają się wiernie „dobrej nowiny” bez ludzkich wy
mysłów. Więc przede wszystkim w Kościołach prawosławnych 
mimo, że nie są one obecnie najliczniejsze.

Kościołowi jako takiemu — Kościołowi Powszechnemu —■ 
zarzuca się często konserwatyzm, skostnienie czy „dogmatyzm” . 
Zarzut ten wypływa z nieporozumienia. Dlaczegóż to matema
tykom nie zarzuca się powtarzania w kółko zasad Pitagorasa 
czy Euklidesa, dlaczego fizycy nie wyrzucą „prawa Archimede- 
sa” ? Wszak uczeni ci żyli jeszcze przed Chrystusem. Nie odrzuca 
się ich twierdzeń i „praw” dlatego, że od początku świata 2 i 2 
było cztery i na to nie ma rady. To musi być „dogmatyzm” 
i skostnienie. Tak samo w zasadach wiary. Nie da się niestety 
już niczego nowego wymyśleć poza tym, co nam podał Jezus 
Chrystus, a kto się wysila w tych sprawach na „nowość” czy 
jakieś urozmaicenie wymyślaniem „pustępowej” religii, nie jest 
dobrym chrześcijaninem.

Inną całkiem sprawą jest unowocześnienie metod nauczania 
zasad wiary, ale o tym wiedziało chrześcijaństwo od początku 
i chętnie szło na dalekie ustępstwa z tym wszakże, by „podczas 
wykładania depozytu w sposób nowy nie opowiadano własnych 
nowości” — pod pretekstem głoszenia tzw. „Ewangelii czystej.” .



Ks. TADEUSZ G O TÓ W KA

ŚPIEWAJMY PANU

Od początku istnienia świata 
człowiek wyrażał w śpiewie i 
muzyce swoje ireligrjne prag
nienia i uczucia dla Boga. W 
starożytności różne ludy wpro
wadziły do swych obrzędu w re
ligijnych śpiew i muzykę w tym 
celu, aby zastąpić brak słuw, 
które miałyby w doskonalszej 
formie wyrażać uczucia miło
ści Boga oraz nadać modlitwom 
towarzyszącym przy spełnianiu 
funkcji religijnych więcej od
świętnego i uroczystego w y
razu. Życie ludzkie jest nieu
stannym dążeniem do Boga. W 
wykonaniu tego celu potrzebuje 
człowiek pociechy i światła. 
Pieśń religijna jest czymś ży
wym i zrozumiałym. Jest po
mocnikiem w  dziele uwielbia
nia Boga. Uświetnienie nabo

żeństw, obrzędów liturgicznych 
ŚDiewem religijnym jest od
zwierciedleniem przeżywanej 
Dobożności. W pieśni człowiek 
najpięknliej wypowiada swoje 
nastroje duszy. Pieśń jest ży
wym pomostem, przekazującym 
z ust do ust relacje o  wypad
kach podanych w Starym i No
wym Testamencie. Tak prze
pływając Dieśń religijna prze
trwała wiele pokoleń i była 
nauczycielem dogmatyki i etyki 
katolickiej. Pragnieniem Koś
cioła jest, aby pieśni śpiewał 
cały kościół. Zachęca nas do 
lego psalmista Dawid w psal
mie 95;

..śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiew ajcie Panu w szystka ziem io! 
śpiewajcie, Panu, a błogosław cie  

Im ieniow i J eg o :’
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oraz święty Paweł w liście do
Efezów:

..bądźcie napełnieni Dachem
Świętym,

rozm awiając z sobą w Psalmach i 
pieśniach i w śpiewardach

duchownych, 
śpiew ając w sercach waszych

Panu".
W tym też celu opracowano 

i wydano śpiewnik Kościoła 
Polskokatolickiego, który jest 
wyborem pieśni dawnych i no
wych. Zebrane polskie pieśni 
religijne mają być dokumentem 
naszej wiary, wyśpiewanej przez 
serce Polaka kochającego i czu
jącego po polsku i katolicku. 
Śpiewnik ma przyczynić się do

ujednolicenia dotychczas śpie
wanych podczas mibożi-nslw 
pieśni we wszystkich parafiach 
polskokatolictkich. Dlatego przy 
opracowywaniu śpiewnika u
względniono pieśni powszech
nie znane i najchętniej śpie
wane przez lud. Zaś zadaniem 
śpiewnika ma być łączenie pol
skich katolików ku chwale 
Boga i zbawieniu dusz wła
snych.

Pochwalając zwyczaj śpie
wania w  'kościele i domu pie
śni nabożnych jesteśmy przeko
nani, że w każdej polskiej i ka
tolickiej rodzinie śpiewnik nasz 
znajdzie swe należne miejsce.

D ZIAŁAN IE I CIERPIENIE

„C zy mam działać, czy cierp ieć?”  —  Bądź Stw órcy obrazem  
I, jak On, w każdej chwili działaj i cierp razem.

A. Mickiewicz
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Ks. T. G O R G O L

1. RUCH EKUMENICZNY

Chrześcijan jest na świecie 870 min, co stanowi 1/3 wierzącej 
ludzkości. Z tego mniej niż połowa, tj. 405 min przypada na 
Kościół rzymskokatolicki, natomiast 465 min — to wyznawcy 
Jezusa Chrystusa zgrupowani w prawie 200 Kościołach. Każdy 
z tych Kościołów powstał bądź drogą protestu w stosunku do 
Kościoła rzymskokatolickiego (nie do Ewangelii lub do Jezusa 
Chrystusa), bądź też jako odmiana wielkich Kościołów nierzym- 
skich, tj. prawosławnego i luterańskiego.

Do roku 1910 nie istniał w zasadzie ogólnochrześcijański prąd 
zjednoczeniowy. Jeżeli bywały różnego rodzaju unie, fuzje, to 
obejmowały one zaledwie kilka mniejszych chrześcijańskich 
ugrupowań religijnych. Dopiero w r. 1910 zorganizowano Świa
tową Konferencję Misyjną w Edynburgu, od której datuje się 
planowa akcja zmierzająca w kierunku zjednoczenia wszystkich 
Kościołów chrześcijańskich na podstawie przyjęcia najbardziej 
podstawowych prawd ewangelicznych za wspólną bazę doktry
nalną. Kolejne Konferencje w Sztokholmie (1925), w Lozannie 
(1927), w Jerozolimie (1928), w Oxfordzie i Edynburgu (1927), 
w Utrechcie i Madrasie (1938), zorganizowanie ŚWIATOWEJ 
RADY KOŚCIOŁÓW w Amsterdamie (1948), konferencje, a wła
ściwie prawie że sobory chrześcijańskie, gromadzące po 2.000 hie
rarchów i dostojników kościelnych w Evanston (1954) i w New 
Delhi (1961) — wszystko to świadczy o woli znalezienia płasz
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czyzny współżycia między Kościołami chrześcijańskimi w imię 
zasad podanych przez Jezusa Chrystusa, a w konsekwencji —
0 woli zjednoczenia się w jeden wielki Kościół chrześcijański 
podobny do Kościoła apostołów, bez zbędnego balastu dogma
tycznego, bez zawiłych i praktycznie niewiele wartych systemów 
teologicznych nie zawsze pokrywających się z duchem Ewan
gelii, bez zakłamania, blichtru, i wszelakich ubocznych celów. 
Chrystus ma stać się dominantą Kościoła, a wiara w Niego
1 z tej wiary wypływający stosunek służby dla bliźniego, dla 
narodu, dla ludzkości głównymi dewizami chrześcijanina. Zacho
wanie pewnych tradycji, właściwych poszczególnym Kościołom 
będzie, oczywiście, rzeczą możliwą.

Światowy Ruch Ekumeniczny jednoczy w swej organizacji pod 
nazwą Światowa Rada Kościołów dwieście protestanckich, staro
katolickich i prawosławnych Kościołów chrześcijańskich całego 
świata. Jego znaczenie wzrosło od chwili przyjęcia doń na III 
Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w New Delhi (1961) 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, a następnie Kościołów Pra
wosławnych Polski, Rumunii i Bułgarii.

Ruch Ekumeniczny dąży do lepszego poznania Prawdy Chry
stusowej, do zbliżenia Kościołów, do zwalczania resztek fanatyz
mu i nietolerancji, pokutujących jeszcze w niektórych wyzna
niach.

Kościół Polskokatolicki jest członkiem Światowej Rady Kościo
łów Chrześcijańskich od 1948 r.

W r. 1962 obserwowaliśmy w kraju dwa wydarzenia mające 
wielkie znaczenie dla Ruchu Ekumenicznego: Sesję Naukową 
zorganizowaną przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną 
i Ogólnopolskie Zgromadzenie Chrześcijańskich Kościołów Eku
menicznych.

Ekumeniczna uczelnia zorganizowała na wskroś ekumeniczną 
sesję naukową poświęconą problematyce światowego Ruchu Eku
menicznego.

Około trzysta osób zajęło miejsca w ławkach sali. Wzięli w 
niej udział wszyscy bez mała księża i panowie profesorowie, po
mocniczy pracownicy naukowi ChAT, duchowieństwo, studenci, 
klerycy różnych wyznań.
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Sesję otworzył i przewodził jej sam rektor ChAT ks. prof. 
dr Wiktor Niemczyk. Po zagajeniu rektora wygłosili referaty: 
ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła na temat „Współczesny Ruch 
Ekumeniczny Kościołów z aspektu teologicznego” , ks. bp prof. 
dr Maksymilian Rode na temat: „Kościoły chrześcijańskie (eku
meniczne) wobec spraw społeczno-gospodarczych i politycznych”
i ks. dr Aleksy Znosko na temat: „Problematyka światowego 
Ruchu Ekumenicznego na tle sytuacji Kościołów Prawosław
nych” .

Mówcy, a potem i dyskutanci zwrócili uwagę na trudności, jak 
też i na czynniki, które mogą sprzyjać zjednoczeniu chrześcijań
stwa. M. in. wytknięto, że Kościół rzymskokatolicki wprawdzie 
robi „ustępstwa” ale od zjednoczenia trzyma się z daleka, za 
mgłą.

Poniżej zamieszczamy wypowiedź jednego z dyskutantów — 
ks. inf. doc. dr Antoniego Naumczyka.

„Wygłoszone referaty ukazały historyczny rozwój ruchu eku
menicznego, jego koncepcje teologiczne, oraz znaczenie społecz
ne, ekonomiczne i polityczne. Osobiście jestem wdzięczny Sza
nownym Prelegentom za wszechstronne, wyczerpujące niemal 
ujęcie poruszonych zagadnień, ujęcie ze wszech miar pouczające
i poszerzające zakres posiadanych przeze mnie dotąd w tym 
względzie wiadomości.

Niektóre tezy referatów były podane w oparciu o dobrze 
wszystkim znane źródła, były atoli i takie, które zaskakiwały 
swym nowoczesnym wyrazem, śmiałością poglądu i zgoła nie
oczekiwanymi wnioskami. Myślę tu zarówno o tezach postawio
nych i przeprowadzonych w referacie Księdza Biskupa Prymasa 
Dra Rodego, jak również w referacie bardzo ciekawym Księdza 
Biskupa Prof. Wantuły. Oczywiście, nie wszystkiego słuchaliśmy, 
przynajmniej ja osobiście, z jednakowym uczuciem: jedne spra
wy oburzały, jak np. potępienie przez papieża Piusa XI w 1928 r. 
ruchu ekumenicznego, inne szokowały: otwierały perspektywy 
nadziei na prawdziwe, w duchu ewangelicznym pojęte zjedno
czenie Kościoła: „aby wszyscy byli jedno, jako my (Jezus: Bóg 
Ojciec) jedno jesteśmy” (G. 17, 22).



Sesje, podobne do Sesji Naukowej ChAT, odbywają się w całym 
świecie chrześcijańskim. Istnieje wszakże zasadnicza między po
szczególnymi sesjami —  nawet naukowymi — różnica. O ile
1. .'wiem Kościoły chrześcijańskie nierzymskie (198 Kościołów na- 
kiiących do Światowej Rady Kościołów reprezentujących łącz
nie ponad 400 milionów chrześcijan) radzą nad sposobami wza
jemnego zbliżenia między Kościołami, współpracy, a w następ
stwie zjednoczenia się chrześcijaństwa nie wykluczając także 
separatystycznego patriarchatu rzymskiego, jak się zwykło mó
wić potocznie: Kościoła rzymskokatolickiego, o tyle tenże Kościół 
rzymski na szczeblu diecezjalnych zjazdów, sesji uczelnianych
i ogólnukościelnych radzi nad tym jak utrzymać wymykającą 
się z rąk hegemonię nad europejskim i pozaeuropejskim chrze
ścijaństwem, jak nie rezygnując z przywłaszczonych preroga
tyw zjednać dla siebie, a właściwie powiedzmy poprawnie: pod
porządkować sobie i wchłonąć odłączone w ciągu wieków spo
łeczności kościelne takie, jak: protestantyzm, anglikanizm, staro- 
katolicyzm i inne. Społeczności te nazywa się delikatnie „od
łączonymi braćmi” lub mniej delikatnie, jak to uczynił Ks. kard. 
Wyszyński w swym liście pasterskim „postronnymi” .

Tytułem przykładu:
We wrześniu 1961 r. odbył się w Rzymie Ogólnoświatowy Kon

gres Pawłowy urządzony z okazji 1900-lecia przybycia apostoła 
Pawła do Rzymu. Ks. E. Dąbrowski relacjonuje w „Tygodniku 
Powszechnym” (5/680 z 4 lutego 1962 r.) m. in.:

Kongres rzymski miał być poświęcony w zasadzie wszech
stronnemu omówieniu problematyki teologii Pawłowej.

Kongres w pełni odpowiedział tym zamierzeniom. Przede 
wszystkim dzięki swej pracy analitycznej. Czternaście Listów 
Pawiowych dostarczyło pnd tym względem wielu możliwości. 
Toteż niemal wszystkie ważniejsze problemy teologii Pawła zo
stały w tej masie referatów uwzględnione. Uniwersytet Grego
riański przez szereg dni czynił wrażenie jakiegoś laboratorium 
humanistycznego, gdzie omawiano znaczenie słów, sens sformu
łowań w tekstach mających bez mała dwa tysiące lat, a stano
wiących wciąż jeszcze przedmiot zainteresowań czy dyskusji.
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Współczesny rozwój teologii biblijnej pozwolił dostrzec w nich 
niejedno co uchodziło uwadze dawnych egzegetów, chociaż z ich 
zdaniem — tj. ze zdaniem Hieronima, Augustyna czy Chryzo
stoma —  egzegeta współczesny liczyć się musi bardziej niż to 
czyniono dawniej.

Wszystkich referatów na zebraniu plenarnym wygłoszono sie
dem i większość z nich miała charakter syntetyczny, pozwala
jący uchwycić doktrynalną tendencję Kongresu. Trudno powie
dzieć czy dążono w niej świadomie do akcentów ekumenicznych. 
Ale chyba nie bez powodu znany egzegeta z Ecole Bibliąue de 
Jerusalem Pierre Benoit zajął się tematem: „Jedność Kościoła 
według listu do Efezjan” i ujął go w sposób wskazujący na ko
nieczność położenia kresu wszelkim rozłamom w chrześcijań
stwie. List do Efezjan dostarczył mu pod tym względem wdzięcz
nego tworzywa, zużytkowanego przez prelegenta z zastosowa
niem metod właściwych współczesnej egzegetyce. Nie inaczej 
ocenić by należało wykład zasłużonego profesora Papieskiego 
Instytutu Biblijnego S. Lyonneta pt. „Problem wiary i uczyn
ków w listach św. Pawła” . Wyraził się niegdyś A. Harnack, że 
były czasy, kiedy ludzie o jedną literę greckiego alfabetu (hor.io- 
usios — humoiusios) zrywali porozumienia, przekuwali pługi na 
miecze i wypowiadali wojny. W wieku XVI już nie litery grec
kiego alfabetu, ale pojęcie usprawiedliwienia podzieliło chrześci
jaństwo na dwa odłamy zwalczające się nawzajem. Dziś egzege
ta, gdy rozważa spokojnie te spory, śledząc myśl Pawłową, do
chodzi do wniosków, że należyte jej rozważenie doprowadzić 
winno nie do rozłamu, ale do zjednoczenia” . Piękne słowa, cho
ciaż tu i ówdzie zbyt powściągliwe i niepełne. 1. Wiadomo bo
wiem, że akcenty ekumeniczne w omawianiu problematyki listów 
Pawiowych nie były przypadkowe, gdyż Koła Watykańskie, li
czące bezustanku na skłócenie tzw. chrześcijańskich mniejszości 
wyznaniowych, ujrzały się wprowadzonymi w błąd własnymi 
rachubami — ruch bowiem ekumeniczny w ostatnich dziesiąt
kach lat bardzo okrzepł i urósł , do siły takiej, która może być 
dziś rozważana jako przeciwwaga obozu chrześcijan watykań
skich, zwłaszcza po wejściu do ekumenii największych i najlicz
niejszych Kościołów prawosławnych.
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2. Nie samo pojęcie usprawiedliwienia podzieliło w wieku 
XVI na dwa zwalczające się odłamy. Dr M. Luter był niewąt
pliwie teologiem, ale był również obserwatorem. To, na co zmu
szony był patrzyć jako duchowny katolicki w swoim kościele, 
napawało go zgrozą, zgorszeniem i przerażeniem. Niemoralność 
duchowieństwa, przekupstwo, symonia, zdzierstwo i brak ele
mentarnej erudycji u duchownych —  to nie były objawy, któ
rym ktokolwiek krytycznie patrzący mógłby w owych czasach 
przyklasnąć.

3. Wreszcie teologia św. Pawła. Znam prace egzegetyczne 
Pierre Benoita autora referatu na rzymskim zjeździe n.t. „Jed
ność Kościoła według listu do Efezjan” . Znam w tym względzie 
wypowiedzi biblistów tej miary co J. Kurzinger, F. Amiot, 
C. Charlier, J. Ranie i Van der Ploeg. Wnioski prelegenta ze 
Szkoły Biblijnej w Jerozolimie i dyskutantów w kwestii nas 
interesującej, a więc ekumenicznej sprowadzały s;ę do udoku
mentowania zasady: „Synowie marnotrawni — odłączeni bracia —■ 
wracajcie do domu Ojca” . I po to trzeba było wygłaszać re
ferat!

A jednak referat i dyskusja były potrzebne, gdyż listy Aposto
ła Narodów są zbyt jasne, zbyt jednoznaczne. Kto chce je ina
czej interpretować niż sens literalny i zdrowa egzegeza sugeru
je, ten musi uciec się do komplikacji rzeczy prostych i jasnych. 
Myśl Pawłowa w liście do Efezjan jak również w miejscach ana
logicznych pozostałych listów widoczna jest z następujących cy
tatów:

Ef. I. 22 ,,I wszystko poddał pod stopy jego (tj. Jezusa Chry
stusa) a jego samego ustanowił głową Kościoła” .

Kol. I. 18 „On też (tj. Jezus Chrystus) jest głową ciała Kościo
ła, początkiem i pierworodnym z tych co umierają, aby sam we 
wszystkim zachował pierwszeństwo” .

Kol. II. 10 „On (tj. Jezus Chrystus) jest głowa wszystkich 
władz i zwierzchności” .

Ef. IV. 11— 16 „On (tj. Jezus Chrystus) ustanowił jednych 
Apostołami, drugich Prorokami, innych Ewangelistami, a innych 
jeszcze pasterzami i doktorami ku doskonaleniu świętych w 
dziele posługiwania, ku budowaniu Ciała Chrystusowego, aż



wszyscy zejdziemy się w jedność wiary i poznania Syna Bożego, 
stawszy się mężami doskonałymi... abyśmy czyniąc prawdę wzra
stali we wszystko w tym, który jest głową” (tj. w Chrystusie).

Ef. V. 23 „bo mąż jest głową zony, jak Chrystus jest głową 
Kościoła ciała swojego, którego jest zbawicielem. A jako Kościół 
poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swym we wszyst
kim poddane być mają’ '.

Kor. I, III. 11 „Bo nie może nikt założyć innego fundamentu 
prócz tego, który już jest założony, a którym jest Chrystus 
Jezus” .

Ef. 2, 20— 21 „jesteście wzniesieni na fundamencie Apostołów
i Proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus 
Jezus. W nim wszystko budowanie z sobą spojone równie w 
Kościół święty w Panu” .

Nie są to, rzecz oczywista, wszystkie cytaty w omawianym 
przedmiocie. Jednak już tych kilka świadczy wymownie prze
ciwko papiestwu jako nadrzędnej i jedynej władzy w Kościele 
Jezusa Chrystusa. Wielki Tarseńczyk widział niezastąpioną i je
dyną głowę Kościoła w Jezusie Chrystusie —• w Nim też wi
dzieli apostołowie opokę i fundament Kościoła. Nie przypisywali 
nikomu z ludzi cechy ■ boskiej, tj. nieomylności, jak to uczynił 
sobór Watykański w stosunku do papieży.

Powiedział Ks. Bp Prof. Wantuła, że przyjęto w New Delhi 
dokument pt. „Jedność, której szukamy” , owoc długoletnich opra
cowań, a istotę tego dokumentu stanowi próba określenia pod
staw i charakteru przyszłej jedności Kościoła. Wymieniono w 
dokumencie wśród podstaw przyjęcie jednego chrztu, jednej 
wiary apostolskiej, jednej apostolskiej ewangelii, praktyki ła
mania chleba i istnienie przez wszystkich uznanego urzędu koś
cielnego.

W świetle tego, co powiedziałem przed chwilą o interpretacji 
teologii Pawłowej w aspekcie ekumenicznym przez rzymskich 
biblistów i teologów rodzi się pytanie: gdzie jest siła, która 
narzuci Kościołowi rzymskiemu przyjęcie definicji i charakteru 
jedności Kościoła wg wspomnianego New Delhijskiego doku
mentu? Gdyby nawet tak się stało, że Kościół rzymskokatolicki 
przyjąłby ową definicję, to automatycznie rysuje się w „zjedmo-
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ezonym” Kościele podział na lepszych i gorszych, wyznawców 
szerszego zespołu dogmatów i wyznawców jakiegoś „minimum 
ąuantum” .

Pragnę dodać, że osobnym zagadnieniem jest rozważenie na
stępującego problemu:

Z punktu widzenia konserwatywnej teologii rzymskokatolic
kiej każdy niemal, a raczej powiedzmy: prawie wszystkie Ko
ścioły należące do SRK są Kościołami heretyckimi. Dlaczego? 
Ponieważ każdy z nich nie uznaje jakiegoś dogmatu Kościoła 
rzymskiego, lub ma swój własny punkt widzenia na pewne za
gadnienia religijne. Co z tego wynika? Czy to, że droga do jed
ności z Kościołem rzymskokatolickim jest zamknięta? Czy to, że 
porozumienie i współpraca między poszczególnymi Kościołami 
nie jest możliwa? Bynajmniej.

Zgadzam się z Ks. Biskupem Prof. Wantułą co do tego, że 
ostateczną rację i głos winno mieć Pismo Sw. Przecież dogmat 
ma się opierać na Piśmie Św. i to ma być wyrażony w Biblii 
explicite, dlatego należy zbadać podstawy biblijne nie tylko 
ostatnich dogmatów jak Wniebowzięcie N.M.P. lub obowiązujący 
w Kościele rzymskokatolickim dogmat prymatu jurysdykcyjnego
i nieomylności papieskiej, ale również kierunek rozwoju dogma
tu chrystologicznego, eklezjologicznego, sakramentologii i mario
logii. Dotychczas obowiązujące definicje nie są jednoznaczne i nie 
dość mocno są podbudowane. Tu nie chodzi, oczywiście o ni
szczenie panujących w Kościołach tradycji, o rezygnowanie — 
idzie o ustawę dobrej woli, również w Kościele rzymskokatolic
kim, który winien zrewidować swój pogląd pod jednym przy
najmniej względem: dogmatu prymatu jurysdykcyjnego bisku
pów rzymskich i dogmatu nieomylności papieskiej.

Przechodząc do wniosków praktycznych stwierdzam
1. Wobec panujących w kołach watykańskich tendencji — 

można już dziś powiedzieć, że zbliżający się 11 sobór watykański 
nie przyniesie jedności chrześcijaństwa. W każdym razie nie 
zjednoczy się chrześcijaństwo na zasadzie powrotu odłączonych 
braci czy marnotrawnych synów do domu ojca, ponieważ Rzym 
nie ma najmniejszego prawa nazywać siebie ojcem, a prawo
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sławia, luteranów, anglikanów czy starokatolików nazywać od
łączonymi braćmi, lub jakimiś tam zgoła „postronnymi” .

2. W nawiązaniu do wypowiedzi p. prof. Bartla jestem skłon
ny przyjąć na drodze jednoczenia się chrześcijaństwa etapy, przy 
czym pierwszym etapem nazwałbym okres zapoznawania się 
poszczególnych Kościołów między sobą.

3. Kościoły doktrynalnie spokrewnione winny wchodzić ze 
sobą w łączność, komunię; to ułatwi zjednoczenie się Kościołów 
nierzymskich.

4. Kościoły ekumeniczne powinny zdobyć świadomość i tę 
świadomość w sobie pielęgnować, że Chrystus jest nie tylko w 
Kościele rzymskim, ale w każdym Kościele, który uznaje pod
stawowe prawdy wiary wyrażone w Symbolu Apostolskim. W 
sensie eklezjologicznym należy rozpracować pojęcie jedności Ko
ścioła, sprecyzować co stanowi o jego świętości, jak winna być 
pojmowana katolickość czyli powszechność i co decyduje o apos- 
tolskości Kościoła. To są tematy, które w najbliższej przyszłości 
powinny się znaieźć na warsztacie pracy ludzi powołanych celem 
przeanalizowania ich i zakończenia praktycznymi wnioskami.

5. Potrzebna jest intensywniejsza niż dotychczas żywotność
i praca Polskiej Rady Ekumenicznej, propagującej zagadnienie 
jedności Kościoła wśród wierzącego, a jeszcze wciąż sfanatyzo- 
wanego społeczeństwa polskiego” .

Drugim ważnym wydarzeniem w życiu Ekumenii było zorga
nizowanie Ogólnopolskiego Zgromadzenia Chrześcijańskich Ko
ściołów Ekumenicznych w dn. 10 kwietnia br. w Filharmonii Na
rodowej w Warszawie. Wypełniona po brzegi sala z trudnością 
mogła pomieścić przybyłych słuchaczy. Na estradzie sali kame
ralnej Filharmonii Narodowej zajęło miejsca Prezydium Zgro
madzenia, w skład którego weszli przedstawiciele Kościołów 
członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej. Zagajenia dokonał Ks. Biskup Prof. Dr 
Andrzej Wantuła, sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej. Referat 
pt. „Polskie Kościoły Ekumeniczne wobec aktualnych zagadnień 
chrześcijańskich” wygłosił .ks. mgr Jan Niewieczerzał, Prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej i Superintendent Kościoła Ewange
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licko-Reformowanego. Mówca m. in. powiedział: „Czy my, czy 
Kościoły nasze mogą pozostać głuclu1 na ulos milionów naszych 
zamęczonych w czasie wojny braci i sióstr, katowanych i hań
bionych, rozstrzeliwanych i wieszanych, głodzonych i duszonych, 
którzy umierając wierzyli, że wolność i sprawiedliwość nie mogą 
być na wieki zabite?” ... ,,W łączności z lym najważniejszym dla 
nas zagadnieniem służby, jakim jest obrona życia jednostki
i ogółu, pozostaje służba dla własnych Kościołów i narodu. Za
równo z poselstwa, jak i z konkluzji III Zgromadzenia Światowej 
Rady Kościołów w New Delhi wynika, że chrześcijanie winni 
swą służbę dla dobra bliźniego spełniać we wszelkich okolicz
nościach, na każdym miejscu i w każdym ustroju” ... „Winni: - 
m y coraz silniej uświadamiać sobie w obliczu potrzeb dzisiej
szego świata naszą jedność jako sług Chrystusowych, powołanych 
do dawania światu świadectwa o mocy Ewangelii, powołanych 
do służby w Jego imieniu” .

Kolejne oświadczenia członków Rady rozpoczął Ks. Prof. Dr 
Wiktor Niemczyk, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej, przemawiając w imieniu tej uczelni. Mówca podkreślił cha
rakter ekumeniczny kierowanej przez siebie instytucji naukowej
i ze stanowiska teologicznego dał wyraz afirmacji dążeń i zasad 
ruchu ekumenicznego.

O powinności składania żywego świadectwa przez chrześcijan 
mówił Prezes Rady Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewange
licznego mgr Stanisław Krakiewicz. Na temat tego samego za
gadnienia wypowiedział się Prezbiter Michał Odłyżko, w imie
niu władz Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław
nego (który na Zgromadzeniu w New Delhi został zaliczony w 
poczet Światowej Rady Kościołów), przemówił Ks. Arcybiskup 
Stefan Rudyk, akcentując potrzebę powrotu chrześcijan do jed
ności w zrozumieniu tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia, 
z wykluczeniem supremacji jakiegokolwiek jednego I\ościola.

W imieniu Prymasa Kościoła Polskokatolickiego wystąpił Ks. 
Doc. Dr Antoni Naumczyk. (Treść przemówienia zamieściliśmy 
na łamach 19 (97) nr „Rodziny” z dn. 13.Y.1962 r.; str. 7).
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Ks. Doc. Dr Woldemar Gaspary, Prezes Synodu Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego podkreślił szczery i bezinteresowny udział 
luteranów w krajowym i międzynarodowym ruchu ekumenicz
nym.

Naczelny Biskup Starokatolickiego Kościoła Mariawitów Ks. 
Michał Sitek powiedział, że jedność osiągalna jest na drodze 
służenia Bogu i bliźniemu.

Ks. Dr Szczepkowski Superintendent Kościoła Metodystycz- 
nego zaakcentował, że prawdziwa służba człowiekowi niweluje 
różnice religijne.

W imieniu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przemówił 
Ks. mgr Zdzisław Tranda, ustosunkowując się do rzymskokato
lickiej koncepcji jedności i wskazując na odmienne ewangelickie 
tradycje historyczne i teologiczne w odniesieniu do problemu 
zjednoczenia.

Podsumowania dyskusji dokonał Prymas Kościoła Polskokato- 
lickiego Ks. Biskup Prof. Dr Maksymilian Rode, wskazując na 
potrzebę zgodnego współżycia wiernych z poszczególnych Ko
ściołów chrześcijańskich w oparciu o wspólną wiarę w jednego 
Boga i wykluczenie tendencji wyższości jednych wyznań chrze
ścijańskich nad drugimi.

Odśpiewaniem przez zebranych hymnu „Boże coś Polskę” za
kończono pierwsze Ogólnopolskie Zgromadzenie Chrześcijańskie.

Kalendarz — 6
81



CZYTELNIKU! CZYTELNIKU!

JEŻELI INTERESUJĄ CIĘ KSIĄŻKI
pisz do

W. L. R. WARSZAWA, ul. WILCZA 31

1. Ziarna Boże __ 16.— zł
2. Sprawa Kościoła Narodowego w Polsce

XVI w. 30.— zł
3. O Kościele Jezusa Chrystusa — 3 — zł
4. Katechizm Kościoła Polskokatolickiego — 6.— zł
5. Dziecię z Betlejem — 8.— zł
6. Zbuduję Kościół mój — 4.— zł
7. Wierzę w Kościół Katolicki — 4.— zł
8. Od celibatu do cudzołóstwa — 3 — zł
9. Biblijne podstawy papiestwa rzymskiego — 4.— zł

10. Sakrament Chrztu św. — 4,50 zł
11. Pokuty — 4,50 zł
12. „ Bierzmowania — 4,50 zł
13. ,, Eucharystii — 4,50 zł
14. ,, Małżeństwa — 4,50 zł
15. „ Namaszczania Chorych — 4,50 zł
16. Kulisy nieomylności — 5.— zł
17. Łowczyni ofiar — 5.— zł
18. Idea Kościoła Narodowego w literaturze

polskiej — 5.— zł
19. Na drodze do zjednoczenia chrześcijaństwa — 10.— zł
20. Modlitewnik — „Ojcze nasz” — 35.— zł
21. „Rytuał” — 250.— zł
22. Idea nieomylności w eklezjologii

patrystycznej — 35.— zł

Zamówienia realizujemy po uprzednim nadesłaniu należ-
ności na nasz adres WLR, Warszawa, ul. Wilcza 31.
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K RO NIK A
KOŚCIOŁA



GOSC

Wołasz Boga: on często schodzi po kryjom u  
1 puka do drzwi twoich, aleś rzadko w  domu.

Adam Mickiewicz



Rok 1962

O' W dniu 22 lutego 1962 r. 
w sali Polskiego Kościoła 
Chrześcijan-Baptystów w War
szawie, ul. Waliców 25 odby
ła się sesja naukowa Chrześci
jańskiej Akademii Teologicz

nej. Sesję otworzył rektor Aka
demii Ks. Prof. Dr Wiktor 
Niemczyk. Po zagajeniu wygło
szone zostały 3 referaty: przez 
Księdza Biskupa Prof. Dr An
drzeja Wantułę „Współczesny

Ks. Biskup Prymas Dr M. Rodc w rozmowie z kierownikami Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego br. Krakiewiczem i br. Bajeńskim.



Prezydium .

Sesja naukowa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

rr;



Ruch Ekumeniczny Kościołów 
z aspektu teologicznego11, Ks. 
Biskupa Prof. Dr Maksymilia
na Rodego, Prymasa Kościoła 
Polskokatolickiego „Kościoły 
chrześcijańskie (ekumeniczne) 
wobec spraw społeczno-gospo
darczych i politycznych11, Ks. 
Dr Aleksego Znosko, „Proble
matyka światowego Ruchu E

kumenicznego na tle sytuacji 
Kościołów Prawosławnych". Po 
wygłoszonych referatach ponad 
4 godziny trwała dyskusja, w  
której głos zabierali m.in. Ks. 
Prof. Dr Karol Wolfram, Ks. 
Doc. Dr Antoni Naumczyk, Ks. 
Mgr J. Klinger, Prof. Dr O. 
Bartel i inni. Do dyskusji włą
czyli się również świeccy w y

Ogólny widok na salę.



znawcy i óżnych Kościołów. 
Dyskusję podsumował rektor 
ChAT Ks. Prof. Dr W. Niem
czyk.

O  26 lutego w auli Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej 
odbyła się promocja doktorska 
ks. mgr Szczepana Włodarskie
go. Ks. dr Włodarski przedsta
wił rozprawę doktorską pt. 
„Idea nieomylności Kościoła w 
eklezjologii patrystycznej", na
pisaną pod kierunkiem Księdza 
Biskupa Prymasa Dr M. Rode- 
go.

9  W dniu 12 marca odbył się 
zjazd duchowieństwa Diecezji 
Krakowskiej z udziałem Księ
dza Biskupa Prymasa.

9  21 marca zmarł Ks. Dr Jan 
Szeruda, profesor zwyczajny 
Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej, wychowawca i dy
daktyk, znawca Starego Testa
mentu.

#  Ksiądz Biskup Prymas Dr 
Maksymilian Rode zamianował 
dotychczasowego Kanclerza 
Kurii Arcybiskupiej Archidie
cezji Warszawskiej ks. kan. 
Tadeusza Majewskiego wikariu
szem generalnym Diecezji Kra

kowskiej i w dniu 25 marca na
dał Mu tytuł infułata.

O  W pierwszym kwartale uka
zał się nowy „Rytuał Kościoła 
Polskokatolickiego" (Pierwsze 
wydanie Rytuału w  języku pol
skim pod nazwą „Księga Obrzę
dowa" zostało opracowane 
przez Ks. Biskupa T. Zielińskie
go w  r. 1937). Nowy „Rytuał” 
liczy 548 stron druku wraz z 
nutami i zawiera 7 rozdziałów: 
1. Sakramenty, 2. Nabożeństwa,
3. Obrzędy, 4. Konsekracje, po
święcenia i błogosławieństwa,
5. Nabożeństwa żałobne, 6. 
Wielki Tydzień. 7. Hymny i 
pieśni.

9  W okresie Wielkiego Postu 
alumni Wyższego Seminarium 
Duchownego wystawili w  róż
nych miejscowościach „Miste
rium Męki Pańskiej".

O  10 kwietnia w Sali Koncerto
wej Filharmonii Narodowej w 
Warszawie, przy ul. Jasnej, od
było się Ogólnopolskie Zgroma
dzenie Chrześcijańskie poświę
cone zagadnieniom ekumenicz
nym. Ks. mgr J. Niewieczerzał 
—  prezes Polskiej Rady Eku
menicznej wygłosił referat pt. 
„Polskie Kościoły ekumeniczne 
wobec aktualnych zagadnień
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chrześcijaństwa". Zgromadzenie 
zorientowało uczestników o za
gadnieniach będących treścią 
III Zgromadzenia Światowej 
Rady Kościołów w New Delhi 
(1961). Po referacie zabrali głos 
przedstawiciele kierownictwa 
Kościołów, rektor Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej Ks. 
Prof. Dr Wiktor Niemczyk. W 
referacie jak i w wypowie
dziach przedstawicieli Kościoła
i ChAT dało się wyczuć, że jed
nym z głównych zadań chrześ
cijaństwa jest służba dla czło

wieka. Kościoły uznają wysiłek 
w kierunku odwrócenia od 
świata groźby wojny. W imie
niu Kościoła Polskokatoiickie- 
go z mandatu Ks. Biskupa Pry
masa oświadczenie złożył Ks. 
Inf. Doc. Dr Antoni Naumczyk. 
Podsumowania dokonał Prymas 
Kościoła Polskokatolickiego — 
Ks. Biskup Prof. Dr Maksymi
lian Rodp

® 26 kwietnia odbyła się 
zwyczajna Sesja poszerzonej 
Rady Kościoła.



I Komunia św. w Bażanówcc. W uroczystościach wzięli udział: ks. inf. M a
jewski, ks. kan. Janik, ks. kanclerz Czywczyński, ks. sckr. Nowak, ks. prob. 

Kapralski, ks. adm. Kuflcwski.
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#  6 maja Ksiądz Biskup Pry
mas dokonał poświęcenia nowo 
otwartej kaplicy w Krakowie, 
przy ul. Kopernika 13.

#  14 maja Ksiądz Biskup Dr 
M. Rode odleciał z lotniska O
kęcie do Pragi na posiedzenie 
Prezydium Konferencji Poko
jowej. Powrót nastąpił w dniu 
19 maja.

9  20 maja Ksiądz Biskup 
Prymas Dr Maksymilian Rode 
w towarzystwie Ks. inf. Tadeu
sza Majewskiego, ks. dr E. Ba- 
łakiera, ks. mgr J. Gabrysza do
konał poświęcenia nowo otwar
tej kaplicy w  Sanuku. Admini
stratorem parafii został zamia
nowany ks. Rawicki.

Sanok. Poświęcenie nowo otwartej kaplicy. Zdjęcie po lewej: Ks. Biskup 
Prymas Prof. Dr M. Rode, duchowieństwo i wierni przed nowo otwartą 

kaplica. Zdjęcie powyżej: Wierni w nowo otwartej kaplicy.
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Jubileusz 
„R odzloy " 
Przemawia 
Ks. Bp Prymas



Jubileusz „Rodziny”. Tradycyjna lampka wina. Redaktor naczelny tygod
nika ks. mgr Gorgol przyjmuje życzenia od red. Adama Obarskiego.
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#  27 maja Ksiądz Biskup 
Prymas w  towarzystwie ks. in
fułata Dr. Antoniego Naumczy- 
ka wizytował parafię polsko- 
katolicką w Gdyni.

O  3 czerwca ukazał się setny, 
jubileuszowy numer Katolickie
go Tygodnika Ilustrowanego 
„Rodzina". Biskup Prymas w 
liście skierowanym do ks. mgr 
Tadeusza Gorgola —  redaktora 
naczelnego tygodnika (którego 
kopia została zamieszczona na 
łamach „Rodziny") złożył re
daktorowi i całemu zespołowi, 
współpracownikom i czytelni
kom życzenia i udzielił swego

arcypasterskiego błogosławień
stwa.

•  13.VI.62 Ks. Biskup Pry
mas zamianował ks. kan. Tade
usza Gotówkę dziekanem deka
natu warszawskiego.

•  14.VI. na podstawie Kan. 
178 § 4 Kodeksu KPK Ks. Bis
kup Prymas erygował parafię 
polskokatolicką w  Dusznikach 
Zdroju i nadał kościołowi para
fialnemu tytuł: Matki Boskiej 
Różańcowej.

•  ll.VIII. Ks. Biskup Prymas 
erygował parafię w  Mławie 
(woj. warszawskie) i nadał koś
ciołowi parafialnemu tytuł

Jubileusz „Rodziny”. Re
daktor techniczny tygod
nika —  mgr Leszek Wil
czyński w rozmowie z 

fotoreporterem 
Januszem Kuruliszwilim.
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Dysputa teologiczna w Krakowie. Zdjęcie górne: Przemawia ks. inf. 
doc. dr A. Naumczyk. Zdjęcie dolne: Ks. prof. Janusz Maluszyński 

i ks. red. Tadeusz Gorgol.



Świętej Trójcy, a 8.IX. odwie
dził administratora tej parafii 
ks. mgr Eugeniusza Gawień- 
czyka i zwiedził kościół, będą
cy w remoncie.

#  15.VIII. Ks. Biskup Pry
mas erygował parafię polskoka- 
tolicką w Dąbiu n/Nereta i na
dal kościołowi parafialnemu ty
tuł Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, a 20.IX. w  to
warzystwie Ks. Infułata dr 
JMaumczyka zwizytował kościół, 
będący w remoncie i mieszka
nie księdza.

#  19.VIII. Ks. Biskup Pry
mas udzielił Sakramentu Bie
rzmowania wiernym parafii 
Hucisko. Również w dniu tym 
parafia w Hucisku obchodź’ła 
25-lecie swego istnienia.

O  2.IX. Ksiądz Biskup Julian 
Pękala dokonał ' poświęcenia 
nowo otwartego kościoła w  Po
znaniu.

#  8.IX. Ks. Biskup Prymas 
M. Rode zwizytował w Toruniu 
kaplicę reaktywowanej parafii, 
wieczorem zaś wygłosił kazanie 
w kościele w Bydgoszczy i po
błogosławił ślub Ks. Lorkow- 
skiego z p. Ewą Kiełbasiewicz.

#  9.IX. odprawił Mszę pon- 
tyfikalną i udzielił Sakramen
tu Bierzmowania w Stargardzie. 
Wieczorem zaś w towarzystwie 
ks. dziekana Franciszka Koca 
wziął udział we Mszy św. w 
Szczecinie, odprawionej przez 
ks. dziekana Kierzkowskiego, 
wygłosił kazanie i zwizytował 
kościół będący w remoncie.

#  10.IX. Ks. Biskup Prymas 
odwiedził w towarzystwie ks. 
infułata Józefa Osmólskiego, ks. 
mgr Stanisława Maciejczyka w 
Lesznie Wlkp. i zaznajomił się 
ze stanem odbudowy kościoła, 
po czym udał się do Szprota
wy, by odwiedzić ks. mgr Eu
geniusza Elerowskiego oraz 
zwizytować kościół. Pod wie
czór był w Żarach, by ustalić 
plan remontu naszego kościo
ła.

#  11.IX. Biskup Prymas od
prawił Mszę św. w  katedrze 
wrocławskiej, po czym odwie
dził w towarzystwie ks. kan
clerza Władysława Malca koś
ciół i ks. prob. M. Lewandow
skiego w Leśnicy. Tego samego 
dnia w towarzystwie ks. inf. T. 
Majewskiego był w parafii na
szej w Strzyżowicach u ks. 
adm. E. Stelmacha, później w 
Bielsku Białej, a w późnych
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Pierwsza Komunia św. w Grudkach.

godzinach wieczornych w Mo
czydle u ks. prob. E. Cetlawy.

#  12.IX. odprawił Mszę św.
i wygłosił kazanie w kościele 
prokatedralnym w Krakowie, 
po czym złożył wizytę ks. prob. 
K. Bonczarowi (ul. Kopernika 
13), ks. dziekanowi M. Sambor
skiemu i ks. B. Lorkowskiemu. 
W godzinach popołudniowych 
modlił się w  kościele naszym 
w Bolesławiu, po czym odbył 
konferencję na plebanii oraz 
zwizytował wikariat.

9  17.IX. Ks. Biskup Prymas 
zamianował Ks. Tadeusza Go
tówkę kanonikiem rzeczywis
tym Kapituły.

9  22 września Ks. Biskup 
Prymas zamianował ks. dr Ed
warda Bałakiera kanonikiem 
honorowym Kapituły, a w dniu 
23 września dokonał instalacji 
nowo mianowanych kanoników.

#  24 września Ks. Biskup 
Prymas zamianował dotychcza
sowego p.o. kanclerza Kurii 
Arcybiskupiej ks. mgr Tadeu
sza Gorgola —  kanclerzem Ku
rii Arcybiskupiej.

# 2 4  września Ks. Biskup 
Prymas erygował parafię pol- 
skokatolicką pw. Świętych A
postołów Piotra i Pawła w Koś
cianie, woj. poznańskie, rów
nież parafię pw. Wszystkich
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Świętych w  Starej Iwicznej 
(koło Warszawy) i parafię pw. 
Sw. Rodziny w Gorcach, pow. 
Wałbrzych.

0  W dniach od 1 do 5.X. od
była się w  Nyborgu Konferencja 
Europejskich Kościołów. Przed
miotem głównym obrad był te

mat: „Kościół w  Europie i kry
zys współczesnego człowieka". 
W Konferencji wziął udział 
Ks. Biskup Prymas dr Maksy
milian Rode. Z Polski brał 
również udział Ks. Biskup Dr 
Andrzej Wantuła —  Zwierzch
nik Kościoła Ewangelicko-Aug
sburskiego.

Konferencja Koś
ciołów Europejs
kich w Nyborgu.

Zdjęcie górne: 
drugi od lewej Ks. 
Biskup Prymas dr 
M. Rode. Zdjęcie 
dolne: uczestnicy

konferencji.
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Po udzieleniu święceń, wspólne zdjęcie pamiątkowe grona profesorskiego 
wraz z alumnami, studentami Sekcji Starokatolickiej ChAT i W SD.

i  W dn 14 października Ks. 
Biskup Prymas udzielił świę
ceń kapłańskich czterem dia
konom: Heinzowi Buszce,
Zdzisławowi Janasowi, Alek

sandrowi Smętkowi i Francisz
kowi Staszkowi.

&  14 października odbyła się 
uroczystość sprowadzenia pro-
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chów mieszkańców Bolesławia, #  8 listopada odbyła się 
którzy w latach wojny zginęli inauguracja roku akademickie- 
w  Oświęcimiu. go 1962/63 Wyższego Semina-

Sprowadzenie prochów pomordowanych w Oświęcimiu mieszkańców
Bolesławia.
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rium Duchownego Kościoła 
Polskokatolickiego oraz dla 
studentów Sekcji Starokatolic
kiej ChAT.

Uroczystość rozpoczęto Mszą 
św. pontyfikalną, którą w koś
ciele prokatedralnym (w War
szawie przy ul. Szwoleżerów 
4,i odprawił — Ks. Biskup Pry
mas Prof. Dr Maksymilian Ro
de. Dostojnemu Celebransowi 
asystowali księża: F. Staszek i 
U. Buszka. Kazanie okolicznoś
ciowe wygłosił profesor WSD 
ks. dr Janusz Małuszyński. 
Główny motyw kazania to ha

sło: „Bądź dobrym‘‘. Po. wy
słuchaniu Mszy św. i kazania 
w budynku seminaryjnym ze
brali się zaproszeni goście: ks. 
prof. dr Wiktor Niemczyk — 
.rektor ChAT, ks. superin- 
tendent mgr J. Niewieczerzał
— prezes PRE, przedstawiciele 
Kościoła Prawosławnego, pro
fesorowie ChAT i WSD, dzie
kani Kościoła Polskokatolickie
go, którzy przybyli, aby ucze
stniczyć również w tym dniu 
w posiedzeniu Rady Kościoła. 
Bardzo ciekawy wykład inau
guracyjny na temat „Jefte-ba-
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Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym 

Kościoła Polskokatolickiego.



Rektor C hAT ks. prof. dr W. Niem czyk
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nita, sędzia, dyplomata" wy
głosił ks. inf. dr Antoni Na- 
umczyk.

Prelegent uzasadnił, że Jef- 
te zasłużył na zaliczenie go 
razem z Dawidem do jednego 
szeregu. Jefte, mimo długiej 
banicji na ziemi Tob, mimo 
rozbójniczego trybu życia nie 
zatracił wiary w Jahwę, a po
wołany na urząd sędziego, o
trzymawszy ducha Bożego oka
zał się dobrym dyplomatą, od
ważnym wodzem, wiernym w 
swych przyrzeczeniach człowie
kiem, jednym z czołowych bi
blijnych sędziów.

Następnie odbyło się ślubo
wanie i imatrykulacja nowych 
studentów. W podsumowaniu 
Ks. Biskup Prymas przedstawił 
czego domaga się Kościół od 
alumnów. Ks. Biskup Prymas 
m.in. powiedział:

„Obie uczelnie mają przygo
towywać kapłanów. Kapłan 
każdy, a połskokatolicki szcze
gólnie, musi być człowiekiem  
intelektualnie wysoko posta
wionym. Okres mobilizacji w 
Kościele minął. Chcę, żeby Koś
ciół Polskokatolicki był Koś
ciołem łaski i nauki. Kościo
łem, który nie boi się postępu. 
Naczelnymi hasłami, które win

ny dominować to: toiara, do
bro, prawda“ .

9  8.XI. po południu, aż do 
późnych godzin wieczornych, 
odbyła się sesja poszerzonej 
Rady Kościoła. Na sesji oma
wiano cały szereg ważnych 
spraw, w tej liczbie budowę ka
tedry i seminarium duchowne
go; omawiano podstawowe za
gadnienia z życia, organizacji 
i misyjnego działania Kościoła 
w  Polsce i za granicą. Na za
kończenie obrad zgromadzeni 
ustosunkowali się również do 
aktualnych zagadnień między
kościelnych, społecznych i po
litycznych. Stanowisko Księdza 
Biskupa Prymasa i Rady Koś
cioła zostało uzewnętrznione w  
uchwalonej jednomyślnie rezo
lucji i jest następujące:

1. Kościół Połskokatolicki z 
zadowoleniem stwierdza, że 
jest członkiem Polskiej Rady 
Ekumenicznej i Światowej Ra
dy Kościołów oraz członkiem 
Unii Kościołów Starokatolic
kich z siedzibą w Utrechcie. 
Możliwość istnienia tych wiel
kich organizacji chrześcijań
skich, skupiających w  swych 
szeregach ponad 400-milionową 
rzeszę wierzących chrześcijan 
jest dla Kościoła Polskokatolic-
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Parafia w Grudziądzu. Wśród wiernych ks. adm. M. Bugajski (zdjęcie 
górne), I Komunia św. w Grudziądzu (zdjęcie dolne).
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kiego dowodem, iż przy dobrej 
woli, przy wyzbyciu się nieto
lerancji wyznaniowe], można 
znaleźć w życiu międzykościel
nym wspólną płaszczyznę po
rozumienia i współżycia, bez 
naruszania suwerenności które
gokolwiek z Kościołów, bez 
wzajemnego narzucania sobie 
przekonań i poglądów' w dzie
dzinie wiary.

2. Kościół Polskokatolicki łą
czy swe modlitwy z modlitwa
mi wszystkich chrześcijan, rów
nież z modlitwami wyznaw
ców Kościoła Rzymskokatolic
kiego, zanoszonymi do Boga o

zjednoczenie Kościoła; nie tyle 
jednak spodziewa się rezulta
tów po obradującym II Soborze 
Watykańskim, na którym ma 
swego obserwatora w osobie 
ks. kan. dr P.G. Manna, człon
ka Kapituły Biskupiej Kościo
ła Starokatolickiego w  Utrech
cie, ile raczej ma nadzieję w 
Bogu, który przez Jezusa Chry
stusa Syna Swego zapewnił, że 
nastanie jedna owczarnia, któ
rej On sam będzie pasterzem. 
Kościół Polskokatolicki pragnie 
zjednoczenia Kościoła, lecz nie 
za wszelką cenę, nie na zasa
dzie powrotu „odłączonych

I Komunia św. w Grudziądzu.
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braci” do domu Ojca, lecz w o
parciu o  powrót wszystkich 
Kościołów do czystej ideologii 
ewangelijnej, wolnej od wszel
kich ludzkich dodatków i znie
kształceń.

3. W zakresie spraw społecz
nych Kościół Polskokatolicki 
przyjmuje i gorąco popiera wy
tyczne III Zgromadzenia Świa
towej Rady Kościołów podane 
w 1961 r. w  New Delhi, a 
szczególnie jest za zlikwidowa
niem problemu rasizmu, za de- 
kolonizacją, za zaprzestaniem 
uprawianej wciąż przez niektó
re rządy dyskryminacji ludów 
kolorowych i wyzysku ludów 
zacofanych oraz za sprawiedli
wym podziałem ogólnoświato
wego dochodu celem podnie
sienia powszechnego dobroby
tu. Kościół Polskokatolicki 
stwierdza, że jego kapłani i 
wierni już od pierwszych chwil 
odzyskania wolności przez na
szą Ojczyznę włączyli się żywo 
i intensywnie w  nurt spraw 
gospodarczych, wyrażali i wy
rażają poparcie dla założeń go
spodarczych, głoszonych przez 
Front Jedności Narodu i Wła
dzę Ludową.

4. Z głębokim niepokojem pa
trzy Kościół Polskokatolicki na 
powstające w  Eurpoie i poza 
Europą —  a ostatnio głównie

w rejonie Morza Karaibskiego
—  ogniska grożące i nam Po
lakom, i całej ludzkości otwar
tymi konfliktami wojennymi, 
grożące ogólnoludzkiemu do
robkowi kulturalnemu a nawet 
bezpieczeństwu całego naszego 
globu przez możliwość użycia 
najstraszniejszej w  skutkach i 
barbarzyńskiej broni nuklear
nej. Dlatego byliśmy zawsze i 
jesteśmy nadal za zaprzesta
niem prób z tą bronią, za zni
szczeniem jej, jesteśmy prze
ciwni zbrojeniu armii zachod- 
nioniemieckich odwetowców w 
broń atomową i termojądrową. 
Kościół Polskokatolicki miłuje 
pokój, pragnie pokoju, walczy
o pokój przez udział swych 
przedstawicieli w  zjazdach i 
konferencjach pokojowych, 
modli się o pokój między na
rodami i wzywa wszystkie 
Kościoły chrześcijańskie do ja
wnego poparcia niniejszego a
pelu.

5. Ze sprawą pokoju jest nie
rozerwalnie związane bezpie
czeństwo naszego kraju. Koś
ciół Polskokatolicki działa rów
nież na prastarych ziemiach 
piastowskich, gdzie z każdym 
dniem przybywają mu nowe 
zastępy wyznawców i sympa
tyków. Dlatego nie tylko by
liśmy i jesteśmy za nienaru-
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szalnością naszej zachodniej 
granicy na Odrze i Nysie, ale 
czynimy wszystko, co leży vv 
naszej mocy, aby polski i kato
licki Kościół umacniał ducha 
patriotycznego mieszkańców 
odzyskanych ziem, skupiając
ich wokół polskokatolickich oł
tarzy, w  świątyniach, gdzie 
rozbrzmiewa polski język. Ce
lem podkreślenia jedności
Ziem Zachodnich z macierzą 
władze Kościoła Polskokatolic
kiego erygowały Diecezję Wro
cławską, podległą, podobnie
jak Archidiecezja Warszawska 
i Diecezja Krakowska Biskupo

wi Prymasowi Kościoła Polskc- 
katolickiego w  Warszawie.

Przyjmując powyższą rezolu
cję błagamy Boga, aby inten
cjom i działaniu naszych bis
kupów, kapłanów, wiernego lu
du i wszystkich ludzi dobrej 
woli raczył błogosławić i darzy} 
pomyślnością, pokojem i swoją 
łaską.

# 1 1  listopada 1962 r. wika
riusz generalny —  ks. inf. dr 
A. Naumczyk w towarzystwie 
ks. kan. dr Bałakiera i ks. red. 
mgr T. Gorgola, kanclerza Ku
rii Arcybiskupiej dokonał po
święcenia nowego kościoła w

Dąbie. Poświęcenie nowo otwartego kościoła. Poświęcenia dokonał ks. inf. 
doc. dr A. Naumczyk w towarzystwie ks. kan. dra E. Bałakiera i ks. 

kanclerza mgr a T. Gorgola.
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Promocja doktorska ks. J. Maluszyńskiego. Promotor —  Ks. Bp Prof. Dr 
Maksymilian Rode, Prymas Kościoła Polskokatolickiego w PRL odczytuje

akt promocji.

Dąbiu nad Nerem. Administra
torem parafii w Dąbiu został 
ks. Zdzisław Kuflewski.

#  W dn. 18 listopada 1962 r. 
Ks. Biskup Prymas Dr M. Ro
de w  towarzystwie ks. inf. Ta
deusza Majewskiego — wika
riusza generalnego- Diecezji 
Krakowskiej dokonał poświę
cenia nowego kościoła na Śląs
ku w  Bielsku Białej.

#  5 grudnia w ChAT odbyła

się promocja doktorska ks. dr 
J. Matuszyńskiego. Promotorem 
przewodu doktorskiego był Ks. 
Biskup Doc. Dr M. Rode.

#  W dn. 16 grudnia Ks. Bis
kup Prymas w towarzystwie 
ks. inf. A. Naumczyka, ks. kan. 
E. Bałakiera i ks. dziek. F. Ko
ca dokonał poświęcenia nowo 
otwartej kaplicy w  Toruniu. 
Administratorem nowej parafii 
został ks. prob. Stanisław Koc.
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Pierwsza Komunia św. w Majdanie Leśniowskim. Dziatwa w otoczeniu 
księży proboszczów: Wandalowskiego, Strzałki i Wąsika.

Przed kaplicą w Moczydle. Po uroczystości poświęcenia kaplicy wspólne 
zdjęcie: Ks. Biskup Prymas Dr M. Rode, ks. inf. T. Majewski, ks. red. 
T. Gorgoł, ks. sekr. L. Nowak, ks. prob. E. Cetława i grupa wiernych.
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Fragment procesji w Majdanie Leśniowskim

Po sumie przed kośiCiolem w Horodle.
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Rok 1963

#  W dn. 18 stycznia 1963 r. 
odbyła się poszerzona Rada 
Kościoła, która omówiła szereg 
aktualnych problemów i pod
jęła nowe uchwały.

#  W dn. 18 —  25.1.1963 r. w
Kościołach należących do PRE 
odbywał się Tydzień Modlitwy. 
W prokatedrze Kościoła Pol- 
skokatolickiego zostało odpra
wione nabożeństwo —  dn. 25 
stycznia, w  czasie którego ka
zanie wygłosił ks. mgr J. Nie- 
wieczerzał, prezes PRE.

#  W setną rocznicę powsta
nia styczniowego Kuria Bis
kupia Diecezji Krakowskiej 
zorganizowała akademię ku czci 
poległych powstańców.

#  27 stycznia w  miejscowo
ści Gnojno (woj. kieleckie) zo
stała zorganizowana placówka 
polskokatolieka. Do zorganizo
wania tej parafii przyczynili 
się: ks. inf. T. Majewski, ks. 
prob. M. Sęk, ks. prob. S. Ko- 
zal, a Ks. Biskup Prymas Rode 
parafię tę erygował.

O  W dziesiątą rocznicę śmier
ci Ks Biskupa Hodura, 16 lu
tego w Wyższym Seminarium 
Duchownym Kościoła Polsko-

katolickiego w  Warszawie zor
ganizowano akademię z na
stępującym programem:

1. Orłowski (— „W  mogile 
ciemnej” —  wykonał zespół 
wokalny kleryków.

2. Przemówienie Ks. Bisku
pa Prymasa Dr M. Rodego.

3. Odczyt pt. „Ks. Biskup 
Franciszek Hodur” —  wygłosif 
Ks. dr S. Włodarski.

4. Wiersz pt. „Dobry kap- 
łan“ —  recytował kl. Telejko 
Waldemar.

5. Wiersz Ks. Stanisława 
Mołonia, pt. „Nieugięci" — re
cytował alumn Cereniewicz.

6. St. Moniuszko: a) O Wład
co Świata, b) Pieśń Pokutna —  
wykonał solista Opery War
szawskiej, p. Dutkiewicz.

7. Wiersz Marii Konopnic
kiej pt. „List" — recytował a
lumn Soberka.

8. Nidecki —  „Marsz Ża
łobny" — wykonał zespół wo
kalny kleryków.

9. „Tyle lat my Ci O' Pa
nie" —  śpiew wspólny.

Na uroczystość przybyli księ
ża polskokatoliccy zamieszkali 
w  Warszawie, klerycy oraz 
wierni i sympatycy Kościoła 
Polskokatolicki ego.

Ks. Biskup Prymas Dr M. 
Rode w  swoim przemówieniu 
powiedział:
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Wierni przed kościołem w Łękach Dukielskich.

„W ielcy ludzie żyją, chociaż 
umarli, żyją w swoim dziele. 
Ks. Bp Hodur umarł 10 lat te
mu, ale żyje, żyje w swoim 
dziele, w Kościele Polskim i 
Narodowym w Ameryce, Kana
dzie i Polsce. Dzisiaj w 10 rocz
nicę śmierci Wielkiego Polaka, 
Wielkiego Biskupa, we wszyst
kich naszych parafiach składa
my hołd temu Wielkiemu Czlo- 
tmekowi. W naszym Kościele 
dzisiaj kapłani odprawili Mszę 
św. żałobną, odbywają się a
kademie żałobne. W naszej 
prokatedrze odprawiliśmy uro
czystą Mszę św. żałobną, a te
raz odbywamy akademię, aby 
uczcić zasługi Ks. Biskupa Ho-

dura. O dziele Ks. Biskupa Ho- 
dura będzie mówił ks. dr 
Włodarski, dlatego ja ograni
czę się do podkreślenia dwóch 
zasadniczych dziedzin, w któ
rych Ks. Bp Hodur położył 
vńeczne zasługi. Jedną z nich 
lo zasługa dla polskości, dla 
kultury polskiej w Ameryce i 
Kanadzie, a zasługa tym więk
sza, że nieprzemijająca i im 
d.alej od śmierci Bpa Hodura 
tym bardziej historycy uświa
damiają sobie Jego wielki 
wkład.

Na drugim polu zasługi' Bpa 
Hodura są jeszcze większe —  
jako reformatora religijnego, 
jako tego, który miał odwagę
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bronić interesów Polaków i za
dbać o wolność duszy.

Ks. Biskup Hodur mial od
wagę poidoedzieć biskupom 
rzymskokatolickim —  nie.

Ks. Bp Hodur Zorganizował 
Kościół w Ameryce, Polski
Kościół i Narodowy i ten Koś
ciół chociaż różne przechodził 
dzieje istnieje, rozwija się i 
świadczy, że słuszną była myśl 
Ks. Biskupa Hodura.

Gdyby nie Bp Hodur nie 
byłoby i nas. Dzięki Niemu po
wstał w Polsce Kościół Narodo
wy.

Badałem sens i cel, dla któ
rego Ks. Bp Hodur odważył się 
na założenie Kościoła. Mimo, że 
od samego początku linia Koś
cioła nie była wyraźnie skrys
talizowana to linia ta miała 
dwa elementy —  polskość i 
katolickość.

Bp Hodur wahał się czy 
pójść tą, czy ęmną drogą. Za
sadnicza linia biegła jednak 
bardzo równym rytmem  —  
polskość w Kościele, ale Koś
ciół, który zorganizował Ks. 
Biskup Hodur nie miał być 
Kościołem Biskupa Hodura, 
ani takiego czy innego księdza 
lecz Kościołem Katolickim.

Kościół Polskokatolicki zor
ganizowany w Polsce różne

przechodził koleje, ale ten pol
ski Kościół nie mial być < ani 
protestancki, ani reformowany, 
ale katolicki. Dlatego możemy 
powiedzieć, że realizuje On in
tencję Biskupa Hodura. Chociaż 
dziesiątą rocznicę śmierci Ks. 
Biskupa Hodura obchodzimy 
v j miesiącach nie bardzo szczę
śliwych dla Kościoła Polskoka- 
tolickiego (dzisiaj na Kościele 
zaważyły pewne elementy nie 
bardzo katolickie i do tych tru
dności dokładamy dzieje ostat
nich tygodni, jako jeden z ele
mentów trudności) to jednak 
jestem głęboko przekonany, że 
Ks. Biskup Hodur patrzy na 
nas z nieba, słucha naszych 
słów, pieśnll, gdyby chciał się 
do nas odezwać powiedziałby, 
że droga, na której znalazł się 
Kościół Polskokatolicki jest 
słuszną.

Zastanawiam się nad tym, 
jakby jeszcze uczcić pamięć 
Wielkiego Biskupa Hodura. 
Można stawiać pomniki, wie
szać obrazy, ulice nazwać Jego 
nazwiskiem (to zresztą sprawa 
rad narodowych). Jeden z na
szych wyznawców z Krakowa 
pisze w swoim liście, aby roz
począć starania, by sprowa
dzić z  Ameryki prochy Ks. Bi
skupa Hodura do kraju.
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Kiedy modliłem się klęcząc 
w mauzoleum u trumny Bisku
pa Hodura, powiedziałem w 
obecności iKs. Biskupa Gro
chowskiego, że radzi bylibyś
m y widzieć prochy Biskupa 
Hodura w Polsce. Myślałem, że 
do mającej być pobudowanej 
Katedry w Warszawie można by 
złożyć zwłoki Biskupa Hodura. 
Byłoby również rzeczą słuszna., 
żeby pomyśleć o zorganizowa
niu muzeum. Dzieje Kościoła 
Polskokatolickiego są pięknpij 
chociaż tu i ówdzie obok wzlo
tów były trudności. W muzeum 
tym znaczna część byłaby po-

śutięcona Biskupowi Iiodurowi. 
Z okazji 10 rocznicy należy po
myśleć o utrwaleniu pamięci 
Umarłego właśnie przez zało
żenie muzeum.

Dziękuję wszystkim, którzy 
przybyli na dzisiejszą akadp- 
mię, proszę by zanosili modły
o rozwój Kościoła w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej, Kanadzie <i w Polsce. 
Najtrwalej będziemy czcić pa
mięć Wielkiego Biskupa Hodu
ra, im bardziej będziemy pra
cowali nad rozwojem Kościoła 
Polskokatolickiego. Im. On bę
dzie większy, mocniejszy, tym
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vńęlcsza będzie radość Ks. Bis
kupa Hodura, któremu składa
my cześć i hold“ .

Ks. dr Szczepan Włodarski, 
profesor WSD w swoim wykła
dzie przedstawił genezę Kościo
ła Polskokatolickiego, przypo
minając o  powołaniu niezależ
nych Kościołów Narodowych w 
Chicago (1895) zorganizowanych 
przez ks. Antoniego Kozłow
skiego, w Buffalo (1896) przez 
ks. Stefana Kamińskiego i wre
szcie w Scranton (1897) przez 
ks. F. Hodura.

Ks. dr. Włodarski mówił o 
walce Ks. Bjiskupa Hodura z 
nadużyciami ze strony księży 
rzymskokatolickich, o czym 
zresztą swego czasu pisał w 
K.T.I. „Rodzinie"1.

„Do walki sprowokował pol
skich wychodźców w Scranton 
ks. Ryszard Aust. Bez litości 
ściągał od nich różnego rodza
ju opłaty rzekomo na Kośóiół, 
ale wszystkim było wiadomo, że 
pieniądze społeczne obracał na 
cele prywatne, a ponadto pow
tarzał: „Obowiązkiem parafian 
jest dawać i słuchać —  od rzą
dzenia jestem ja“ . Gdy parafia
nie zanieśli skargę do biskupa 
0 ‘Hary, zostali odprawieni z 
niczym. Wtedy postanowili
działać na własną rękę. Po pto-

stu w niedzielę zamknęli koś
ciół i nie pozwolili proboszczo
wi odprawić nabożeństwa. Ten 
jednakże dał znać biskupowi, 
który uciekł się do pomocy 
'państwa i wezwał policję. W 
wyniku akcji władz państwo
wych ponad stu parafian aresz
towano a kościół otworzono. 

Zrezygnowana i pokorna 
mniejszość modliła się nadal z 
ks. Austem, lecz oburzona 
większość zerwała z tą parafią 
i postanowiła zbudować sobie 
kościół, do którego biskup 0 ‘Ha- 
ra nie miałby żadnego prawa.

Nie należy przypuszczać, że 
„zbuntowani“  Polacy w Scran
ton z miejsca zerwali ze swym  
biskupem,, ponieważ wiadomo, 
że starali się go zjednać w o
kresie od września 1896 do 
marca 1897 i dopiero 7 marca 
1897 postanowili stworzyć „pa
rafię niezależną". Nie ma jed
nak parafii bez księdza. W dniu
10 marca delegacja ze Scranton 
zjawiła się u ks. Hodura w 
Nanticóke i długo prosiła, by 
zechciał być „ niezależnym“  
proboszczem. Nie dal je j z 
miejąca Iodpowiedzi, lecz 14 
marca zjawił się w Scranton i 
przyrzekł kierować walką pol
skich katolików o prawa w  
Rzymskokatolickim Kościele w
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USA. Jego żądania zamykały, 
się w czterech punktach:

1) Właścicielami wszystkich 
kościołów zbudowanych przez 
polskich katolików powinni być 
tylko parafianie polskiego po
chodzenia, a nie biskup;

2) Majątkiem parafialnym 
mają zarządzać parafianie przez 
Komitet Parafialny — a nie 
proboszcz;

3) Parafianie mają mieć glos 
przy nominacji prbboszcza;

4) W episkopacie katolickim 
USA winien być przynajmniej 
jeden biskup Polak“ .

Odtąd przez długie lata Ks. 
Biskup Franciszek Hodur pra
cował nad organizacją i utrwa
leniem Kościoła Narodowego.

Przytoczmy na zakończenie 
refleksje zamieszczone na ła
mach „Kuriera Polskiego" w 
Milwaukee (USA) przed dzie
sięciu laty.

Bp Hodur „był to człowiek
o wysokim wykształceniu, nie
pospolicie zdolny kaznodzieja, 
uAadający ciętym piórem i po
siadający odwagę swoich prze
konań. Od pierwszych lat jego 
kapłaństwa odzywał się w nim 
duch wałki i buntu przeciw ist
niejącemu stanowi rzeczy iv 
stosunkach hierarchii, niemiec

ko ajryskiej do Polonii amery
kańskiej. Inni też powstawali 
przerw  krzywdzeniu i upośle
dzeniu Polonii katolickiej, lecz 
się ugięli, a on poszedł własną 
drogą, organizując Kościół Na
rodowy, który wzrósł do znacz
nych rozmiarów, licząc dziś kil
kaset tysięcy wyznawców czy
li wcałe pokaźny ułamek Po
lonii amerykańskiej. Walką 
swą, pracą i poświęceniem w 
swym długim życiu pozostawił 
niezatarte ślady na terenie Po
lonii. Przechodzi on do historii 
jako jeden ze współczesnych re
formatorów".

#  W dn. 16 lutego w  Kra
kowie została zorganizowana 
akademia w  związku z 10 rocz
nicą zgonu Ks. Biskupa Hodu
ra. Referat wygłosił ks. Edward 
Narbuttowicz.

Ks. Inf. T. Majewski do ze
branych wiernych powiedział:

„Kościół Polskokatolicki —  
Kościół Narodowy trwa, rozwi
ja się, powiększa się wszystko 
to czemu dał początek Pierwszy 
Biskup.

Ludzie są śmiertelni. Żyją 
krótko na tym świecie. Takie 
jest nas wszystkich przeznacze
nie Ks. Biskup Hodur
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także był człowiekiem śmiertel
nym. Bóg Łaskawy dal Mu 
wprawdzie długie życie i powo
łał Go do siebie dopiero po 
długiej wędrówce życiowej, 
kiedy Ks. Biskup liczył ponoA 
82 lata.

Życie ludzi nie jest wieczne, 
jednakże dzieło jakie ludzie po
zostawiają po sobie może być 
udieczne. Wielkie Dzieło w po
staci zorganizowania Kościoła 
pozostawił po sobie Ks. Bp 
Franciszek Hodur. Dzieło to 
trwać będzie tak długo, jak 
długo istniał będzie naród pol
ski.

Patrząc na ubiegłe 1dziesięć 
lat, możemy stwierdzić, że czas 
len rtie został zmarnowany. W 
tym bardzo krótkim okresie 
Kościół w Polsce wzrósł znacz
nie. Pod kierownictwem Ks. Bi
skupa Prymasa Dr Maksymilia
na Rodego poczynił dalszy po
stęp. Idziemy stale naprzód.

Wzmacniają się duchowo na
si wyznawcy, powiększają się 
parafie, wykonujemy coraz 
toięcej pracy na polu religij
nym i społecznym.

Przed Kościołem w Polsce 
stoi wielka przyszłoć. To co do
tychczas wykonano to dopiero 
początek Wielkiego Ruchu Re
ligijnego.

Ten cel przyświecał Ks. Bis
kupowi Hodurowi, kiedy 66 lat 
temu rozpoczął — zdawało się 
wówczas, beznadziejną walkę z 
potężnym dyktatorem nad du
szami polskimi. Nie uląkł się 
jej Wielki Duchem skromny 
ksiądz pochodzący z polskiego 
ludu. Podjął walkę i zwyciężył.

My także musimy dążyć do 
tego celu, jaki wskazał Bóg 
Wszechmogący Ks. Franciszko
wi Hodut^owi. To jest ten nie
pisany Testament, jaki zostawił 
nasz Zmarły Przewodnik du
chowy.

Z wygłoszonego referatu w y
nika jasno, <iż Biskup Hodur, to 
wielki Polak, który w sposób 
szczególny ukochał swój kraj 
ojczysty.

W 1945 r. Ks. Franciszek Ho
dur był pierwszym biskupem, 
który w pałacu Narodów Zjed
noczonych w New Yorku pozy
tywnie wypowiedział się za 
Rządem Jedności Narodu. Za 
Rządem Demokratycznym.
Wprawdzie znaleźli się i tacy, 
którzy Go nazwali komunistycz
nym biskupem, to jednak ten 
sędziwy starzec nie rezygnował 
ale dawał niejednokrotnie w y
raz wielkiego zadowolenia z 
osiągnięć ludu polskiego, z o
siągnięć demokracji.
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Dlatego też idąc śladami Ks. 
Biskupa Hodura i chcąc częś
ciowo przynajmniej wypełnić 
Jego Testament przedstawiam 
Wielebnym Księżom, jak rów
nież i świeckim wyznawcom  
treść następującej rezolucji, 
którą pozwolę sobie odczytać“ .

Następnie została zredagowa
na rezolucja następującej tre
ści:

R e z o l u c j a

Zebrani na uroczystej aka
demii w Krakowie w 10-tą rocz
nicę zgonu wielkiego Polaka 
i organizatora Polskiego Naro
dowego Katolickiego Kościo
ła — Ks. Biskupa Franciszka 
Hodura, który na obczyźnie stał 
się obrońcą przed wynarodo
wieniem polskich emigrantów

Z życia PNKK w USA. Ks. sen. Słowakiewicz i ks. prob. Banaś w to 
warzystwie aktywnie działających pań.
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Pierwsza Komunia św. w Toronto (zdjęcie górne). Pierwsza Komunia św.
w Libou (zdjęcie dolne).
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przez niemiecko-irlandzką hie
rarchię kościelną, a jako szer
mierz postępowych idei spo
łecznych całe ofiarne swe życie 
poświęcił o duchową suweren
ność naszego narodu i sprawied
liwość społeczną, my, Kapłani 
i Wierni Kościoła Polskokatolic- 
kiego Diecezji Krakowskiej 
oświadczamy co następuje:

Wypowiadamy się za całością 
programu Frontu Jedności Na
rodu i w pełni go popieramy. 
Uczynimy wszystko w celu peł
nej jego realizacji w naszym 
społeczeństwie.

Wysoko cenimy naukowców 
i ich wielkie osiągnięcia. Prag
niemy jednak, aby służyły one 
dobru całej ludzkości. Dołącza
my swój głos do tych wszyst
kich, którzy apelują o zaprze
stanie prób z bronią nuklearną 
i są za całkowitym jej zniszcze
niem. Wojna współczesna dys
ponująca środkami masowego 
zniszczenia sprzeczna jest z 
chrześcijańskimi przykazania
mi miłości bliźniego. Dlatego 
protestujemy przeciw zbrojeniu 
armii zachodnioniemieckich od
wetowców w broń atomową 
i termojądrową.

Uznajemy prawa wszystkich 
narodów i dążymy do bratniej 
współpracy z wszystkimi naro

dami. Jako Polacy jesteśmy 
związani na śmierć i życie z na
szym Narodem i głosimy, że 
światopogląd Chrześcijański na
kazuje nam miłować ziemską 
Ojczyznę i pracować dla jej 
duchowego i materialnego roz
woju.

Świadomi obowiązujących 
praw etyki katolickiej, prag
niemy się angażować w najbar
dziej aktualne zadania społecz
ne i narodowe.

Dlatego z Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i z 
całym Narodem Polskim stoi
my i stać będziemy na straży 
nienaruszalności naszej prasta
rej, zachodniej granicy na 
Odrze i Nysie.

Pragniemy dobra, szczęścia 
i rozwoju naszej Ojczyzny 
i dlatego staliśmy i nadal sta
jemy ochoczo w szeregach tych 
wszystkich, którzy walczą o 
utrwalenie i zachowanie poko
ju oraz wspieramy i wspierać 
będziemy siły tych, którzy kie
rują Polską Rzeczpospolitą
Ludową i pragną dobra wszyst
kich jej obywateli.

#  Dnia 27 kwietnia 1963 r. 
odbyło się w Warszawie pod 
przewodnictwem ks. biskupa 
prymasa dr Maksymiliana Ro- 
dego posiedzenie Prezydium

128



Rady Kościoła Polskokatolic- 
kiego na którym powzięto jed
nogłośnie Rezolucję w której 
m. in. czytamy: „Kościół Pol
skokatolicki jako członek Pol
skiej Rady Ekumenicznej kie
ruje się w praktyce życia mię
dzykościelnego zasadami za
wartymi w oświadczeniu PRE 
z lutego 1963 r. w sprawie 
wzajemnych stosunków między 
Kościołami Ekumenicznym i 
Kościołem Rzymskokatolickim 
w Polsce. Kościół Polskokato
licki przyjmuje i gorąco popie
ra wytyczne III Zgromadzenia 
Światowej Rady Kościołów po
dane w 1961 r. w New Delhi. 
Kościół Polskokatolicki miłuje 
pokój, pragnie pokoju i walczy
o pokój. Treść Rezolucji opu
blikowano w Katolickim Ty
godniku Ilustrowanym „Rodzi
na” z 2.VI.1963 r.

%  W maju 1963 r. w Scran
ton (USA) odbył się Synod Pol
skiego Narodowego Katolickie
go Kościoła.

#  W dn. 5 maja br. ks. Sta
nisław Wittman obchodził swój 
jubileusz 35-lecie kapłaństwa. 
W uroczystości wziął udział i 
wygłosił słowo Boże ks. kanc
lerz Tadeusz Gorgol.

#  Dnia 18 maja br. parafie 
krakowskie wizytował ks. bis
kup dr M. Rode, Prymas Koś
cioła Polskokatolickiego w to
warzystwie wikariusza general
nego diecezji krakowskiej ks. 
inf. T. Majewskiego.

#  19 maja 1963 r. wikariusz 
generalny ks. infułat doc. dr 
Antoni Naumczyk w towarzy
stwie kancelarii Arcybiskupiej 
ks. mgr Tadeusza Gorgola do
konał poświęcenia nowo otwar
tego kościoła w Iwicznej koło 
Warszawy.

#  W odbywającej się w 
dniach 4— 9.VI.1963 r. konfe
rencji Chrześcijańskiej Rady 
Pokoju w Pradze Kościół Pol
skokatolicki reprezentował ks. 
biskup prymas dr M. Rode.

#  W czerwcu br. ks. biskup 
prymas Rode zwizytował pa
rafię i udzielił bierzmowania 
w Majdanie Leśniowskim.

#  21 czerwca 1963 r. para
fia w Bażanówce obchodziła 
swą uroczystość — czterdzie
stolecia swego istnienia.

9  23 czerwca 1963 r. ks. bi
skup prymas dr M. Rode w 
towarzystwie ks. kanonika dr 
Edwarda Bałakiera dokonał
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otwarcia i poświęcenia nowo 
otwartego kościoła w Murowa
nej Goślinie kolo Poznania.

#  29 czerwca 1963 r. ks. bi
skup M. Rode udzielił święceń 
kapłańskich pięciu diakonom, 
absolwentom Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej i Wyż
szego seminarium Duchownego.

#  5 lipca 1963 r. ks. biskup 
prymas dr M. Rode obchodził 
czwartą rocznicę sakry bisku
piej.

#  9 lipca 1963 r. ks. biskup 
Julian Pękala obchodził 35-le- 
cie kapłaństwa.

#  W dniach 4— 9 czerwca 
odbyła w Pradze swoje kolejne 
posiedzenie poszerzonago Pre
zydium Chrześcijańska Konfe

rencja Pokojowa, w której 
uczestniczył Ks. Biskup Pry
mas Dr M. Rode.

#  23 czerwca 1963 r. Ks. Bi
skup Prymas dokonał aktu po
święcenia kościoła w Murowa
nej Goślinie.

#  W dniach 14 lipca ks. Bi
skup Prymas Rode dokonał po
święcenia nowego kościoła w 
Poznaniu przy ul. Bydgoskiej, 
pod wezw. Chrystusa — Arcy
kapłana.

#  W dniach 18 sierpnia Ks. 
Biskup Prymas Dr Maksymi
lian Rode dokonał poświęcenia 
nowo otwartego kościoła w Mo
gilnie k. Łodzi.

Oprać. X. T. G.
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CZŁOW IEK W IECZNOŚCIĄ

Sam człow iek jest w iecznością, kiedy nad świat zdąży 
1 Boga w sobie, a sam w  Bogu się pogrąży.

Adam Mickiewicz



ROK, KTÓRY MINĄŁ...

Rok 1963 w Polsce zaczął się pod znakiem mrozów i trudności 
ekonomicznych. Wszyscy pamiętamy wielkie nasilenie mrozów 
w pierwszym kwartale 1963 r. kiedy to parowozy przymarzały 
do szyn, kiedy nastąpiły zakłócenia w transporcie i całym apara
cie produkcji. Narosły wskutek tego olbrzymie zaległości, zwłasz
cza w tych przemysłach, w których produkcja odbywała się w pół
otwartych halach. Zamarły całkowicie kamieniołomy i kopalnie 
odkrywkowe. Cegielniom zabrakło gliny, bo zamarzła na dwa 
metry głęboko. Powstał niedobór cegły. Fakt ten przez szereg 
miesięcy rzutował na wykonywanie planów budownictwa prze
mysłowego i mieszkaniowego oraz na całe życie gospodarcze na
szego Państwa.

PLAN RAPACKIEGO

W październiku 1957 roku Polska wysunęła plan utworzenia 
strefy bezatomowej w środkowej Europie. Plan ten, nazwany 
„Planem Rapackiego” , zdobywa coraz więcej zwolenników w 
Europie i na odległych kontynentach. Jest on dzisiaj szczególnie 
aktualny, po przeszło pięcioletnim okresie doświadczeń i dys
kusji.

Polski plan utworzenia strefy bezatomowej wyrósł z polskich 
interesów narodowych, z polskich doświadczeń historycznych i ze 
współczesnej naszej rzeczywistości społecznej, politycznej i gos

ADAM KŁO S
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podarczej. Myślą przewodnią tego planu jest dążenie do wyeli
minowania niebezpieczeństwa wybuchu wojny nuklearnej w Eu
ropie lub o Europę.

Bezpośrednim efektem wprowadzenia w życie tego przedsię
wzięcia byłoby:

1. usunięcie raz na zawsze groźby rozpętania z jakichkolwiek 
przyczyn, choćby z powodu incydentu, błędu lub przypadku lo
kalnego starcia nuklearnego w Europie środkowej, które w cią
gu niewielu minut musiało doprowadzić do światowej wojny ra- 
kietowo-jądrowej.

2. znaczne obniżenie możliwości wybuchu światowej wojny 
nuklearnej z powodu sprzeczności politycznych w Europie środ
kowej, wyolbrzymianych i zaostrzanych względami strategicz
nymi.

Wysunięcie nowych, o wiele pełniejszych koncepcji — powsze
chnego i całkowitego rozbrojenia n i e  zdezaktualizowało pol
skiego planu strefy bezatomowej w środkowej Europie. Przeciw
nie, nadało mu nowy, szerszy sens.

Sądzimy, że utworzenie strefy bezatomowej w środkowej Euro
pie pozwoliłoby zebrać wiele praktycznych doświadczeń w dzie
dzinie kontroli.

Polskie propozycje i w ogóle polska polityka międzynarodowa 
opiera się na przekonaniu, że w obecnym układzie stosunków na 
świecie istnieją i rozwijają się przesłanki dla zwycięstwa woli 
pokoju narodów, realizmu i zdrowego rozsądku mężów stanu 
w najbardziej powszechnym w historii interesie ludzkości. Krót
ko ujmując treść Planu Rapackiego — można powiedzieć — że 
jest to plan równowagi bezpieczeństwa.

Rozwinięciem koncepcji tworzenia stref bezatomowych w Euro
pie była majowa propozycja Związku Radzieckiego, zgłoszona 
pod adresem Stanów Zjednoczonych i państw basenu Morza 
Śródziemnego w sprawie dezatomizacji tego rejonu, w którym 
mieszka bez mała 300 milionów ludzi.

O rozszerzaniu się idei neutralności świadczy również fakt, 
że na pierwszym spotkaniu czołowych przywódców 30 państw 
afrykańskich jednomyślnie postanowiono powołać do życia Or
ganizację Państw Afryki, która kategorycznie wypowiedziała się
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za pełną likwidacją kolonializmu, stworzeniem jak najpomyśl
niejszych warunków rozwojowych dla gospodarki państw afry
kańskich w oparciu o zasadę bezwzględnej neutralności i po
wszechnego rozbrojenia. W ten sposób na scenie światowej po
jawiła się nowa siła, z którą nie można się nie liczyć.

HANDEL ZAGRANICZNY I UDZIAŁ W RWPG

Z dumą pokazaliśmy na zeszłorocznych targach międzynaro
dowych nasze maszyny, różnego rodzaju sprzęt. Zainteresowanie 
naszymi eksponatami i naszymi wyrobami na rynkach zagra
nicznych stale wzrasta. Handlujemy z wieloma krajami Europy 
i krajami Ameryki Łacińskiej. Brazylia, Meksyk, Kuba, należą 
do naszych stałych odbiorców. Również rozwija się nasz handel 
z krajami obozu socjalistycznego. Polska związana z Radą Współ
pracy Gospodarczej uzyskała rozsądne warunki do pełnej spe
cjalizacji naszej gospodarki. I na tym właśnie polega korzyść 
z międzynarodowej koordynacji obozu krajów miłujących pokój.

Faktem jest, że kraje członkowskie RWPG zaspokajają swoje 
potrzeby importowe w zakresie maszyn w około 70%, węgla ka
miennego i koksu w 98%, węgla brunatnego, brykietów w 100%, 
ropy naftowej w 80%, zboża —  w 77%.

Na drodze do pogłębienia kooperacji krajów RWPG podjęte 
zostały w 1963 r. bardzo poważne kroki zmierzające do połącze
nia systemów energetycznych: Polski, NRD, Węgier, Czechosło
wacji, oraz częściowo i Ukrainy, oraz powołania do życia Cen
tralnego Urzędu Dyspozycyjnego z siedzibą w Pradze. Tego ro
dzaju przedsięwzięcie pozwala na racjonalne gospodarowanie za
sobami energii elektrycznej i wzajemnego pokrywania defi
cytów.

W sumie trzeba stwierdzić, że współpraca krajów członkow
skich RWPG poza wspomnianym wyżej aspektem prowadzi do 
zmniejszenia kosztów, czyli potanienia całego szeregu podstawo
wych asortymentów masowego zużycia. I na tym polega dodat
kowa wartość skoordynowanej międzynarodowej współpracy, pro
wadzonej w warunkach nie konkurencji, ale rozsądnie pojętej 
wzajemnej pomocy międzynarodowej.

135



T R O SK A  O CZŁO W IEK A

W naszym życiu codziennym sprawy bytowe człowieka znaj
dują się w centrum uwagi wszystkich. Powszechnym systemem 
ubezpieczeń społecznych objętych jest ponad 18 milionów osób. 
Prawie 50% tej liczby stanowią pracownicy, pozostali to człon
kowie rodzin. Na zasiłki i renty, z których korzystało ponad 
3,5 min rodzin wydano około 25 mld. zł. Z zadowoleniem należy 
stwierdzić, że zmniejszyła się ilość zachorowań i zgonów, śred
nia życia uległa przedłużeniu. Jest to dowodem obiektywnej po
prawy naszego życia zbiorowego we wszystkich jego formach. 
Niemałe znaczenie dla poprawy warunków bytowych posiada bu
downictwo mieszkaniowe. Polska jak długa i szeroka jest jed
nym wielkim poligonem budowlanym. W każdym mieście i osie
dlu rosną nowoczesne budynki mieszkalne. Coraz mniej ludzi 
gnieździ się w suterenach i poddaszach, coraz więcej mieszka 
w pomieszczeniach odpowiadających współczesnym wymaga
niom.

Do 1965 roku ć w i e r ć  m i l i o n a  rodzin otrzyma mieszka
nia. Pozwoli to znakomicie zmniejszyć głód mieszkaniowy, który 
z roku na rok maleje.

RO ŚN IE PO T E N C JA Ł  G O SPO D A R C ZY

Ziemia gromadzi nie tylko prochy. Zawiera również w sobie 
nieprzebrane skarby. Nasi geologowie szukali nafty. Wiadomo, 
nafta rządzi światem. Ale zamiast nafty odkryli w rejonie Lu
bina i Głogowa pokłady rudy miedzi. Wartość tych pokładów, 
ukrytych na głębokości ponad 600 metrów, jest oszałamiająca. 
Są to najbogatsze złoża miedzi na świecie. I oto w pierwszym 
kwartale w Zagłębiu Miedzianym obchodzono nie lada święto. 
W ydobyto pierwszą tonę rudy miedzi.

Dzięki temu osiągnięciu polskiej nauki kraj nasz, który mu
siał sprowadzać 90°/« miedzi potrzebnej dla celów przemysło
wych i naukowych, staje się nie tylko samowystarczalny, lecz 
także olbrzymie ilości miedzi będzie eksportował na rynki za
graniczne.
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Eksploatacja pokładów miedzi jest przedsięwzięciem długofa
lowym. Nim nasi wiertacze i górnicy dotarli do miedziodajnych 
pokładów, musieli pokonać opór lotnej ziemi, wód zaskórnych 
i kurzawek. Zwyciężyli dzięki zastosowaniu najnowszych osiąg
nięć techniki. Długie i głębokie kominy szybów prowadzących 
do miąższu rudy, musiały być zamrażane. Twórczy wysiłek przy
gotowawczy nie poszedł na marne. Kopalnia „Lubin” rozpocznie 
wydobycie już w 1966 r., a w 1970 uzyska pełnię swoich możli
wości produkcyjnych, co przyniesie olbrzymie zyski powiększa
jące dochód narodowy.

Dla rozwoju lubińsko-głogowskiego zagłębia miedziowego 
ogromne znaczenie posiada umowa polsko-czechosłowacka za
warta w styczniu 1961 r. Jest to największe porozumienie gospo
darcze tego typu między Polską a CSRS. Na mocy umowy Cze
chosłowacja dostarcza Polsce w bieżącym dziesięcioleciu kredytu 
w wysokości 125 min dolarów w postaci urządzeń nowo wybudo
wanej fabryki nawozów azotowych w Puławach, o rocznej pro
dukcji 700 tys. ton maszyn i urządzeń dla kopalń miedzi, oraz 
innych surowców i artykułów. Kredyt ten, oprocentowany w sto
sunku 2% rocznie, spłacany będzie przez Polskę dostawami 
miedzi.

Umowa polsko-czechosłowacka nie jest precedensem w dzie
dzinie stosunków między krajami obozu pokoju. Po tej właśnie 
linii rozwija się współpraca w obrębie RWPG, stwarzając wszyst
kim kontrahentom warunki szybkiego i równomiernego rozwoju.

N A S Z A  CHEM IA

W 1963 r. przeznaczone zostało 3,5 miliarda zł na inwestycje, 
dzięki którym nastąpi rozwój tzw. „ciężkiej chemii” , podstawo
wej bazy surowców i półfabrykatów. Zwiększyła się w  minionym 
roku produkcja największych naszych kombinatów chemicznych 
w Oświęcimiu, Kędzierzynie i Tarnobrzegu. W Puławach rośnie 
potężny kombinat wzmacniający potencjał przemysłu papierni
czego, a w Biegonicach koło Nowego Sącza —  nowa wielka fa
bryka elektrod węglowych. Obok starej Tarnowskiej Fabryki 
Chemicznej powstaje nowy kombinat Tarnów II, rozpoczęto bu
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dowę wielkiej wytwórni amoniaku i nawozów sztucznych, po
tężnej fabryki polichlorku winylu, chloru, i półproduktu dla 
wełnopodobnych włókien sztucznych. W Blachowni Śląskiej wy
siłek inwestycyjny skoncentrowany był na budowie dwóch pod
stawowych działów kombinatu, z których pierwszy wytwarzać 
będzie naftalen, benzen i oleje, w drugim powstawać będzie 
sztuczne włókno —  elana. W Toruniu jak na drożdżach rośnie 
wielki gigant sztucznego tworzywa.

Wspaniały rozwój przemysłu okrętowego zaznaczył się w ub. 
roku. Nasze stocznie wykonały 47 statków o łącznej nośności 
311 tys. ton. 70°/o tej produkcji przeznaczone zostało na eksport 
i przyniosło tak potrzebne naszej gospodarce narodowej dewizy. 
Spłynęły na wodę nowe typy statków rybackich i drobnicowych. 
W dzieło rozbudowy przemysłu okrętowego włożyliśmy ponad 
pół miliarda złotych. Przybyły nowe dźwigi, doki i nowe urzą
dzenia portowe. Wzrosły obroty w portach.

Chluba i duma naszego przemysłu — przemysł ciężki z roku 
na rok krzepnie. Wzrosła produkcja węgla kamiennego i brunat
nego.

H A N D E L

Powiększyły się nasze obroty handlowe z krajami Zachodu 
i Wschodu. Polski handel zagraniczny reprezentowany jest na 
obu półkulach. Podjęte zostały kroki zmierzające do poprawy 
sytuacji płatniczej. Produkcja eksportowa szeregu gałęzi prze
mysłu przyczyniła się do podniesienia jakości naszych wyrobów. 
W okresie wiosennym 14 min ha ziemi uprawiło nasze rolnic
two. Z tej ilości około 4 min ha stanowią zboża jare, 2,8 min 
ha przeznaczono pod ziemniaki, prawie 2 min ha pod uprawy 
pastewne i 900 tys. ha pod rośliny przemysłowe. Państwo oto
czyło rolnictwo szczególnie troskliwą opieką. Nie zabrakło dla 
nikogo wysoko kwalifikowanego ziarna nasiennego i sadzonek. 
Nic też dziwnego, że tegoroczne plony rolnictwa były obfitsze 
niż w latach minionych i przewlekłe trudności okresu przed
wiośnia stosunkowo szybko zostały opanowane.
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ENERG IA ELEK TR Y C ZN A

Wszechstronny rozwój naszej gospodarki narodowej obserwu
jemy w każdej dziedzinie. Nie zapomniano o wprzęgnięciu dla 
dobra człowieka energii wodnej. Kosztem około 600 min zł pod
jęte zostały prace nad ujarzmieniem rzek. Czołową inwestycją 
w ramach gospodarki wodnej był w ub. roku stopień na Wiśle 
pod Włocławkiem. Tutaj wyrośnie wielka hydroelektrownia o mo
cy 160 megawatów. Zagospodarowano już plac pod budowę elek
trowni, nie zapominając o budowie osiedla mieszkaniowego. 
W Dębem nad Bugiem uruchomiony został próg spiętrzający 
wodę, skrócono o 40 km szlak wodny na trasie z Pułtuska do 
Warszawy dzięki uruchomieniu kanału Żerań —  Zegrze. W su
mie wybudowano lub buduje się w Polsce 90 różnych obiektów 
wodnych.

ROCZNICE... ROCZNICE

W ramach obchodów związanych z 1000-leciem Państwa Pol
skiego, szczególnie uroczyście uczczono setną rocznicę Powsta
nia Styczniowego. Średnie pokolenie pamięta Weteranów 1863 r., 
którzy w okresie międzywojennym, odziani w granatowe sur
duty i granatowe rogatywki, byli żywym przykładem nieustają
cej walki o wolność. W niejednej rodzinie żywa jest pamięć
0 dziadku czy pradziadku, który za udział w walkach powstań
czych zapłacił życiem, katorgą lub wygnaniem. Z szacunkiem
1 podziwem wracaliśmy myślą w setną rocznicę Powstania do 
nieustraszonych działaczy-żołnierzy, którzy porwali się do nie
równej walki z zaborcą. Walkę tę przegrali fizycznie. Ale Po
wstańcy pozostawili w dziejach naszego narodu wiecznotrwały 
ślad, świadczący o trwałym i nieustannym dążeniu pokoleń do 
pełnej niepodległości.

Powstanie Styczniowe jest szczególnie bliskie nam, członkom 
Kościoła Polskokatolickiego. Związane jest ono integralnie z naj
lepszymi polskimi tradycjami postępowymi. W walce Powstańców 
wyraźnie występowały dwa kierunki. Z jednej strony patrioci
i szermierze postępu społecznego, walczący o niepodległą ojczyz
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nę i o ziemię dla chłopa, z drugiej obóz zachowawczy, który 
dążył do zahamowania powstania i ugody z carem domagając 
się jedynie przywrócenia Królestwu Kongresowemu pogwałconej 
przez Rosję konstytucji.

Dzisiaj po 100 latach patrzym y innym okiem na przebieg 
Powstania Styczniowego. Dzisiejsi spadkobiercy kierunku ugodo
wego usiłują za wszelką cenę, kosztem naruszenia nawet obiek
tywnej prawdy historycznej podawać się za tych, którzy wy
wodzą się z tradycji styczniowego czynu zbrojnego. Do tradycji 
powstańczych przyznają się 'koła związane z hierarchią rzymsko
katolicką.

Jest niewątpliwym faktem, iż wielu księży rzymskich brało 
czynny udział w Powstaniu. Niektórzy drogo okupili udział 
w walkach. Ale byli to księża związani z dolą i niedolą Ludu 
Polskiego. Większość rzymskich hierarchów w Polsce i w Waty
kanie odnosiła się do Powstania wręcz wrogo. I nierzadkie były 
wypadki rzucania ekskomuniki na kapłanów biorących udział 
w walkach. Wystarczy przypomnieć szlachetną postać bohater
skiego ks. Brzóski, który bił się z wrogiem na Podlasiu. Wiadomo, 
że ówczesny biskup siedlecki srogie klątwy miotał na kapłana, 
który przeszedł do historii narodowej jako bohater, a biskup 
jako zdrajca sprawy narodowej.

W roku ubiegłym rozpoczęły się też przygotowania do obchodu 
600-lecia istnienia naszej najstarszej uczelni akademickiej Uni
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Krakowska Alma Mater 
ze słuszną dumą obchodziła rocznicę swych narodzin.

Siedem wieków stolicy i XX-lecie wyzwolenia Warszawy. Pod 
egidą Frontu Jedności Narodu rozpoczęły się przygotowania do 
wielkich uroczystości, których celem jest wykazanie opinii świa
towej ipokojowej polityki Polski i roli Warszawy jako Miasta 
Pokoju. Przy tej okazji stolica nasza uzyskała 37 trwałych pom
ników —  szkół Tysiąclecia z pięknie uporządkowanymi terenami 
przyszkolnymi. Liczne festiwale okolicznościowe odbędą się w 
1965 r.

Wysoki patronat nad obchodami XX-lecia naszej Armii objął 
Front Jedności Narodu, organizacja skupiająca w Polsce wszyst
kie grupy społeczne. Nie mogło być inaczej.
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Armia nasza jest armią całego narodu, wyrasta z naszej histo
rycznej przeszłości, z dziesięciowiekowej tradycji walk narodu 
przeciw obcym najeźdźcom, z walk o byt niepodległy, o wyzwo
lenie narodowe i społeczne.

Głęboki związek z patriotycznym nurtem postępowym naszych 
dziejów ojczystych wyrażony został w symbolach i hasłach, któ
re wypisały na swych sztandarach ludowe Siły Zbrojne, ich od
działy partyzanckie i regularne jednostki. Imiona Stefana Czar
nieckiego, Tadeusza Kościuszki, hasła polskich demokratów i re
wolucjonistów: „Za naszą i Waszą wolność” , idea walki o Polskę 
sprawiedliwości społecznej określały i określają najgłębszą treść 
naszego wojska.
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Ks. EDWARD NARBUTTOW ICZ

POLSKA W CZORAJ I DZISIAJ
1. W  20 ROCZNICĘ POLSKI LUDOWEJ

20 lat temu w słoneczne lipcowe południe ukazał się na mu
rach miast i miasteczek, na ścianach wiejskich zagród wyzwolo
nej Lubelszczyzny i województwa rzeszowskiego Manifest Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Wieścił on, że odtąd lud polski przejmuje władzę w swe ręce, 
że ziemia obszarników, na której dotąd w trudzie pracowali for
nale, przechodzi w ich posiadanie, a fabryki i kopalnie stają się 
własnością społeczną. Manifest mówił o pełni praw i swobód 
obywatelskich, o upowszechnieniu oświaty i kultury, o pełnej 
wolności sumienia i wyznania dla wszystkich obywateli.

Czytali go ludziska w mieście i na wsi: jedni z radością, inni 
z niedowierzaniem, a jeszcze inni z niechęcią. Wszyscy jednak 
odczuwali, że przychodzi „nowe” , że rozpoczyna się nowy etap 
w naszej historii.

Zaludnił się Lublin, rozczerwienił i rozśpiewał pieśnią zwy
cięskiej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Zgasły piece Maj
danka, pełne jeszcze zwęglonych ciał ludzkich. Ciągnęły tłumy, 
by zobaczyć ten potworny kombinat śmierci, w którym okupant 
wśród wyrafinowanych tortur mordował miliony ludzi z ujarz
mionych narodów..
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Zwycięska Armia Radziecka dotarła do Wisły, drżała jeszcze 
ziemia od salw armatnich, a chłop brał już w posiadanie pańską 
ziemią i wyrównywał wiekowe rachunki krzywd.

Od tego czasu minęło 20 lat.
Polska wczorajsza.
Aby bodaj najogólniej ukazać dorobek Państwa Ludowego 

w okresie 20-jleeia, należy cofnąć się wstecz i przypomnieć sy
tuację gospodarczą i stosunki polityczno-społeczne Państwa Pol
skiego w okresie międzywojennym.

Jest rzeczą powszechnie znaną, że Polska w wyniku półtora- 
wiecznej niewoli i wyzysku przez kapitalizm rodzimy i zagra
niczny była opóźniona w rozwoju gospodarczym i należała do 
najbardziej zacofanych krajów w Europie.

Jakkolwiek w ostatnich latach przed wybuchem II wojny 
światowej dało się na tle trwałej stagnacji zauważyć pewne oży
wienie życia gospodarczego i rozwój przemysłu, to jednak fakt, 
że produkcja przemysłowa w 1938 r. w naszym kraju była niż
sza niż w 1913 roku, ma swoją wymowę.

Produkcja stali w 1913 r. wynosiła 1677 tys. ton rocznie, pod
czas gdy w 1938 r. —  zaledwie 1441 ton, tzn. była o 14°/o mniej
sza. Trudno byłoby w to uwierzyć, gdyby nie Mały Rocznik Sta
tystyczny.

Eugeniusz Kwiatkowski, który w Polsce międzywojennej w os
tatnich latach był wicepremierem, w swej pracy pt. „Dziesięcio
lecie Polski Odrodzonej 1918— 1928” Kraków—'Warszawa str. 427 
tak pisał:

„Zajmujemy od najdawniejszych wieków żyzną i urodzajną 
ziemię, jakiej wiele narodów jest pozbawionych, wewnętrzne 
skarby tej ziemi są olbrzymie, nieocenione i różnorodne. Lud
ność nasza w swej wielkiej masie jest pracowita i skrzętna, jest 
w swym instynkcie państwowym zdrowa i patriotyczna. A mimo 
to jesteśmy dziś krajem biednym i spauperyzowanym... A mimo 
to jesteśmy dziś krajem ciężkiego bezrobocia i nie możemy na
wet odpowiedzieć jasno, co chcemy uczynić w przyszłości z przy
rostem naturalnym i jaki los zgotować chcemy naszym robotni
kom. Nasza produkcja rolna i przemysłowa utrzymuje się w
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skromnych rozmiarach odbiegając daleko w dół od przypada
jących na jednego mieszkańca w krajach Europy zachodniej, 
mimo to nie wiemy dokładnie, co chcemy i co możemy z naszą 
produkcją uczynić i nasycamy lub musimy nasycać bogatsze od 
nas narody naszym cukrem, węglem, żelazem, naftą, drzewem, 
zbożem, suknem, cementem, często poniżej własnego kosztu 
produkcji” .

Główną cechą rozwoju gospodarczego Polski międzywojennej 
było to, że był on uzależniony całkowicie od pożyczek zagranicz
nych zaciągniętych na wysoki procent na rzecz kapitału zagra
nicznego.

Masowa emigracja ludzi pracy za granicę, którym w Polsce 
w warunkach gospodarki kapitalistycznej pracy i chleba zabrakło, 
upodabniało nasz kraj do Irlandii i Włoch, krajów masowej emi
gracji zarobkowej.

Cytowany już Eugeniusz Kwiatkowski w swej pracy „Dyspro
porcje” Kraków 1932 pisał:

„Charakter naszej produkcji posiada wybitne piętno surowco
we, tj. kończy się tam, gdzie w wielu państwach właściwy pro
ces produkcyjny dopiero się rozpoczyna” .

Polska stała się doskonałym terenem lokaty kapitału obcego 
dla monopoli zagranicznych, a dzięki taniej sile roboczej przy 
stałym bezrobociu przynosiła obcym inwestorom wysokie do
chody.

Jeden z publicystów międzywojennych M. Szawlewski w swej 
pracy „Polska na tle gospodarki światowej” pisał:

„Nasza wytwórczość przemysłowa w mierze zbyt dużej po
czyna tracić treść polską, a zachowywać tylko etykietę i pracę 
polską” .

W roku 1925 dochód narodowy w Polsce przypadał na 1 oby
watela 60 dolarów rocznie. Jest to poziom notowany obecnie 
w Indiach, jednym z najbardziej gospodarczo zacofanych kra
jów.

Jest rzeczą zrozumiałą, że w takich warunkach ro-zwoju gospo
darczego państwa wzrastało bezrobocie, nędza wsi, analfabetyzm
i zacofanie.
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Wielkimi hasłami o Polsce mocarstwowej, o Polsce katolickiej, 
którymi szermowała oficjalna prasa, trudno było zatrudnić bez
robotnych i nakarmić głodnych.

Toteż w latach 30-tych z narastaniem świadomości społecznej 
coraz częściej wybuchały strajki jako wyraz protestu i walki 
klasy robotniczej z rodzimymi i zagranicznymi kapitalistami. 
Strajki te nieraz krwawo tłumiła policja państwowa.

Znane są też masowe wystąpienia uświadomionych chłopów 
w walce z sanacją, które kosztowały wiele ofiar.

Krwawe starcia z ówczesnym reżimem to oskarżenie ustroju 
wyzysku i krzywdy, to walka o nowy porządek społeczny.

P o l s k a  L u d o w a

Władza Ludowa przejęła rządy nad krajem nie tylko zacofa
nym pod względem gospodarczym, lecz również zniszczonym 
przez hitlerowskiego okupanta jak żaden kraj w Europie środ
kowej i zachodniej.

W ocenie sytuacji ekonomicznej naszego Państwa Ludowego 
nie można nie uwzględnić tego naszego państwowego startu. Fakt, 
że poziom życia przeciętnego obywatela jest jeszcze za niski, nie 
może przesłonić naszych osiągnięć, które stały się możliwe tylko 
na skutek przemian ustrojowych, dzięki czemu Polska znalazła 
się w obozie państw socjalistycznych.

Dopiero teraz Polska w oparciu o pomoc Związku Radziec
kiego mogła wyzwolić się od kapitału zagranicznego, dla którego 
w  okresie międzywojennym była kolonią, który regulował pro
dukcję przemysłową, a zyski z inwestycji wywoził za granicę.

Zmiany i przeobrażenia ustrojowe, które dokonały się po Wy
zwoleniu, stały się podstawą rozwoju gospodarczego i pozwoliły 
naszemu państwu zająć nową pozycję w gospodarce światowej.

Nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna, powstanie państwo
wego monopolu handlu zagranicznego stworzyły konieczność cen
tralnego planowania gospodarki narodowej i wypracowania no
wej polityki ekonomicznej właściwej dla ustroju socjalistycz
nego.
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Podstawowym zadaniem polityki ekonomicznej naszego Pań
stwa po Wyzwoleniu było przejście od tradycyjnej gospodarki 
rolniczej do uprzemysłowienia kraju.

Należało stworzyć nie tylko bazę techniczną dla rozwoju rol
nictwa, lecz również wykorzystać bogactwa mineralne i surowce 
rozwijając przemysł, który pomoże nam dźwignąć się z wieko
wego zacofania.

Dzięki ofiarnej pracy całego społeczeństwa, a zwłaszcza klasy 
robotniczej pod kierownictwem PZPR zbudowaliśmy przemysł, 
jakiego nie zna nasza historia, przemysł nie tylko wielki, lecz
i nowoczesny.

Jeżeli się zważy, że nie korzystaliśmy z żadnych pożyczek mi
m o ogromu zniszczeń, to trudno nie stwierdzić, że budowa prze
mysłu w naszym kraju była uwarunkowana wielką sumą wy
rzeczeń społeczeństwa polskiego.

Zbudowaliśmy nowoczesne hutnictwo, przemysł maszynowy
o bogatym asortymencie, przemysł chemiczny, stoczniowy, samo
chodowy, elektrotechniczny, farmaceutyczny itp.

Wszystkie działy produkcji przemysłowej naszego państwa 
zwróciły uwagę nawet uprzemysłowionych krajów kapitalistycz
nych i zadecydowały o zasadniczej zmianie roli naszego kraju 
w gospodarce światowej, co nie pozostaje bez wpływu na wzrost 
politycznego znaczenia naszego Państwa.

Nowa Huta im. Lenina, huta aluminium w Skawinie, zakłady 
włókiennicze w Andrychowie, kombinat siarkowy w Machowie, 
elektrownie w Jaworznie ośrodek górniczo-energetyczny w  Tu- 
roszowie, elektrownia w Pątnowie i Adamowie, fabryka łożysk 
kulkowych w  Kraśniku, cementownia w Chełmie, jedna z naj
większych w  Europie, fabryka samochodów na Żeraniu oraz 
w Lublinie. Kombinat petrochemiczny w  Płocku —  to miliardo
we inwestycje, które stwarzają dla rozwoju gospodarczego Polski 
nowe perspektywy.

Różnorodna produkcja naszego przemysłu pozwoliła Państwu 
Ludowemu na rozwój handlu zagranicznego nie tylko z krajami 
socjalistycznymi, lecz i z kapitalistycznymi na zasadzie równych 
partnerów.
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Polityka gospodarcza Państwa Ludowego oparta na prawach 
ekonomiki socjalistycznej pozwoliła rozwiązać zasadnicze pro
blemy ekonomiczne kraju jak: 1. przekształcić strukturę ekono
miczną kraju; zacofany kraj rolniczy stał się przemysłowo-rolni
czym, dzięki czemu rolnictwo ulega stopniowej intensyfikacji.
2. wykorzystać siłę roboczą w rozbudowanym przemyśle dla roz
woju ekonomicznego kraju i zlikwidować bezrobocie. 3. zlikwi
dować podział kraju w jego rozwoju ekonomicznym na Polskę A
i Polskę B, na tereny uprzemysłowione i gospodarczo zacofane.
4. stworzyć handel zagraniczny z krajami o różnych ustrojach. 
Rozwiązanie tych podstawowych problemów ekonomicznych 
stwarza dla naszego kraju realne perspektywy rozwoju naszej 
gospodarki narodowej, wzrostu dobrobytu obywateli.

Jest sprawą bezsporną, że stopa życiowa w naszym kraju nie 
jest jeszcze dostatecznie wysoka. Jest znacznie wyższa niż w kra
jach gospodarczo zacofanych, lecz niższa niż w wielu krajach 
kapitalistycznych na Zachodzie.

Wroga nam propaganda na Zachodzie stara się tę sytuację 
wykorzystać i obciążyć odpowiedzialnością za to nasz ustrój i po
mniejszyć osiągnięcia Polski Ludowej w rozwoju naszego życia 
gospodarczego.

Ale w ocenie sytuacji ekonomicznej w kraju liczą się fakty
i liczby, które mają swoją wymowę.

Powolny wzrost stopy życiowej w pierwszym okresie naszej 
państwowości wynikał z faktu, że trzeba było miliony ludzi na 
wsi i w miastach wydźwignąć z nędzy materialnej, analfabetyz
mu i zacofania spowodowanych przez niesprawiedliwy ustrój 
kapitalistyczny i wyrównać w pewnym stopniu poziom życia 
ludności wiejskiej.

Mimo że stopa życiowa —  jak już stwierdziliśmy wyżej —  jest 
jeszcze za niska, jednak jest dużo wyższa od przedwojennej.

Świadczą o tym liczby. I tak spożycie cukru w 1938 r. wyno
siło na osobę w stosunku rocznym 9,6 kg, obecnie zaś wynosi 
29,6 kg, spożycie mięsa bez tłuszczu — 17 kg, obecnie 45 kg.

Wzrosło również kilkakrotnie zużycie energii elektrycznej oraz 
zapotrzebowanie na artykuły przemysłowe.
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Liczba młodzieży studiującej w okresie międzywojennym wy
nosiła 50 tys., obecnie zaś 165 tys. Ilość łóżek szpitalnych 
z  69 tys. w roku 1937 wzrosła do 166 tys. Wzrosła znacznie ilość 
sanatoriów, zakładów leczniczych, ośrodków specjalistycznych, 
lekarzy i pracowników służby zdrowia.

Zbudowano tysiące szkół podstawowych, średnich, ogólno
kształcących i zawodowych, powstały nowe uczelnie różnego 
typu.

Odbudowana z gruzów stolica, w której zamieszkuje 1 milion 
300 tys. mieszkańców.

Elektryfikacja wsi, rozbudowa floty handlowej, mechanizacja 
rolnictwa, likwidacja analfabetyzmu, rozbudowa środków trans
portu —  to bezsporne osiągnięcia Państwa Ludowego, które mają 
swoją głęboką wymowę. Niskie stosunkowo płace pracowników 
brane jedynie pod uwagę w porównaniu z zarobkami w krajach 
kapitalistycznych nie odtwarzają sytuacji ekonomicznej nasze
go kraju.

W ocenie tej bowiem należy uwzględnić nie tylko wysokość 
płacy, lecz wszelkie świadczenia społeczne ze strony Państwa, 
jak bezpłatna nauka w szkole, opieka lekarska, szpitale, sanato
ria, wczasy, komorne, które w krajach kapitalistycznych wynoszą 
co najmniej 25% zarobków, z ceną biletów tramwajowych
i dzienników i czasopism włącznie.

B l a s k i  i c i e n i e .

Osiągnięcia nasze w rozwoju życia gospodarczego i kultural
nego w ciągu minionych 20 lat są ogromne i tego nikt nie może 
zaprzeczyć.

Dają temu wyraz ludzie o odmiennych poglądach politycznych, 
którzy przyjeżdżają do Polski z krajów kapitalistycznych.

Wszyscy obywatele naszego Państwa bez względu na wyzna
wany światopogląd mają słuszny powód do dumy, że kraj ich 
.staje się przedmiotem zainteresowania na całym świecie, że 
Polska Rzeczpospolita Ludowa zajmuje poczesne miejsce wśród 
wolnych państw i narodów, że naród nasz swą twórczą pracą
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buduje sprawiedliwy ustrój społeczny i dąży do zachowania po
koju i współpracy między narodami.

Dostrzegamy jednak i zjawiska ujemne w życiu naszego kra
ju, które rażą każdego sumiennego obywatela. Dostrzegamy, że 
wszyscy ludzie uczestniczą w równym stopniu w podziale do
chodu narodowego w stosunku do nakładu ich pracy.

Rażą sumiennego człowieka pracy częste jeszcze kradzieże 
mienia społecznego, przestępstwa gospodarcze, bezduszność i biu
rokracja niektórych pracowników administracji i małe uwrażli
wienie na krzywdę i niesprawiedliwość.

Zdajemy sobie sprawę, że tych smutnych zjawisk nie można 
wyeliminować drogą sankcji karnych czy administracyjnych za
rządzeń. Konieczna jest tutaj etyka i dyscyplina społeczna, ko
nieczne jest oddziaływanie wychowawcze, przebudowa świado
mości społecznej i ukształtowanie nowego człowieka. Proces ten 
jednak jest bardziej złożony i dłuższy niż przebudowa ekono
miczna kraju.

Współdziałanie Kościoła w tej dziedzinie, którego przecież za
daniem jest wychowanie prawego człowieka, jest bardzo pożą
dane.

Wchodzimy w drugie 20-lecie Polski Ludowej z wiarą i głębo
kim przeświadczeniem, że pokolenie ludzi, którzy już jako do
rośli czytali Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo
wego, dożyje wspaniałego rozwoju kulturalnego i materialnego 
dobrobytu, że będzie dumne, że dane mu było żyć w epoce so
cjalizmu.

2. W OLNOŚĆ SUMIENIA W  POLSCE LUDOWEJ

Wolność sumienia i wyznania jest jedną z największych zdo
byczy cywilizowanej ludzkości. We wszystkich nowoczesnych 
postępowych państwach jest ona jednym z naczelnych praw oby
wateli zagwarantowanych konstytucją.

Wolność sumienia i wyznania — to absolutna wolność obywa
tela w wyborze odpowiadającego mu światopoglądu i wyznania. 
Jest ona indywidualną postawą człowieka w stosunku do Kościo
ła, religii i spraw nadprzyrodzonych.
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W państwie wolności sumienia nie istnieją żadne nakazy do 
praktyk religijnych ani też zakazy. Jest to bowiem sfera ludzkich 
przeżyć najbardziej wewnętrzna i osobista.

Wyznawanie wiary i jej szerzenie nie może naruszać prawa 
innych obywateli do wolności sumienia ani burzyć norm współ
życia społecznego i międzyludzkich stosunków.

Państwa, które gwarantują wolność sumienia nie mogą inge
rować w sferę stosunku człowieka do Najwyższej Istoty —  Boga 
zostawiając tę sprawę jako najbardziej prywatną każdemu oby
watelowi. Kościoły natomiast i zrzeszenia religijne nie mogą tej 
wolności sumienia i wyznania nadużywać do celów, które z istotą 
wiary i religii nie mają nic wspólnego.

Aby mówić o wolności sumienia w Polsce Ludowej, trzeba bo
daj w wielkim skrócie ukazać, jak praktycznie była realizowana 
wolność sumienia w Polsce międzywojennej.

Polska, która w wyniku pierwszej wojny światowej po półtora- 
wiecznej niewoli odzyskała niepodległość w konstytucji wzoro
wanej na konstytucjach państw zachodnich zapewniała swym 
obywatelom wolność sumienia i wyznania. Mówił o tym art. 111 
Konstytucji Marcowej z 1921 r.

Kto jednak jako tako był zainteresowany przejawami życia 
religijnego w Polsce międzywojennej, kto interesował się ludźmi, 
którzy opuszczali Kościół rzymskokatolicki i w poszukiwaniu 
prawdy tworzyli nowe zrzeszenia religijne, ten wie doskonale, 
jaka zachodziła sprzeczność między duchem i literą konstytucji 
a rzeczywistością.

W ciągu dwudziestolecia państwowości polskiej rząd nie uznał 
prawnie ani jednego wyznania. Składane podania i memoriały 
w sprawie uznania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 
podpisane przez dziesiątki tysięcy obywateli pozostawały bez 
odpowiedzi.

Dzieci zrodzone z małżeństw zawartych w Kościele Narodowym 
były uważane za nieprawe, małżeństwa za konkubinaty, a zmarli 
nie byli wykreślani z ksiąg ludności, gdyż nie było ważnej me
tryki. To samo dotyczyło społeczności protestanckich, jak Koś
cioła metodystów, baptystów i innych zrzeszeń religijnych. 
Wszyscy oni byli także traktowani jak obywatele III klasy.
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Kościół rzymskokatolicki cieszył się specjalnymi przywileja
mi jako religia panująca.

Na fotelach senatorskich zasiadali biskupi, a do pierwszego 
sejmu wprowadzono 37 księży rzymskokatolickich.

W takiej sytuacji trudno było mówić o legalizacji Kościoła, 
tym bardziej, że wiceministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego by|ł także duchowny rzymskokatolicki, ks. Żongo- 
łowicz.

Szykany, procesy, prześladowania kleru i wyznawców Kościoła 
Narodowego były ich chlebem powszednim i sprawa ta wymaga 
osobnej monografii.

Pragnę tylko wspomnieć o kilku księżach, którzy mieli w ciągu 
kilku lat kilkanaście procesów.

Ks. Bolesław Jaśkiewicz z Denkowa miał 15 procesów w ciągu 
trzech lat. Każda czynność kapłańska zawierała znamiona prze
stępstwa.

W Chełmnie skazano ks. Czesława Skibińskiego za wygłosze
nie przemówienia na cmentarzu. Ten sam ksiądz został skazany 
7.IV.1932 r. przez sędziego Tomaszewskiego w Radomiu na 1 rok 
więzienia za dokonanie chrztu dziecka.

Jedno z pism Kościoła Narodowego przytacza na pozór drobny 
fakt, ale jakżeż charakterystyczny.

W lutym 1931 r. do domów członków parafii narodowej w Sto
dołach przyszło na rewizję 10 policjantów pod wodzą komendan
ta Sendry. Sześciu z nich weszło do domu Jana Stępnia, gdzie 
była tylko żona i dzieci, zdemolowali mieszkanie, porozrywali 
bagnetami poduszki, rozsypując pierze, porozbijali naczynia ku
chenne, powylewali mleko, potłukli jajka, wysypali mąkę i zmie
szali nasiona do siewu, a jeden z policjantów uderzył 17-letnią 
Anielę Płerzkównę kolbą karabinu powalając zemdloną na zie
mię. Wynik: Genowefa Stępieniowa za obronę swego mienia ska
zana została na 5 dni aresztu, Jan Stępień na 6 miesięcy więzienia 
przez sąd grodzki w Lipsku n/Wisłą „za fałszywe oskarżenie po
licji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” .

Gdziekolwiek powstawały parafie Kościoła Narodowego, tam 
sądy ferowały wyroki przeciwko kapłanom za ich czynności
i wiernym za ich czynny udział w organizowaniu Kościoła.
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Przytaczamy poniżej wspomnienie jednego z książy, który pi
sze o martyrologii nie tylko książy, lecz także dzieci w szkole, 
które piętnowano już na progu ich życia.

„Dnia 9 sierpnia 1925 roku, Ks. Stanisław Zawadzki odprawił 
pierwszą Mszę św. w polskim języku w Bydgoszczy. Tydzień 
przedtem przemawiałem w sprawie Narodowego Kościoła w tym 
mieście razem z posłem Janem Stapińskim, przywódcą ruchu lu
dowego w Małopolsce. Po kilka tysięcy ludzi brało udział w na
bożeństwach Kościoła Narodowego, co bardzo drażniło naszych 
nieprzyjaciół. Jakoż przez swoje wpływy postanowili przy po
m ocy nakazów policyjnych zniszczyć tę placówkę Kościoła Na
rodowego.

Dnia 30 sierpnia 1925 r. w niedzielę, po odprawieniu pierwszej 
Mszy św., wkracza do kaplicy policja i oświadcza, że odprawianie 
nabożeństwa jest zakazane. Ks. Zawadzki domaga się rozporzą
dzenia na piśmie, opierając się na 111 artykule Konstytucji Pol
skiej, który to artykuł poręcza wolność sumienia wszystkim oby
watelom Państwa Polskiego. Wobec tego wolno jest wyznawcom 
Kościoła Narodowego odprawiać swoje nabożeństwa. Policja, nie 
zwracając uwagi na wywody Księdza, wszystkich ludzi wyrzu
ciła na ulicę, w kaplicy został sam Ksiądz z ministrantami, gdzie 
odprawił cichą Mszę św.

Na ulicy Marcinkowskiej zebrało się około 3.000 ludzi. Rozgo
ryczenie było ogólne. Tu i ówdzie było słychać okrzyki oburze
nia. „Jak to, w wolnej Polsce nie wolno się nam modlić po pol
sku, tylko po łacinie... my mamy już dosyć Kościoła Rzymskiego, 
my chcemy Kościoła Narodowego i nabożeństwa w polskim ję
zyku!” Widząc kilkutysięczną rzeszę ludu, która stale wzrastała, 
wezwano konną policję i detektywów. Wzmocniony oddział kon
nej policji uderzył na spokojnych ludzi, tratując bezbronnych. 
Rozległy się krzyki i płacz niewiast. Jednakże ludzie nie cofali 
się z miejsca, wołając: ,,Nie pójdziemy stąd, aż nam wypuścicie 
Księdza” . W tym samym czasie zjawili się reporterzy niemiec
kich pism, a następnie rozeszła się wieść w prasie niemieckiej
i zagranicznej, że chociaż na całym świecie wolno się każdemu 
modlić, jak kto chce, to w Polsce na wzór carskiego kozactwa
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tratuje się końmi ludzi, pragnących zgodnie ze swym sumieniem 
służyć Bogu.

Nieprzyjaciele Kościoła Narodowego wiedząc, że masy ludu 
garną się na nabożeństwa postanowili przy pomocy swych wpły
wów przez polskie sądy zniszczyć posiew Boży wolnego Kościoła. 
Zmobilizowano wszystkie towarzystwa i przy pomocy Akcji 
Katolickiej wytaczano ustawiczne procesy jak np.: za to, że 
Kościół Narodowy używa nazwy Kościół, a ksiądz nazwy księ
dza proboszcza, to znów za używanie szat podobnych do tych, 
jakie są używane w Kościele Rzymskokatolickim.

Sześć razy zabierano szaty liturgiczne i naczynia kościelne 
z kaplicy i mieszkania Ks. prob. Zawadzkiego. Pierwszy raz dnia 
4 lutego 1926 roku, drugi raz 10 marca tegoż roku, trzeci raz 
26 marca, czwarty raz 17 maja, piąty —  6 lipca. Dnia 18 sierpnia 
1927 roku podczas rekwirowania rzeczy kościelnych w kaplicy 
policja dopuściła się profanacji Najśw. Sakramentu. Tego niegod
nego czynu dopuścił się p. Kaczmarek. W Wielkim Poście pod
czas zabierania aparatów kościelnych, zdzierano fioletowe nakry
cia z krzyżów.

Dnia 5 listopada, 192'5 roku Ks. Zawadzki otrzymał akt oskar
żenia od prokuratury przy sądzie okręgowym w Bydgoszczy za 
nieprawne używanie tytułu ksiądz, noszenie szat liturgicznych, 
zbliżonych wyglądem do tych, jakie są używane w Kościele 
Rzymskokatolickim i innych podobnych przestępstw.

Główna rozprawa odbyła się 9 grudnia 1926 roku, podczas 
której przewodniczył sędzia Radłowski a oskarżał podprokurator 
Matelski. Obaj byli wrogami Kościoła Narodowego, jak to sami 
ujawnili podczas rozprawy. Ks. Zawadzki bronił się bez adwo
kata. Był pewny zwycięstwa, bo miał po swojej stronie słusz
ność i prawo krajowe. Po dłuższych wywodach udowodnił, że 
jest prawnym księdzem Kościoła, który już dwa razy w historii 
narodu polskiego usiłowali stworzyć nasi praojcowie. Że szaty, 
które używa we Mszy św. bynajmniej nie są pomysłem Rzymsko
katolickiego Kościoła, a raczej są zapożyczone od Żydów, Feni
cjan i Rzymian. Udowodnił licznymi faktami historycznymi, że 
stary międzynarodowy Kościół w wielu wypadkach wykorzystał
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dla swoich celów i skrzywdził naród polski. Gdy, mimo przeko
nujących dowodów, spotkał złośliwe uwagi sędziów i prokura
tora z entuzjazmem i wiarą zaznaczył: „Jestem gotów cierpieć 
jako Męczennik i ponieść śmierć na rynku miasta i ciało moje 
możecie spalić, zniszczyć, ale duszy mojej i wiary w Boską ideę 
Jezusa Chrystusa, którą głosi Kościół Narodowy, nikt mi nie 
odbierze, bo mi ją dał ten, który mnie stworzył i powołał na 
stanowisko Kapłana Kościoła Narodowego.

Ksiądz rzymskokatolicki Skonieczny, wołany jako ekspert, nie 
mógł dać jasnego dowodu, co do przymiotnika katolicki ani rze
czownika kościół, tylko domagał się ukarania Księdza Zawadz
kiego, bo znieważył dekanat rzymskokatolickiego Kościoła w Byd
goszczy, przez zorganizowanie nielegalne Kościoła Narodowego. 
Podczas rozprawy, która trwała 9 godzin, liczne rzesze wyznaw
ców Kościoła Narodowego z niepokojem oblegały gmach sądo
wy, oczekując wyroku. O godz. 6.30 sędzia Radłowski ogłosił 
wyrok, mocą którego Ks. Zawadzki został skazany na dwa mie
siące więzienia albo 1200 złotych i koszty sądowe. Ks. Zawadzki 
zaapelował do sądu apelacyjnego w Poznaniu o rewizję wyroku. 
Tłumy ludu zebrane na ulicy okrzykami radości powitały opusz
czającego gmach sądowy księdza. Zaraz udano się do kaplicy, 
gdzie się odbyło krótkie nabożeństwo błagalne.

Sąd apelacyjny w Poznaniu zajął sprawiedliwe stanowisko i po 
przejrzeniu sprawy odesłał takową do ponownej rozprawy w 
Bydgoszczy. Dnia 12 grudnia 1927 roku sąd w Bydgoszczy pod
niósł karę ks. Zawadzkiego z dwóch miesięcy na osiem i koszty, 
lecz sąd apelacyjny, widząc złą wolę sędziów w Bydgoszczy, 
skierował sprawę do sądu okręgowego w Poznaniu i ten sąd 
uwolnił oskarżonego od winy i kary dnia 23 listopada 1928 r.

Takich wypadków mógłbym przytoczyć całe setki.
Z tego powodu wielu księży i świeckich wyznawców włóczono 

po więzieniach za Kościół Narodowy. Tacy sędziowie jak Kaun 
w Radomiu, Tomaszewski i inni wysługując się akcji katolic
kiej z gorliwością średniowiecznych inkwizytorów, próbowali 
tępić Kościół Narodowy i do tych niecnych czynów nadużywali 
polskiego sądownictwa.
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Za czasów pamiętnych rządów p. Grabskiego, który przy po
mocy księżopańskiego obozu objął tekę premiera przy polskim 
rządzie, rozpoczęło się straszne prześladowanie Kościoła Narodo
wego.

Dnia 23 grudnia 1925 r., przybyło do Jastkowie koło Rozwado
wa czterdziestu kilku żandarmów uzbrojonych w  karabiny z bag
netami w tej intencji, aby zabrać kościół wyznawców Narodo
wego Kościoła i oddać takowy w posiadanie rzymskokatolickie
mu księdzu Kwaśnemu. Biedni Narodowcy nie chcieli wyjść 
z kościoła, prosząc Boga, aby ich nie opuszczał w czasie do
świadczenia.

Wszak już w tym kościele modlili się kilka miesięcy, nikomu 
nie czyniąc najmniejszej krzywdy. Żandarmi mając pozór, iż 
lud stawia opór władzy, uderzyli na bezbronnych, zaczęli kłuć 
bagnetami, bić kolbami karabinów i w sposób bestialski znęcać 
się nad bezbronnymi. Taka walka trwała do wieczora i przez cały 
dzień następny.

Upojeni zwycięstwem panowie żandarmi wywłóczyli ludzi z do
mów i bili bez miłosierdzia. Około pięćdziesiąt osób, niewiast 
i mężczyzn ciężko pobito, a dziesięć osób tak skatowano, że im 
groziło kalectwo. Kilkudziesięciu ludzi odstawiono do więzienia 
w Rzeszowie. Na interwencję księdza Biskupa Bończaka u mi
nistra spraw wewnętrznych, uwolniono z więzienia niewinnych 
ludzi, ale po świętach znowu doręczono około trzydziestu wezwań 
sądowych, tym których podczas świąt skatowano i zbito.

Echa rzezi Jastkowickiej rozeszły się daleko po świecie. W Bra
zylii, w mieście Apukarana, urządziło tamtejsze towarzystwo 
rolniczo-oświatowe obchód Majowy, na którym jeden z mówców 
przedstawił stosunki religijne ówczesnej Polski i opisał maltreto
wanie wyznawców Kościoła Narodowego w Jastkowicach. Prze
jęci do głębi tym bezprawiem, zebrani przyjęli następującą re
zolucję: „Z  powodu zajścia w Jastkowicach w Małopolsce, gdzie 
władze dały dowody wysokiej nietolerancji religijnej, my zebra
ni Polacy, mieszkańcy kolonii Apukarana w Paranie, wyrażamy 
naszym gnębionym rodakom wyrazy serdecznego współczucia, 
zachęty czynnego trwania przy wzniosłej idei zorganizowania
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Polskiego Kościoła Narodowego. Świeżo jeszcze tkwią w naszej 
pamięci epizody martyrologii w Chełmszczyźnie, które sami prze
żywaliśmy, i dzięki tej miłości swobody przekonań religijnych, 
wielu z nas zmuszonych było opuszczać ziemię rodzinną, aby się 
uchronić przed gwałtem i bezprawiem kleru prawosławnego. 
Dziś, z dala od ojczyzny, wsłuchujemy się w jęki pokrewnych 
nam losem położenia braci i łączymy się z nimi w duchu, wy
rażając pogardę tym czynnikom odpowiedzialnym, które zniewa
żyły czystą tradycję polskiej tolerancji religijnej. Przeniknięci 
dobrze odczutym bólem, wypływającym z żalu do Ojczyzny za 
zbrodnię jej synów, będących na kierowniczych stanowiskach, 
wierzymy, że kler rzymski, posiłkujący się knutem i bagnetem, 
przyśpiesza bliski zmierzch swej uzurpacyjnej władzy. Cześć 
bohaterom, bojownikom o wolność przekonań! Hańba i pogarda 
służalczym narzędziom nowoczesnej inkwizycji!

Za za-rząd: Koźluk, Borecki Stanisław” .
Takie prześladowania stosowano nie tylko wobec starszych, 

ale nawet wobec dzieci, członków Narodowego Kościoła.
Katecheta z Jaćmierza ks. Kędzierski, pobił dziewięcioletnią 

Felicję Ząbkowicz z Bażanówki, uczennicę trzeciej klasy za to, 
że nie przyniosła 50 groszy na katechizm. Ks. znienawidził to 
dziecko z tego powodu, że rodzice należeli do Narodowego Ko
ścioła.

W Toruniu katecheta ks. Plewa z parafii Najśw. Marii Panny 
znęcał się nad dziećmi Narodowców w 'nieludzki sposób. Dnia 
12 marca 1926 roku tenże katecheta ks. Plewa z par. Najśw. 
Marii Panny obił dwunastoletniego chłopca Norkowskiego do 
tego stopnia, że chłopczyna, krwią zbroczony, upadł na podłogę. 
Rozgniewany księżyna bił chłopca po twarzy oboma rękami tak, 
że mu się puściła krew nosem i ustami, a w końcu odezwał się 
do niego: —  „Teraz idź do twego ojca, to ja z nim też to samo 
zrobię — ja się go nie boję” . Potem kazał chłopcom wypro
wadzić go na korytarz i obmyć z krwi. Po pauzie biedne, skato
wane, dziecko usiadło na ławce, wsparło głowę na rękach i rzew
nie płakało. Nauczyciel pocieszał chłopczynę mówiąc: „Ja na 
to nic nie poradzę, bo to jest ksiądz” .
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Polska Ludowa od zarania swego istnienia — to jest od ogło
szenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 
konsekwentnie realizuje prawo o wolności sumienia.

Zgodnie z Konstytucją PRL wszystkie wyznania odpowiada
jące wymogom społeczno-prawnym zostały przez Państwo Lu
dowe prawnie uznane jako Kościoły i wyznania korzystające 
w pełni z wolności sumienia.

Jednym z pierwszych Kościołów uznanych przez Polskę Lu
dową był nasz Kościół, dekretem Ministra Administracji Publicz
nej z dnia 1.II.1946 r.

Państwo Ludowe zgodnie z Konstytucją PRL na mocy specjał- ■ 
nej ustawy oddzieliło Kościół od Państwa traktując sprawę religii 
jako sprawę indywidualną każdego uDywatela.

W porozumieniu zawartym między Rządem Państwa Ludowe
go a episkopatem Kościoła rzymskokatolickiego zawartym w 
grudniu 1956 r. zostało ustalone, że Kościół ma zagwarantowaną 
wolność w zakresie uprawiania kultu, funkcji religijnej, swobod
nego nauczania religii w ramach działalności duszpasterskiej 
Kościoła.

Państwo zastrzegło również swobodę głoszenia zasad laickich, 
propagowania naukowego poglądu na świat oraz zakazało, co 
zresztą wynika z wolności sumienia, wszelkiej dyskryminacji nie
wierzących.

„Uwierzyć nie chciałem, póki sam nie przeczytałem, że jedno 
z oficjalnych pism Episkopatu „Wrocławskie Wiadomości Kościel
ne" zamierzały wydrukować apel do robotników, aby przy 
pracy w fabrykach śpiewali pieśni religijne: „Kto się w opiekę” , 
„Godzinki” , „Bogurodzica” ... Chyba się nie mylę, że nigdzie we 
współczesnym cywilizowanym świecie, nawet w Hiszpanii gen. 
Franco ani w papieskim Rzymie, robotnicy przy obrabiarkach 
nie śpiewają „Godzinek” .

Mimo nowego prądu, który płynie od Watykanu władze Ko
ścioła rzymskiego w Polsce nie zrewidowały jeszcze swojej po
stawy w stosunku do Państwa Ludowego.

Od czasu do czasu zdarzają się jeszcze incydenty, które świad
czą o wrogości hierarchii Kościoła do naszego ustroju.

Polityka Państwa Ludowego na odcinku wolności sumienia jest 
konsekwentna. Wszystkie Kościoły mają pełne prawo wykony-
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wania swego kultu religijnego i głoszenia zasad wiary. Korzysta 
z tego prawa również w pełni Kościół rzymskokatolicki. Musi 
jednak zrezygnować z dawnych przywilejów i z walki o nie. 
Musi się pogodzić z nową formacją społeczno-gospodarczą i „od
dać co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest boskiego, Bogu” .

Kościół Polskokatolicki w Polsce Ludowej
Kościół Polskokatolicki w Polsce Ludowej rozpoczął nowy 

okres swojej historii.
Z chwilą ogłoszenia Manifestu PKWN-u zakończył swój etap 

katakumbowy nielegalnej organizacji, a od roku 1946 stał się 
pełnoprawnym, uznanym przez państwo, Kościołem.

Zakończyła się martyrologia kapłanów i świeckich, dzieci 
ochrzczone przed laty w Kościele Narodowym uzyskały ważne 
metryki, a małżeństwa stały się prawnymi związkami małżeń
skimi.

Kościół korzysta w pełni z wolności sumienia i wyznania i cie
szy się z uzyskania tych praw mając jeszcze żywo w  pamięci 
szykany, prześladowania i procesy za wyznawanie swej wiary 
w Polsce międzywojennej.

Kościół Polskokatolicki przejął w użytkowanie na Ziemiach 
Odzyskanych wiele pięknych świątyń i kaplic, które są własnoś
cią Państwa i w nich naucza swych wiernych miłości Boga 
i własnej Ojczyzny.

Kościół Polskokatolicki po raz pierwszy w historii ma swoją 
sekcję w wyższej uczelni teologicznej, w której kształcą się 
przyszli duchowni, wydaje ilustrowany tygodnik, miesięcznik 
teologiczny i szereg publikacji nieperiodycznych.

Kościół w punktach katechetycznych naucza religii dzieci 
swoich wyznawców, za co kapłani otrzymują od Państwa wy
nagrodzenie.

Kościół Polskokatolicki związany ściśle z interesem swego na
rodu i kraju i przeznaczony dla wierzących Polaków rozwija 
działalność misyjną i wychowuje swych wyznawców w duchu 
Ewangelii na dobrych katolików i dobrych Polaków.

Przyszłość Kościoła i jego rozwój jest uzależniony od ideowej 
postawy kapłanów i wiernych, od ich wiary i duchowego zaan
gażowania się w ideały, które głosi.
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W Y Ż S Z E
SEMINARIUM

D U C H O W N E
WARSZAWA, ul. Szwoleżerów

Przyjmuje 
kandydatów do stanu duchownego

Ci, którzy pragną poświęcić się służbie Bożej w Kościele 

Polskokatolickim, winni przesłać pod adresem Kurii Arcy

biskupiej w Warszawie, ul. Wilcza 31, podanie dołączając

doń:

#  życiorys,

#  metrykę urodzenia,

O  świadectwo szkolne,

G  świadectwo lekarskie,

G  trzy fotografie.
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Ks. TADEUSZ GORGOL

P O K Ó J

11 istoria działalności ruchu pokoju to historia walki milionów 
ludzi na całym świecie. Ruch pokoju jednoczy ludzi różnych 
przekonań, ras i wyznań. Ruch ten poparli tacy wielcy mężowie 
stanu jak Nehru, myśliciele jak Schweitzer, laureaci Nagrody 
Nobla, literacj, artyści. Zasługą ruchu jest fakt, że potrafił 
zjednoczyć opinię publiczną świata do walki z niebezpieczeń
stwem wojny. Swą działalnością ruch zdobył sobie autorytet, 
stając się jednocześnie realną siłą, której nie sposób ignorować. 
Sięgnijmy do krótkiej historii ruchu. Właściwie to Kongres 
Wrocławski stał się początkiem światowego Ruchu Pokoju. 
W sierpniu 1948 r. odbył się Wrocławski Kongres Intelektuali
stów w Obronie Pokoju, który uchwalił rezolucję, wzywając 
w niej wszystkich ludzi świata dobrej woli do łączenia się 
w obronie pokoju. Pod koniec 1948 r. utworzony został Mię
dzynarodowy Komitet Łączności Intelektualistów w Obronie 
Pokoju, który wspólnie z innymi międzynarodowymi organiza
cjami wystąpił z inicjatywą zwołania Światowego Kongresu 
Pokoju. I Światowy Kongres Pokoju obradował w drugiej de
kadzie kwietnia 1949 r. w Paryżu i skupił 2 tysiące delegatów 
z 72 krajów. Kongres ten zapoczątkował masowy i zorganizowany 
ruch przeciwstawiający się niebezpieczeństwu wojny atomowej 
i zalecił powołanie tzw. Stałego Komitetu Światowego Kongresu 
Obrońców Pokoju, którego przewodniczącym został prof. Joliot 
Curie. W marcu 1950 r. odbyła się kolejna sesja Komitetu
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w Sztokholmie i w wyniku obrad wystosowano do rządów świata 
apel w sprawie zakazu broni atomowej. Apel mówił, że rząd, 
który ośmieliłby się użyć broń atomową, winien zostać uznany 
za przestępcę wojennego. Światowy Ruch Pokoju wystąpił w 
imieniu milionów mieszkańców globu ziemskiego. Pod Apelem 
Sztokholmskim podpisy złożyło 500 milionów ludzi. W lipcu 
1950 r. odbył się w Warszawie Kongres Międzynarodowy, który 
wystąpił z żądaniem natychmiastowego przerwania ognia w Ko
rei.

W lutym 1951 r. obradowała w Berlinie III Sesja Światowej 
Rady Pokoju, która wystąpiła z apelem o zawarcie paktu pokoju 
między pięcioma wielkimi mocarstwami. W październiku 1962 r. 
odbył się Kongres Obrońców Pokoju krajów Azji i strefy Pacy
fiku w Pekinie, z udziałem obserwatorów z Europy, Ameryki 
i Afryki. Kolejnym etapem działalności obrońców pokoju były — 
nadzwyczajna sesja Światowej Rady Pokoju obradująca w Ber
linie i wiedeński Kongres Narodów w Obronie Pokoju. Kongres 
w Wiedniu uchwalił „Apel” i „Orędzie” do rządów pięciu wiel
kich mocarstw oraz rezolucję w sprawie zakończenia wojny 
w Indochinach i Korei.

W roku następnym obradowała sesja Światowej Rady Pokoju 
w Budapeszcie, a pod koniec 1953 r. w Wiedniu i w roku następ
nym także w Wiedniu i Berlinie.

W dziesiątą rocznicę wybuchu bomby atomowej nad Hiroszimą 
(6.8.1955 r.) Światowy Ruch Pokoju zainicjował kampanię („Ple
biscyt Pokoju” ) zbierania podpisów. W czerwcu w Helsinkach 
obradowało dwa tysiące uczestników Światowego Zgromadzenia 
Sił Pokoju. W roku 1956 działacze pokojowi obradowali w Tokio 
i Hiroszimie w sprawie zakazu broni atomowej i wodorowej. 
W następnym roku Biuro SRP obradowało w Berlinie. Postano
wiono zwołać sesję SRP do Colombo (Cejlon). Istotnie Sesja 
taka obradowała przy udziale 400 przedstawicieli z 70 krajów 
świata.

W 1958 r. obradował Kongres Pokojowy w Sztokholmie. 
W dziesiątą rocznicę powstania Ruchu Pokoju sesja Biura SRP 
toczyła się w Moskwie. Członków Biura SRP podczas obrad przy
jął I Sekretarz KC KPZR N. S. Chruszczów. Po śmierci prze-
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wodniczącego Światowej Rady Pokoju prof. Joliot Curie po
wołano do życia kolegialne prezydium. (Przedstawicielem Polski 
został prof. L. Infeld). I znów śledzimy obrady w Sztokholmie, 
Bukareszcie.

W międzyczasie również i Kościoły włączyły się do czynnego 
ruchu w obronie pokoju. I tak w dniach 13— 18.6.61 r. od
była się Konferencja Kościołów Chrześcijańskich w sprawie 
Pokoju w Pradze. W przeddzień konferencji Zwierzchnicy pol
skich Kościołów ekumenicznych (Kościół Polskokatolicki repre
zentowali ks. Biskup Prymas Dr M. Rode, ks. Dr. A. Naumczyk, 
ks. Dr E. Bałakier) wystosowali odezwę do duchowieństwa 
i wiernych Kościołów zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej. 
Oto fragmenty:

Wraz z doniosłymi przemianami świata, rozwojem techniki, 
i osiągnięciami ducha ludzkiego, niosącymi w sobie niesłychane 
możliwości rozwoju, ale zarazem —  o ile wykorzystane będą 
niewłaściwie —  zniszczenie wszelkiego życia, staje się oczywiste, 
że przed ludzkością staje największy dziś nakaz —  obrona 
i utrwalenie pokoju na całej ziemi. Ten nakaz dzisiejszego dnia 
nie jest żadną nowością lecz właściwym przyjęciem anielskiego 
zwiastowania — „Chwała na wysokościach Bogu, na ziemi po
kój” ... rozlegającego się u kolebki Zbawiciela.

Historia świadczy, iż chrześcijanie nie zawsze pamiętali o tym, 
by być heroldami pokoju. Chwila dzisiejsza, w której ważą się 
losy ludzkości, nakazuje nam wszystkim, bez względu na wyzna
nie, poglądy, rasę i narodowość, wyciągać praktyczne wnioski 
z naszej wiary i nadziei. Choć zdajemy sobie sprawę z całej 
złożoności zagadnienia ufamy, że nasz głos wiary w zwycięstwo 
dobra i nasze nadzieje w zapanowanie pokoju, kiedy to narody 
„przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy” 
(Izaj. 2,4), będzie dla świata całego żywym świadectwem poczucia 
odpowiedzialności i troski za bliźnich naszych.

Chrześcijanie polscy, a przede wszystkim wyznawcy Kościołów 
ekumenicznych, nie pozostają obojętni wobec wysiłków ludzi 
dobrej woli, walczących na swych posterunkach o zwycięstwo 
nowego dnia bez groźby nowych wojen i śmierci. Jako część 
narodu, który w niedalekiej przeszłości swe prawo do istnienia
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okupił hekatombami najlepszych swych synów narodu, który 
skazany na zagładę na mogiłach i gruzach wznosi dziś nowy 
dom życia, włączyliśmy się czynnie do prac Ogólnochrześcijań- 
skiego Zgromadzenia Pokojowego.

Uczestnicząc w tym wielkim soborze pokoju i dobrej woli 
pragnęlibyśmy, by na całym świecie słyszany był również głos 
polskich Kościołów ekumenicznych, które w duchu Ewangelii 
Chrystusowej torują drogę ku lepszej przyszłości. Pragnęlibyśmy, 
by wraz z niepokojącą ciągle świat krwawą przeszłością pogrze
bany został duch zimnej wojny na całej ziemi, by świat nie był 
straszony możliwością użycia przerażającej broni termojądrowej, 
by wszystkie konflikty międzynarodowe były rozstrzygane na 
drodze rokowań.

Jako chrześcijanie, a zarazem obywatele kraju dającego w prze
szłości i teraźniejszości dowody umiłowania wolności, sprawiedli
wości społecznej i pokoju, kraju, którego dorobek kulturalny 
i materialny niszczony był krwawymi wojnami, odwołujemy się 
do sumienia świata i tych, którzy są odpowiedzialni za jego 
losy.

W jego imieniu zewrzyjmy mocniej szeregi świadomi wiel
kiego powołania sług Bożych, stosownie do słów Apostoła, który 
mówi: „Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi” . (I Kor. 3,9).

Od kilkunastu lat działa zresztą Światowa Rada Kościołów 
Chrześcijańskich, która zorganizowała Kongresy w Amsterdamie, 
Evanston i wreszcie w New Delhi. Ostatnio w obradach Polskie
go Kongresu Pokoju, w którym wzięli udział Władysław Gomuł
ka, Aleksander Zawadzki, Józef Cyrankiewicz, wzięli również 
udział: Ks. Bp Prymas Dr M. Rode, Ks. Infułat Dr A. Naum- 
czyk oraz piszący te słowa. I sekretarz KC PZPR W. Go- 
mulłka, m. in. powiedział: „Walka o  pokój łączy i łączyć po
winna wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich pojęć 
światopoglądowych... Walka o pokój nie jest w Polsce sprawą 
jakiejś odrębnej grupy ludzi, jest sprawą ogólnonarodową, reali
zowaną co dzień przy warsztatach pracy przez każdego obywatela 
naszego kraju” . Delegacja z Polski wzięła udział w obradach 
obrońców pokoju w Moskwie. Nie można nie docenić również 
Ogólnopolskiego Zgromadzenia Chrześcijańskich Kościołów Eku-
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menicznych. Zgromadzenie zorientowało uczestników o zagad
nieniach będących treścią III Zgromadzenia Światowej Rady 
Kościołów w New Delhi (1961 r.). W wypowiedziach przedstawi
cieli kierownictwa Kościołów dało się wyczuć, że jednym z głów
nych zadań chrześcijaństwa jest służba dla człowieka. Kościoły 
wzmogą wysiłek w kierunku odwrócenia od świata groźby woj
ny. Podczas obrad Polskiego Kongresu Pokoju Polska Rada Eku
meniczna złożyła oświadczenie, w którym m. in. czytamy: „Na
dejście dnia, w którym narody zrezygnują ze stosowania prze
mocy i siania strachu we wzajemnych stosunkach, a ułożą współ
życie na zasadach sprawiedliwości i pokoju, zależne jest w pierw
szym rzędzie od krzewienia idei poszanowania wartości ducho
wych i materialnych człowieka, których wzbogaceniu, a nie 
niszczeniu winniśmy służyć na każdym miejscu i w każdym 
czasie” .

Cały świat dąży do pokoju. Wojna —  jak powiedział Włady
sław Gomułka —  straciła dawny swój sens. Z dwóch podstawo
wych elementów dawnej istoty wojny —  zwycięstwa i klęski — 
wojna nuklearna pozbawiona jest elementu zwycięstwa. Zacho
wuje tylko w sobie element klęski, a mówiąc ściślej — kata
strofy, która byłaby udziałem ludzkości.
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Ks. mgr TADEUSZ G O R G O L

A JEDNAK PIJESZ?

Od najdawniejszych czasów ludzie wyrabiali rozmaite trunki, 
napoje oszałamiające itp. W XVIII w. powstają gorzelnie i od 
tej pory alkohol „zalewa” świat. Od tego „zalewu” nie jest 
wolna także i Polska. I w Polsce bowiem „obyczaj pijacki” ma 
„chwalebną” tradycję. Od tych czasów przyjaźń, załatwienie 
interesów mierzy się kieliszkami wypitej wódki.

I dlatego weszło to niejako w krew i stało się zwyczajem, że 
i dzisiaj pije się przy każdej okazji od chrzcin aż do pogrzebu 
włącznie. Pijaństwo jest tragedią rodzin, tragedią narodów pod 
każdą szerokością geograficzną.

Pijaństwo —  wielka plaga społeczna niszczy organizm narodu.
Ludzie dorośli wiedzą, że wódka jest szkodliwa, ale zwykło 

się mawiać: parę kieliszków nie zaszkodzi. Tak zazwyczaj się 
zaczyna. Tylko, że kilka kieliszków wódki pociąga za sobą dal
sze, a te z kolei wpływają na wytworzenie się nałogu.

Następstwa pijaństwa są różnorakie. Dotyczą one zdrowia fi
zycznego, jak i moralnego społeczeństwa. O pierwszych mówi 
wyczerpująco medycyna i z naukową dokładnością i precyzją 
wykazuje destrukcyjne działanie alkoholu na organizm. Wódka 
jest czynnikiem rozbijającym rodzinę, podstawową komórkę 
społeczeństwa. W rodzinach alkoholików często wybuchają kłót
nie i bójki. Dzieci alkoholików żyją w atmosferze stałego lęku 
i niepokoju.
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Ze strony Państwa, Kościoła i organizacji społecznych czynio
ne są wysiłki uświadomienia społeczeństwa o zgubnych skutkach 
nadmiaru spożycia alkoholu. Walka z pijaństwem będzie sku
teczna, jeśli całe społeczeństwo nam w tym pomoże.

A  oto fragmenty utworów wybranych poetów na temat pi
jaństwa.

PIJAŃSTWO W LITERATURZE POLSKIEJ

„Jeśli człow iek rodzi się stw orzeniem , a nie bestią, czem u rozum, którym  
od zw ierząt się różni, dobrow olnie sw em  pijaństw em  tłum i?!’ ’

(Jan Kochanowski)

O KOŹLE

Kozioł, kto go zna, p ierw szy do północy,
Nie m ógł do domu trafić o sw ej m ocy;
U jrzawszy kogoś: „Słuchaj, panie młody,
Proszę cię, nie w iesz ty m o je j gospody?”
A  ten : „N iech  cię znam, tedy się dow iew a” .
„jam  —  pry  —  jest kozieł” . „Idźże spać do chlew a!"

(Jan Kochanowski)

*

„...gdy szklenicę kto łyknie, 
jak  paw się nadmie. Po drugiej krzyknie, 
skacze jak małpa. Gdy szklanki mnoży, 
po piątej, szóstej jak  lew  się sroży.
A  kiedy coraz w ięcej przyczynia, 
z pawia, lwa, małpy —  staje się... Świnia!”

(Ks. biskup Ignacy Krasicki)

*

„Patrz na człeka, którego m oc u jęła trunku,
Człow iekiem  jest z pozoru, lecz w  zw ierząt gatunku  
W inien się m ieścić  —  kiedy rozsądek za leje  
i w brew  naturze postać bydlęcą przyw dzieje!...
Użycie darów Bożych  pow inno być w m ierze,
Zawstydza pijanicę 
Nierozum ne zw ierzę.
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Potępiają bydlęta niew strzym ałość naszą 
K iedy według potrzeby sw e pragnienie gaszą” .

(Ks. biskup Ignacy Krasicki)

*

„Silił się dowcip ludzki i doszedł sposobu  
Ująć sobie rozsądku, a przyśpieszyć grobu” .

(Trembecki)

*

„P anow ie w ielcy  starali się o pijaków , którzy lubili trząść sejm ikam i 
i re j w odzić po w szystkich  magistraturach. G dy albow iem  w narodzie 
nic nie było można zrobić bez pijaństwa, czy to zgodę jaką, czy elekcję , 
czy interes własny utrzym ać, nie oblaw szy go trunkiem  jakim..."

(Jędrzej Kitowicz „Pamiętniki” )

*

„W yrzeka  szlachcic, że  chłop polski straszny pijak, a każdy szlachcic 
w  sw oje j wsi, w  sw oiem  m iasteczku po pięć, sześć karczem  wystawia, gdy
by jakie sidła do łow ienia chłopa onego” .

(Ks. St. Staszic „Przestrogi dla Polski” )

„Chłopi pijaństw o mają sobie za lekarstw o sw ej niedoli i swoich nie
szczęść... G dyby się nie zalewali gorzałką, m usieliby szukać sposobu pręd
kiego ukrócenia sobie żywota...

(„O poddanych polskłch ’% 1788)

*

„Jak ciężko Lachy odpędzić od straw y
I od napoju, wiszą by pijaw ki
Na uszach dzbanka, przy m uzyce czkaw ki” .

(Juliusa Słowacki „Balladyna” )

♦

„N ie w iem  zaiste, kto w  p ierw szej osnow ie  
Ognisty napój w ym yślił z  gorzelnie,
K to  jest ów  zbrodniarz?  —  i jako się zow ie,
B y go przekleństw u oddać n ieśm iertelnie?
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Ktoś nieprzyjazny, szatan mu na imię,
Piekielnym  jadem , w yw arzony w dymie,
I z czarnej sadzy gorzelnie w ytrysły,
—  Skażone usta brzydkiego pijanicy  
Zabójczy oddech w yziew ają  z dala;
K toś bierze dochód  —  a w ieśniacy dzicy 
Piją choć cierpią, choć pierś się przepala.
Pijąc, przeklina truciznę paloną,
A  traci na nią w szystko do szeląga!
I choć gorączka przejada mu łono,
Na now o rękę do czary wyciąga,
Gdy czadna para w mózgu się zakręci,
Trucizna członki ogarnia co chwila,
W tedy pijanica pragnie tym  goręcej,
I pożądliw iej kielichy w ychyla.
—  W net się zawścieka, w  oczach mu się dwoi,
Kłam liwa krasa na twarzy zakwitnie,
W ola samopas bezrozum nie broi,
Na czole bezw styd osiada dobitnie.
K rzyk  zamiast m ow y i przekleństw a krocie,
G niew  zamiast słowa i pochop do w ojny,
Zamiast w esołych  gwarów  przy ochocie  
Żart obelżyw y lub uśm iech nieprzystojny,
Szatan się cieszy, że zdołał bezładnie 
Zakować rozum  i uwikłać w  pęta,
Jeniec upada, na ziem ię się kładzie,
Istoty ludzkie leżą jak bydlęta!...
O! żaden napój, ani żadna praca,
Tyle nie ogni, nie waśni, na św iecie!
Tak słabną siły, dzielność się utraca 
I marnie idą najpiękniejsze lecie!...”

(Władysław Syrokomla)

*

„G orzałka jest rodem  z piekła  
L ucyperow i uciekła,
Do pogan się w przód dostała,
Potem  do nas zawitała,
W sie i miasta zarażała!...”

(bez autora)
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Fr. OSZMIAŃSKI

DLACZEGO SIĘ ROZWODZĄ?
i

C o  roku wpływa do sądów ponad 30 tys. wniosków rozwodo
wych. Co roku ok. 15 tys. małżeństw uzyskuje w sądach akt 
rozwodowy. Rozpatrzmy kolejno najczęściej występujące przy
czyny rozwodów oraz rozkładu pożycia małżeńskiego. Przede 
wszystkim — mówiąc językiem prawa rodzinnego — „narusze
nie obowiązku wierności” . Dlatego małżonek, który dopuścił się 
niewierności i doprowadził przez to do rozkładu pożycia, może 
być na tej podstawie uznany za winnego spowodowania roz
kładu. Dalej Kodeks Rodzinny biorąc w ochronę trwałość insty
tucji małżeństwa ustala, że winnemu nie przysługuje prawo do 
rozwodu chyba, że niewinny małżonek wyraża na to zgodę. 
Taką sprawę m. in. rozpatrywał sąd powiatowy w Kłodzku. 
Małżeństwo K. przez piętnaście lat żyło ze sobą zgodnie, docho
wało się dwojga dzieci. Warunki materialne były dobre. Życie 
zaczęło się komplikować z chwilą gdy żona zaplątała się w ro
mans z młodym mężczyzną. Mąż postanowił się „odkuć” i na
wiązał bliższy kontakt z kilkoma dziewczętami. Na oczach dzieci 
dochodziło między małżonkami do gorszących kłótni i awantur. 
Wtedy żona podała do sądu o rozwód otrzymując na to zgodę 
męża. Sąd uznał małżeństwo za rozwiązane i pozostawił dzieci 
przy matce zasądzając od ojca alimenty. Małżonkowie nadal 
mieszkają pod jednym dachem. Atmosfera w rodzinie jest pod
minowana. Prawdopodobnie trzeba będzie dokonać na drodze 
sądowej podziału mieszkania i majątku. Awantury, wyzwiska,
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bójki i innego rodzaju gorszące zajścia przeważnie na tle alko
holizmu również stanowią nagminną przyczyną rozwodów. Dla
tego Projekt Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pozbawia 
zdolności do zawarcia małżeństwa osoby ubezwłasnowolnione 
częściowo z powodu nałogowego pijaństwa i narkomanii.

Spory majątkowe, złe pożycie z teściami, niedobór charakte
rów, rozwiązły tryb życia, różnica światopoglądu i wykształce
nie —  oto zespół dalszych przyczyn skłaniających małżonków 
do ubiegania się o rozwód.

Obserwuje się także zjawisko rozwodów małżeństw lekkomyśl
nie zawieranych po bardzo krótkiej znajomości, które następnie 
rozchodzą się bez wyraźnego powodu. Np. w Białymstoku — mał
żonkowie: lekarz i nauczycielka, pobrali się w wieku lat 28 i 23, 
żyli ze sobą zaledwie kilka dni. Na terenie Łodzi zdarzył się wy
padek małżeństwa, które trwało 3 dni, w Szczecinie sąd rozpatrzył 
sprawę rozwodową, w której małżonkowie po 10-dniowej znajo
mości zawarli ze sobą związek i po dwudniowym pożyciu ro
zeszli się. W sądownictwie notowano wreszcie przypadek zawar
cia małżeństwa między 19-letnim mężczyzną i 53-letnią kobietą. 
Rozeszli się po dwuletnim okresie pożycia. Skutki rozwodów na 
ogół dobrze są znane: rozprzężenie moralne i obyczajowe, dualizm 
i rozbicie rodziny, pogorszenie jej sytuacji materialnej itp. Naj
bardziej jednak cierpią na tym małoletnie dzieci, które w ten 
sposób tracą jednego z rodziców i stają się półsierotami społecz
nymi. Do sądów więc należy obowiązek dokonania „podziału dzie
ci” między rozwodzących się małżonków, zapewnienie dzieciom 
odpowiedniej opieki wychowawczej oraz warunków materialnych. 
Atoli nie zawsze sądy potrafią wywiązać się z tych obowiązków. 
Zdarzają się, niestety, sytuacje dość paradoksalne. Często nie ba
da się dostatecznie kwalifikacji wychowawczych małżonka, któ
remu powierza się opielkę nad dziećmi bądź też sąd nie bierze 
pod uwagę opinii środowiska o prowadzeniu się takiego małżonka. 
Np. sąd powiatowy w Opolu udzielając rozwodu przyznał nadzór 
wychowawczy nad dziećmi matce znanej z niemoralnego prowa
dzenia się, sąd w Zielonej Górze nie badając bliżej stanu zdrowia 
małżonki chorej psychicznie, powierzył jej wykonywanie władzy 
rodzicielskiej nad dzieckiem. Niewątpliwie interes małoletnich
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dzieci powinien być przede wszystkim brany pod uwagę przy 
udzielaniu rozwodu. Postulaty społeczeństwa idą w kierunku bar
dziej wnikliwych i dokładnych orzeczeń rozwodowych wydawa
nych przez sądy. Chodzi więc o to, aby sądy rozpatrujące sprawy 
rozwodowe badały dobro małoletnich dzieci, stan zdrowotny i kwa
lifikacje wychowawcze rodziców, aby dokładnie ustalały przebieg 
ich pożycia i wykorzystywały możliwości pojednania małżonków 
uznając rozwód za zło konieczne. Druga strona medalu —  to trzy
manie się pewnej rozsądnej granicy wieku małżonków. Zdarzają 
się bowiem przypadki, że sąd udziela zgody niepełnoletnim na 
zawarcie małżeństwa. Takie małżeństwa rozchodzą się często 
w pierwszym roku po ślubie. Nieraz też dochodzi do poważnych 
konfliktów moralnych.

Gdy pobrali się, Janek liczył 19 lat, Teresa —  16 lat. Rodzice 
Teresy nie wyrażali zgody na takie małżeństwo, Teresa jednak 
uparła się i uzyskała zgodę sądu. Szybko minęły miodowe mie
siące i rozpoczęły się kłopoty bytowe: trzeba było myśleć o zor
ganizowaniu mieszkania, kupnie mebli. Gdy dziecko przyszło na 
świat, kłopoty wzrosły. Młodzi nie potrafili im stawić czoła. Janek 
chodził już z inną, wyprowadził się nawet ze wspólnego miesz
kania, Teresa również miała powodzenie u chłopaków. Wskutek 
jej niedbalstwa niemowlę zachorowało i ponieważ wcale nie było 
pielęgnowane ani leczone — zmarło. Sąd Wojewódzki w Katowi
cach za brak opieki macierzyńskiej i nieumyślne spowodowanie 
zgonu niemowlęcia skazał Teresę F. na 5 lat więzienia i na wnio
sek jej męża orzekł rozwód. Niedojrzałe wiekiem i życiowym do
świadczeniem małżeństwo rozleciało się jak domek z kart. Nie 
obeszło się przy tym bez tragedii.

Dlatego odpowiednio ustalona granica wieku małżonków (18— 22 
lata) a więc ich pełnoletność podkreślana przez ustawodawstwa 
m. in. i przez projekt naszego Kodeksu Rodzinnego, domaga się 
przyjęcia i rychłego zatwierdzenia.
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ROMUALD TRAUGUTT
I była szubienica... (a w znieśli ją ludzie,
ci, w  k tórych  zawsze płonął gniew  przeciw  wolności)...
... za walką w yzw oleńczą , w  k tóre j w ziąłeś udział, 
za obronę ojczyzny, narodu, polskości...

Ta smutna Cytadela, w  sam ym  sercu  kraju, 
co tak jak w  krw i skąpany, jak zachód w  purpurze, 
tam, gdzie naszych O krzejów  za m iłość w ieszają, 
i gdzie m iłość im składa niew iędnące róże.

L ecz czyż m ożna rozstrzelać lub pow iesić W olność?!
Nie umarł nasz dyktator. Nasz Traugutt w ciąż ży je!
On, k tóry  tak ukochał um ęczoną polskość, 
w  sercach w szystkich  Polaków  m ęczeńską krw ią bije.

W ięc choć m inęły lata, co było przed w iek iem , 
nie w ygasło w  zarzew iu  nieustannych zmagań.
K to  był, ten  i pozostał tytanem -człow iek iem , 
którego  tw arz okryw a  narodow a flaga.

... Nad Cytadelą, w  sierpniu, godzina wybiła... 
tak w ielka, jak testam ent, tak głośna, jak działa.
(Raz jeszcze zw yciężyła  ślepa, dzika siła) —
A le  T y nie umarłeś, Twa w ola została.

Witold Nanowski
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DZIAŁ
WYCHOWAWCZY



SKĄD ZŁO?

Bóg jest dobrem : w ięc wszystko, na co duch narzeka,
Zlo, śm ierć i potępienie pochodzą z człowieka.

Adam Mickiewicz
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Przesadna miłość macierzyńska

C o  za nieposłuszne stworzenie! Bodaj bym cię nie urodziła! Że 
ja też tak z tobą całe życie muszę się męczyć! Inni chłopcy w  two
im wieku są zupełnie inni!... mówi zdenerwowana matka do> dora
stającego syna Andrzeja.

—  Niech mi mama głowy nie zawraca! Czy ja prosiłem się na 
świat, że mama mi niemal codziennie moje urodzenie ■wymawia?! 
Mama mnie wciąż uważa za smarkacza!...

Głośne trzaśnięcie drzwiami. Matka, pani Leśniewska, zostaje 
sama ze swoim gniewem, z poczuciem krzywdy i żalu. Siadła na 
krześle i oparłszy głowę na rękach mówi do siebie:

—  Po to tyle lat jako matka męczyłam się z Andrzejem, żebym 
teraz od niego taką odpowiedź usłyszała? Taka to jest wdzięczność 
dziecka za łzy, za troskę matki!...

Andrzej zaś idąc ulicą, czuje lekkie wyrzuty sumienia, że tak 
grubiańsko'. tak niegrzecznie matce odpowiedział.

—  Niegrzecznie postąpiłem —  mówi do siebie —  ale doprawdy 
te ciągłe pretensje mogą człowieka z równowagi wyprowadzić. 
Odkąd tylko pamiętam, zawsze jestem winny w  stosunku do mat
ki. Kocham ją bardzo, bardziej nawet, niż ojciec rzadko udziela
jący się w  domu. Ale wciąż, od dzieciństwa, słyszę te same w y
mówki o jej dla mnie poświęceniu, o  tym że jest zmęczona, że 
wszystkie siły z niej wysysam, o  nieprzespanych nocach, o braku 
wytchnienia w  dzień. W kółko jedno i to samo. Wciąż ta sama 
„stara piosenka".
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Rację miał Andrzej. Te żale matczyne ciężkim brzemieniem kła
dły się na jego chłopięcych barkach. Kiedy ojciec proponował mat
ce pójście do kina, teatru, na spacer, matka tylko wzruszała ra
mionami, mówiąc: —  Nie zawracajcie mi głowy. Kino, teatr mam 
w domu! — zaczynała od nowa narzekać i wypominać swoje ma
cierzyńskie usługi.

Andrzej często prosił:
—  Mamusiu, idź do kina. Już ja sam odrobię lekcję. Potem jak 

przyjdziesz pomogę ci prać, zmywać naczynia, sprzątać mieszka
nie.

Matka, ilekroć Andrzej o  to prosił, prawie ze zgorszeniem spo
glądała na syna, odpowiadając:

—  Nie mam czasu, nie mogę zaniedbać swoich obowiązków.
I zostawała. Ojciec albo szedł sam, albo zabierał się do swojej

roboty w domu.
Andrzej, siedząc nad lekturą szkolną, czuł się wówczas podwój

nie winnym, że przez niego matka nie poszła do kina, bo „dla nie
go nie mogła zaniedbać swoich obowiązków" i że ojciec —  rów
nież przez niego siedzi w  domu zły. Po prostu chłopiec czuł, że 
w  domu zawadza i jest przeszkodą w  pożyciu małżeńskim i rodzin
nym rodziców.

Słowo „poświęcam się“ , którym matka codziennie szafowała, 
Andrzejowi spowszedniało, ale równocześnie, z biegiem lat zmu
szało go do zastanowienia się.

—  U państwa Szubińskich jest czworo dzieci w  różnym wieku 
i w  dodatku oboje pracują zawodowo —  a jak tam u nich wesoło. 
Pani Szubińska chyba nigdy nie wymawia dzieciom, że się dla 
nich poświęca...

Andrzej zestawiał i porównywał z matką różne znajome panie, 
gdy miał piętnaście i szesnaście lat. Dziś, gdy skończył siedem
nasty rok, na narzekania matki zaczął odpowiadać gburowato. Ża
łuje potem, że wobec matki był niegrzeczny i szorstki, ale jakoś 
nie może się powstrzymać.

Chłopiec rozumie, że matka przez swoje wieczne wypominanie 
nie tylko jemu zatruwała dzieciństwo, ale również atmosferę do
mową. Nie mógł jednak zapobiec temu, choć chciałby bardzo.
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Andrzej obserwował także ojca, którego również gnębiło kwaś
ne usposobienie żony, a na które nie mógł znaleźć lekarstwa. Ucie
kał więc z domu, oddalał się od żony. Nie odszedł jednak zupełnie, 
nie rozpił się, ale chętniej przesiadywał w  barze przy kuflu piwa, 
niż w domu.

Andrzej również zaczął ,,uciekać“ z domu. Nawet lekcje szedł 
odrabiać do kolegi lub w  dni pogodne do parku. Szuka własnego 
życia poza czterema ścianami domu, wśród których brak radości, 
zadowolenia i ciepła rodzinnego.

Ze swych zgryzot zwierzył się kiedyś swojej koleżance Basi.
— Wiesz —  powiedziała Basia —  twoja mama podobna jest do 

mojej. Moja również zawsze wymawiała mi moje urodzenie i in
ne rzeczy jeszcze.

—■ I CO' zrobiłaś?
—  Wyjechałam z domu, aby sobie odpoczęła.
—  Mylisz się — roześmiał się Andrzej —  matki nasze nigdy nie 

wypoczną. Gdybym nawet wyjechał, jak ty, miałaby nowy po
wód do zmartwienia: co się ze mną dzieje, czy mi czegoś nie 
brak itp. Skoro tylko zdam maturę natychmiast zgłoszę się do w oj
ska na ochotnika, a potem zaraz się ożenię, aby się jak najprędzej 
usamodzielnić.

—  Zatrudnisz wówczas mamę w charakterze babci i każesz się 
jej poświęcać dla twoich dzieci, prawda?

—  Nie. Nie zamieszkam przy rodzicach, bo nie zniósłbym „po
święcania" się mamy nie tylko dla mnie, ale dla mojej żony i dzieci.

ale *  afe

Takich matek kochających jak pani Leśniewska, jest wiele. Swo
ją wielką miłością zatruwają życie sobie i otoczeniu. Andrzej, co 
prawda nie powinien, gburowato odpowiadać matce, ale w zasa
dzie miał rację: dziecko nie prosiło się na świat. Jeżeli już jest, 
powinno być radością i szczęściem rodziców.

Opieka nad dzieckiem, trud przy jego wychowaniu nie jest żad
nym poświęceniem, ani ofiarą. Jest treścią życia rodziców. Ale...

Kalendarz — 12
177



źle postępuje matka, która rezygnuje całkowicie z rozrywek, 
z różnych swoich spraw, które dadzą się pogodzić z obowiązkami 
matki i żony.

Najważniejsze jednak — to stworzenie w domu pogodnej, przy
jaznej atmosfery. A tego matka Andrzeja i nie tylko Andrzeja —  
nie rozumie i nie chce zrozumieć.
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Szanujmjj irolę i ambicję dziecka

u tarło się powszechnie po
wiedzenie: „małe dzieci mały 
kłopot, duże dzieci duży kło- 
pot“ . Ale czy kłopotu z dziećmi 
nie przysparzają sobie sami 
rodzice, a zwłaszcza niecierpli
we mamusie? Oto przykład: 
Matka krząta się po mieszka
niu, dorastające dziecko (syn 
cz^ córka), odrabia przy stole 
lekcje, czyta książkę lub słu
cha radia. Matka spogląda na 
wiadro wypełnione śmieciami.

— Basia, Edek —  woła — 
rusz się i wynieś śmieci! Tyl
ko wysyp do kubła, a nie obok. 
Dozorca wciąż mi się uskarża, 
że wysypujesz na ziemię, cho
ciaż kubły są puste.

Dziecko nie rusza się. Udaje, 
że polecenie matki nie jego 
dotyczyło.

—  Czy słyszysz, co do ciebie 
mówi matka?!

—  Słyszę, słyszę! Ale czy 
mama nie widzi, że odrabiam 
lekcje?

—  Wyniesienie śmieci, to też 
lekcja. Jazda, rusz się i wynieś, 
jak ci mówię!

—  Chwileczkę, wyniosę póź
niej!

— Żadne później. Kazałam, 
to już cię nie ma. Lekcje zdą
żysz jeszcze odrobić.

—  Już idę!...
Matka zajęta inną robotą, 

zapomniała o śmieciach. Nie za
pomniało o  nich dziecko. Po 
prostu nie miało ochoty spełnić 
polecenia matki. Dlaczego? Bo 
matka krzyczy i krzyczy — 
myśli z urazą dorastający czło
wiek.

Matka przypomina sobie wia
dro ze śmieciami.

—  Czy ty się ruszysz! Już 
cię nie ma z tym wiadrem — 
krzyczy.
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Gdyby jednak ktoś rozsądny 
znalazł się w pobliżu i obser
wował dialog między matką a 
synem czy córką, mógłby śmia
ło powiedzieć.

—  Niewłaściwie pani wyda
je dziecku polecenie... Tak, tak, 
niech się pani nie denerwuje. 
Ale, proszę rozważyć, czy nie 
byłoby lepiej, gdyby pani za
miast rozkazu wydanego 
ostrym tonem poprosiła syna 
czy córkę O' wyniesienie wia
dra? To wcale nie uwłacza czci 
pani jako matce i nie poniża. 
Przecież prośba, to dla dziecka 
również polecenie, ale wydane 
w innej formie, która nie ura
ża ambicji dziesięcio- czy je 
denastoletniego człowieka.

Dziecko odpowiada, że za 
chwilę spełni prośbę, bo odra
bia lekcje czy też coś innego 
robi w danym momencie.

—  No to poczekam, aż skoń
czysz, ale nie zapomnij, do
brze? —  powinna matka odpo
wiedzieć.

Może się zdarzyć, że dziecko 
zajęte swoimi pracami zapom
ni o  poleceniu matki. Co robić 
wówczas?

Rozsądna matka, która chce 
utrzymać w domu ład i spokój, 
a nie wprowadzać atmosferę 
krzyku i gniewu, powinna

przypomnieć o  swym polece
niu.

—  Czy lekcje już odrobione? 
Jeżeli tak, to może mi wynie
siesz te śmieci. Nie chce ci s‘ę? 
Wierzę ci, bo to żadna przy
jemność, no ale zrobić trzeba. 
Zresztą cieszę się ogromnie, że 
już mam z ciebie taką wyrękę 
i pomoc.

Jeżeli matka bedzie postę
pować z dzieckiem zawsze tak
townie i serdecznie, to nie bę
dzie miała większych trudności 
z utrzymaniem porządku i ła
du w domu oraz z posłuszeń
stwem dziecka.

Oczywiście, bywają również 
dzieci trudne, uparte, krnąbr
ne, niechętne do wykonywania 
jakichkolwiek prac w d<. mu. 
Tym nie zawsze wystarczy 
zwykłe polecenie. W takim 
wypadku trzeba więc poważ
nie porozmawiać z dzieckiem, 
starać się dojść przyczyny, dla
czego jest uparte. Czasem po
wodem może być jakiś jego 
kłopot na podwórku, gdzie ko
ledzy, koleżanki mu dokuczają 
i dlatego nie chce spełnić tego 
czy innego polecenia. Często 
zaś dziecko staje się uparte, 
gburowate, bo my, starsi ro
dzice, postępujemy z nim nie
właściwie, urażamy jego am
bicję.
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Nie wolno zapominać, że 
dziecko' wszystko traktuje po
ważnie, że chce również, aby i 
jego pracę traktować poważnie. 
Należy więc je szanować. Nie 
wolno więc bez jakiejś gwał
townej, poważnej przyczyny 
odrywać go od lekcji, a nawet 
od zabawy czy lektury.

W takich wypadkach roztrop
na matka powie.

— Chciałabym, żebyś mi po
mógł, pomogła. Aha, widzę, 
że masz ważne zajęcie. Ale za 
chwilę będziesz wolnym, praw
da?

Jeżeli dziecko usłyszy pole
cenie w takiej formie, to cho
ciażby najbardziej było zajęte, 
przerwie swoją pracę i wyko
na prośbę.

Dziecko od najmłodszych lat 
musi mieć jakieś drobne obo
wiązki domowe. Uprzątanie 
chociażby zabawek to również 
obowiązek nawet dwuletniego 
dziecka. Pomagać mu trzeba

przy tym, ale dyskretnie, d o
póki nie nabierze wprawy. 
Z wiekiem obowiązki mogą 
wzrastać i być trudniejsze, ale 
nigdy nie należy dziecka obar
czać nadmiernymi obowiązka
mi. SłóWko ,,dziękuję“ —  na
wet w odniesieniu do stałych 
obowiązkowych zajęć mocno 
umila te obowiązki i atmosfe
rę domu.

Dziecko, o  ile mu się podzię
kuje za jego pracę, ma wów
czas poczucie, że to co zrobiło 
jest ważne, że wykonało pole
cenie matki z własnej woli. 
Natomiast polecenie poparte 
autorytetem „zrób to, bo ja ci 
każę“ —  budzi sprzeciw, upo
karza dziecko i przypomina mu
o  całkowitej zależności od ro
dziców.

Jeżeli chcemy, aby dziecko 
nas szanowało, szanujmy jego 
pracę, jego wolę i ambicję. 
Umiejmy w dziecku dostrzec 
pełnego człowieka, a nie tylko 
jego miniaturę.
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MIŁOSC CZY EGOIZM?

otosunki między dorastającymi dziećmi a rodzicami różnie się 
układają. U Piekutowskich układały się jak najlepiej. Zapewne 
wielka zasługa w tym wszystkim była pani Anny. Pani Anna Pie
kutowska usposobienie miała pogodne. Była nie tylko dobrą go
spodynią, ale również bardzo dobrą żoną i matką, gdyż tak potra
fiła pokierować dziećmi i mężem, że nigdy nie było powodów do 
jakichkolwiek zadrażnień i awantur.

Państwo Piekutowscy mieli troje dzieci. Matka uczyła dzieci 
głębokiego szacunku do ojca, który również okazywał jej jak naj
większy szacunek, co nie zawsze spotyka się w  małżeństwie, zwła
szcza po długoletnim pożyciu. Tak więc dzięki obopólnemu zrozu
mieniu rodziców atmosfera domowa u Piekutowskich była godna 
polecenia do naśladowania.

Ale coś się stało, bo od kilku dni pani Piekutowska chodzi smut
na, często popłakuje, robota jej jakoś nie idzie, wszystko, jak to 
s i r  mówi, leci jej z rąk. Powedem smutku pani Anny jeist bli
skie zamążpójście jej najstarszej córki Basi za Ryszarda Biało
wieża.

Pani Anna lubiła pana Białowieża, znała również jego rodziców 
i cieszyła się, że obie rodziny złączą się przez dzieci.

Pani Anna od wielu miesięcy z wrodzoną sobie skrzętnością 
przygotowywała się do' tego ważnego' zdarzenia.

Na dolnej półce w szafie leżała już cala wyprawa dla córki po
cząwszy od bielizny pościelowej poprzez obrusy, firanki, a na róż
nego rodzaju serwatkach skończywszy.
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Chcę, żebyś się czuła gospodynią —  mówiła matka do córki — 
żebyś od razu nie musiała wydawać pieniędzy na takie różne do
mowe rzeczy i drobiazgi pierwszej potrzeby.

Tak mówiła, ale w gruncie rzeczy nie mogła sobie nawet wy
obrazić, że Basia opuści już na zawsze dom rodzinny. Choć nie mó
wiła o  tym początkowo z córką, obmyślała już, jak urządzi pokój 
dla młodych, ten pokoik, w którym teraz mieszka na sublokatorce 
nauczycielka ze szkoły 206. Mówiła już o  tym z mężem.

—  Ryszard ma przecież całkiem miłe mieszkanko po swojej sio
strze, która wyprowadziła się do Szczecina, pokój z kuchen
ką. W tej kuchence mieszka jego kolega, ale Ryszard mówił, że  się 
łada dzień wyprowadzi, bo też ma się żenić. Więc tak myślę, że 
byłoby im tam wygodnie. U nas będzie im trochę ciasno, gdyż 
Jurek jest przed maturą i musi mieć spokój do nauki. Krysia rów
nież będzie chciała swój pokoik, bo kończy siódmą klasę i wnet 
będzie „panienką".

—  Masz rację, ale im na początek samym będzie ciężko, a przy 
nas byłoby im najlepiej.

—  Zresztą, ty jesteś matką i kobietą, więc wiesz, co będzie dla 
nich najlepsze —  przyznał pan Piekutowski.

Tak więc pani Anna uważała tę sprawę za załatwioną. Ale kie
dy oznajmiła to Basi i Ryszardowi — nie przejawili wcale zachwy
tu. Basia spojrzała na Ryszarda, Ryszard na Basię i przy stole za
panowała na chwilę jakaś niemiła cisza.

—  Jeszcze jest czas, żeby o  tym myśleć —  powiedziała wreszcie 
Basia.

W parę dni później przyszła do matki, objęła ją czule i powie
działa :

—  Z tym mieszkaniem, mamuśku, to zrobimy inaczej. My się 
wyprowadzimy stąd. W ogóle stąd wyjedziemy, bo Ryszarda służ
bowo przenoszą do Wrocławia i tam mu dają piękne mieszkanie...

—  Jak to —  odsunęła ją od siebie matka —  chcesz się wypro
wadzić z domu? A ja myślałam, że będziemy wszyscy razem... Że 
wy się tu urządzicie, będziecie się w domu stołować... Że wam tak 
będzie łatwiej. Przecież ty pracujesz, jakże więc dasz sobie radę 
ze wszystkim?
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Basia jednak nie chciała ustąpić. Starała się matce wytłumaczyć, 
że tak będzie lepiej.

•—■ Przecież to nie tylko od nas zależy. Naprawdę będziemy do 
was co jakiś czas przyjeżdżać, odwiedzać. Dla was też będzie w y
godniej, żebyśmy tu nie mieszkali.

—  Co też ty mówisz, moje dziecko? Ja sobie nawet nie mogę 
wyobrazić, żebyś ty stąd odeszła.

Najbardziej jednak zabolało Annę stanowisko męża.
—  Ona ma rację —  powiedział, kiedy powtórzyła mu rozmowę 

z córką. —  Młodzi powinni mieszkać oddzielnie. Niech mają włas
ne troski, własne radości. Takie już jest prawo przyrody, że dzieci 
odchodzą od rodziców, zakładają własne gniazdo. Niechże mają 
radość budowania sobie tego gniazda, niech poznają wszystkie kło
poty z tym związane. Gdyby zamieszkali z nami —  w gruncie rze
czy nie byłby to ich dom, tylko nasz. Musieliby się dostosować do 
trybu życia, który u nas panuje.

—  A czy tu ktokolwiek z nas czuje się skrępowany? Czy ja coś 
komuś narzucam? —  przerwała Anna głosem nabrzmiałym już od 
łez.

—  Nie, Aniu —  pogłaskał ją czule po ręku — jesteś wspaniałą 
kobietą. I wszyscy czujemy się w  tym domu, który ty stworzyłaś, 
doskonale. Ale to jest twój dom, nasz dom. Oni powinni stworzyć 
swój własny — usiłował ją przekonać.

Może mąż ma rację —  ale żona nie może się jeszcze otrząsnąć, 
nie może się pogodzić z myślą, że córka odejdzie z domu, że 
wszystkie jej, tak dokładnie przemyślane projekty, upadają.

W swojej ogromnej miłości do córki nie może pojąć, że przycho
dzi chwila, kiedy jej nieustanna troska i opieka stanie się niepo
trzebna. Że dziecko przestało być dzieckiem i musi już iść samo
dzielnie w  życie.

— Więc już nie jestem jej potrzebna. Już mogłabym dla niej 
nie istnieć — myśli z goryczą. —  Nawet i mąż przestaje mnie ko
chać. Przedtem zawsze mnie popierał, a teraz jest przeciwko mnie...

A przecież tak nie jest. Długo jeszcze —  do końca swoich dni, 
nawet gdy będzie staruszeczką —  potrzebna będzie dzieciom —
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tylko już inaczej. Szukać u niej będą rady w kłopotach i troskach, 
pociechy w nieszczęściach, zrozumienia, gdy zrobią fałszywy krok. 
Może nawet będą szukać chwilowej pomocy. Będą ze wszystkim 
zwracać się do niej i cieszyć się będą, że mają kochaną mamę, któ
ra ze wszystkich ludzi pod słońcem, najlepiej zrozumie kłopoty 
i radości dzieci. Przecież ona też kiedyś odeszła od swojej matki, 
takie jest już prawo życia i przeszkadzać temu nie możemy. Mi
łość do dziecka, choćby najgorętsza, musi mieć swoje granice.
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Zenek okazał się mężczyzną

Heniek Jastrzębski, uczeń drugiej klasy, szybko odrobił zadane 
lekcje. Wyszedł na podwórko'. Rozejrzał się wokoło.

— Gdzie tu pójść? Co robić? —  pomyślał.
Spojrzał na uchylone wrota stodoły. Na klepisku stała siecz- 

karka. W ladę włożył trochę słomy. I jedną ręką pchając słomę 
drugą pociągał duże, żelazne koło zamachowe. Wałki trybowe 
chwyciły słomę i pchnęły ją ku nożom. Na gliniane klepisko po
sypała się sieczka.

To samo powtórzył drugi, trzeci raz. Spodobała mu się taka za
bawa. Niebawem zmęczył się. Podszedł ku nożom, zaczął je gła
dzić ręką. Ostra stal zupełnie pochłonęła jego uwagę. Zapomniał 
się i, lewą ręką gładząc nóż, prawą odruchowo' pociągnął za koło.

Po całym ciele rozszedł się krótki, ostry ból.
Krzyknął. Spojrzał na lewą dłoń. Zbladł. Jego cztery, małe pa

luszki leżały w sieczce na klepisku. Z ręki lała się krew ciui'kiem.
Bolesny krzyk Henia usłyszała jego mama. Wbiegła do stodoły. 

Gdy ujrzała zakrwawioną rękę syna i leżące obcięte palce, omal 
nie zemdlała. Opanowała się jednak wnet. Chwyciła syna na ręce, 
zaniosła go do- mieszkania i dużym, białym ręcznikiem owinęła 
krwawiącą dłoń.

—  Co robić dalej? ... Jak zawieźć Henia do lekarza? Męża nie 
ma w  domu. Pojechał do lasu —  myślała.

Przypomniała sobie, że sąsiad, pan Malinowski, ma auto. Na 
wiosnę kupił sobie starą ,,Skodę“ . Wyreperował ją i ostatnio z du
mą jeździł własnym samochodem.
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Zostawiła bladego Henia na krześle, a sama, co tchu pobiegła do 
Malinowskich. Pana Malinowskiego nie zastała w  domu. Był tyl
ko jego syn, Zenek, uczeń piątej klasy.

Zenek, gdy usłyszał o  wypadku, rzucił książkę na stół.
W ciągu sekundy pomimo swych młodych lat poczuł się męż

czyzną. Uświadomił sobie, że w  wiosce nie ma na miejscu ani jed
nego mężczyzny, który mógłby pokierować sprawami. Lekarz 
jest w  miasteczku odległym o  dwanaście kilometrów. Zenek był 
jedyną osobą, która umie prowadzić samochód...

—  Za chwilę będę u pani! —  zawołał i skoczył do garażu. Za
puszczenie silnika było sprawą sekundy. Poczciwa rozklekotana 
,,Skoda“ wytoczyła się na drogę. Zenek nieraz już na wolnej bocz
nej drodze prowadził samochód, zawsze jednak ojciec siedział 
obok. A jeśli milicja zatrzyma go na drodze? Zenek przecież był 
małoletni i nie miał prawa jazdy.

Nie było jednak czasu na rozmyślania. Bez szybkiej pomocy le
karskiej grozi Heńkowi niechybna śmierć.

Po chwili Zenek już razem z panią Jastrzębską trzymającą na 
kolanach obandażowanego syna ruszył w  kierunku miasteczka.

Zenek nieustannie dodawał gazu. Heniek czuł się coraz gorzej. 
Upływ krwi był bardzo znaczny. Na szczęście pojawiły się już 
pierwsze zabudowania. Do miasteczka — niedaleko.

I nagle stało się to, czego  Zenek przez cały czas się obawiał.
Stojący na szosie milicjanci zauważyli w nadjeżdżającym sa

mochodzie chłopaka za kierownicą. Jeden z nich zdecydowanym 
ruchem ręki zatrzymał wóz.

„Wpadłem” —  pomyślał Zenek, gdy milicjant z ironicznym 
uśmiechem zażądał okazania prawa jazdy.

—  Nie mam... Muszę szybko jechać —  wykrztusił Zenek wska
zując na siedzącą z tyłu panią Jastrzębską z dzieckiem na kola
nach. Jedziemy do doktora. Stał się straszny wypadek. Obciął so
bie wszystkie palce u ręki...

—  Proszę panów, niech panowie będą tacy dobrzy i pozwolą 
dalej jechać temu uprzejmemu chłopcu. Jego ojciec jest szofe
rem, ale razem z moim chłopem pojechał do lasu... Niech panowie 
pozwolą jechać. Spójrzcie na tego biedaka —  prosiła ze łzami 
w  oczach pani Jastrzębska.
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—  Bez prawa jazdy nie można —  odpowiedział milicjant 
w stopniu sierżanta i bez słowa odsunąwszy Zenka na sąsiednie 
siedzenie, sam usiadł przy kierownicy.

W kilka minut później ranny był już pod opieką lekarza.
— Gdyby dostarczono tego chłopca godzinę później —  powie

dział lekarz —  źle byłoby z rannym.
Powinna pani za to podziękować panu sierżantowi.
— Nie —  zaprzeczył milicjant — podziękowanie należy się te

mu małemu kierowcy, który w czasie nieobecności ojca, usiadł za 
kierownicą i wiózł rannego. Przed miastem siadłem sam za kie
rownicą, bo on przy miejskim mchu nie poradziłby sobie i mógł
by nie tylko, że nie dowieźć rannego, ale jeszcze wypadek spo
wodować.

Zenkowi nie tylko dziękowała pani Jastrzębska, ale całe mia
steczko i okolica mówiła o  bohaterskim jego wyczynie. Dowiedział 
się również o  tym zdarzeniu dziennikarz. Przyjechał do domu 
państwa Malinowskich. Zenek długo i szczegółowo opowiedział 
wszystko od początku.

Ojciec Zenka obiecał, że jeśli opis tego zdarzenia będzie wy
drukowany w gazecie, to wytnie go, oprawi w  ramkę i powiesi 
w  pokoju, aby wszyscy, którzy przyjdą do Malinowskich czytali
o  jego synu.
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W OJTKOW A DUMA

W PGR w Źabowie wcześnie zabierano się do pracy. Michał 
Chorzępa wyprowadził samochód z garażu, by odwieźć mleko do 
mleczarni.

Chorzępa wchodząc do szoferki, przypomniał sobie, że trzeba 
uregulować hamulce. Powinien był to zrobić jeszcze wczoraj po 
powrocie z miasta, ale był tak osłabiony boleściami, które chwy
ciły go w  drodze, że nie miał sił tego zrobić. Wyszedł i przyklęknął, 
by wsunąć się pod samochód. Ale w tym momencie po drugiej 
stronie samochodu pojawił się jego syn Wojtek.

—  Po co przyszedłeś?
—  Tatusiu, tatuś jest niezdrów... Ja to zrobię. Wiem, że trzeba 

przykręcić śruby hamulcowe.
— Skąd wiesz?
—  Jak tatuś wczoraj wrócił sprawdzałem wóz. Ale że było ciem

no, więc nic nie robiłem. Niech tatuś pozwoli, przecież umiem — 
mówił prosząco, wystawiając głowę przy ogromnym ogumionym 
kole.

—  Ale, czy zrobisz dobrze? —  Ojciec pytał, lecz wiedział, że 
Wojtek zrobi dobrze. Chłopiec znał przecież w samochodzie każdą 
śrubkę.

Ojciec pozwolił. Na dziedzińcu stały już konwie pełne mleka. 
Wkrótce samochód podjechał ku nim wolno. W niedługim czasie 
mknął już, jak co dnia, gładką szosą do miasta. Konwie, ustawione 
jedna przy drugiej, pobrzękiwały. Wojtek siedział obok ojca.
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W kilka dni później Chorzępa zdał swe czynności kierowcy Ta
deuszowi Skowronowi.

—  Pan^e Skowron, proszę pamiętać o  instalacji paliwa. Trzeba 
pamiętać o  zapłonie.

—  Przecie się znam. Nic się samochodowi nie stanie. Po powro
cie ze szpitala, będzie go pan sobie prowadził dalej —  powiedział 
Skowron nieco urażony.

Wojtek zbeczał się jak bóbr, kiedy już po załatwieniu wszyst1- 
kich formalności, drzwi szpitala zamknęły się za ojcem. Ale nie 
było rady. Ojciec musiał się poddać operacji.

Teraz Wojtek pilnował pana Skowrona, przy pochlebiając się jak 
mógł. A to wyciął wiśniowy pręt, z którego wystrugał zgrabny cy- 
buszek i wręczył Skowronowi, a to wyręczał go przy jakiejś drob
niejszej pracy, aby tylko przy rannej odstawie mleka móc usiąść 
obok, jechać do miasta i dowiedzieć się o  zdrowiu ojca. Na jedną 
tylko rzecz Skowron nie zezwalał. —  Wojtkowi nie wolno było 
majstrować przy czymkolwiek w  samochodzie.

— Zepsujesz, a ja będę odpowiadał — mówił i odpędzał chłop
ca. —  Musisz się wpierw nauczyć...

— Będę się uczył mechaniki, wie pan? Z niejedną maszyną się 
zaznajomię... Dużo będę wiedział... Może nawet o  okręcie, albo sa
molocie... Do Technikum Mechanicznego pójdę. Od przyszłego ro
ku. I będę się uczył, bardzo będę się uczył.

— Myślisz, że się tak wszystkiego nauczysz? Do nauki trzeba 
mieć głowę.

— Tatuś mówi, że „głowę" mam! Ten tu samochód znam do
brze. Traktor też już —  tylko mnie pan Mrowieć wypędza..., tak 
jak i pan.

Takie rozmowy pan Skowron uważał za „zagadywanie" i jeszcze 
pilniej uważał, aby Wojtek nawet palcem nie tknął się jakiejkol
wiek śruby przy samochodzie.

Na prośbę pani Chorzępowej Wojtek pojechał ze Skowronem do 
miasta.

Wracali właśnie do domu. Chłopiec był w  pogodnym nastroju, 
a to dlatego, iż powiedziano mu w  szpitalu, że operacja się udała, 
że wszystko jest dobrze. I że za dwa tygodnie ojciec będzie już 
w domu. Więc serce Wojtka rosło, a rosło z uciechy.
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W pewnej chwili bystre jego ucho podchwyciło charakterystycz
ny dźwięk w motorze. To silnik zaczął się „krztusić", przy czym. 
obroty wyraźnie spadały.

—  Panie Skowron, silnik zdaje obroty... —  powiedział chłopiec.
—  Co? Co takiego? Co tam zdaje? Kpiny ci się trzymają z tej 

radości, że ojcu lepiej. Nic nie słyszę.
—  Zdaje, panie Skowron, zdaje. Trzeba zaraz stanąć i spraw

dzić.
—  O, jaki to mądrala! Sprawdzić! Pewnie by nie „zdawał11, gdy

byś ty siedział przy kierownicy, co? Ale wtedy pewnie byśmy 
w rowie leżeli!

Wojtek z uwagą wsłuchiwał się w  pracę motoru, rozmyślając, ja
kich by tu jeszcze użyć słów, które by trafiły Skowronowi do prze
konania, gdy wtem motor jak gdyby, zakaszlał i przestał pracować. 
Samochód potoczył się jeszcze kilkanaście metrów i stanął.

W chwilę potem Skowron wyciągnąwszy narzędzia pukał i stu
kał, rozkręcał i przykręcał śruby, chcąc się doszukać przyczyny, 
dlaczego samochód stanął. Wojtek zaofiarował w we usługi, ale Sko
wron odpędził go stanowczo.

Praca Skowrona była daremną. Minęły dwie godziny, a samo
chód stał dalej nieruchomo. Kierowca drapał się za uchem, mru
czał, wzdychał, jak gdyby to miało co pomóc. W końcu, zmęczony, 
spocony, usiadł zrezygnowany w  cieniu przydrożnego krzaka, 
mówiąc do Wojtka:

—  Idź, chłopcze, do naszego POM-u. Może mechanik będzie 
w warsztacie. Sprowadź go tu...

Chłopiec jednak, tak dotąd posłuszny, odmówił stanowczo. Po
wiedział, że to jest samochód, o który tatuś dbał bardzo. Więc on 
stąd nie odejdzie nawet na krok. Musi pilnować. Pan Skowron 
mógłby zadrzemać...

Kiedy nawet groźne tupnięcie nogą nie mogło złamać uporu 
chłopca, Skowron, machnąwszy ręką, poszedł sam. (Idy z n i k ł  m  

małym laskiem brzozowym na zakręcie, Wojtek Z ia b i.il ..u; ili> m 
boty.

Podniósłszy maskę silnika, odkręcił pokrywki;, |«iawilfil il<» 
ki i zaworki. Strumień paliwa, który wytry " 'I |>" lulku < łimiw li

IUI



korbą, był znakiem, że w  pompce uszkodzeń nie ma. A więc tylko 
gaźnik. Wykręcił dyszę i zobaczył to, czego się spodziewał. Sko
wron wlewał paliwo bez filtrowania. W dyszy utworzył się gruby 
nalot, a maleńkie ziarenko piasku, które się tu dostało, zatkało ją
i było powodem zatrzymania się silnika w pracy. Wojtek w prze
ciągu kilku minut przeczyścił dyszę i wkręcił ją z powrotem do 
gaźnika.

Zabiło mu serce nieco żywiej, kiedy siadając do szoferki na
cisnął starter.

— Ruszy, czy nie ruszy? —  myślał.
Silnik zawarczał równomiernie.
Nie minęło 10 minut, kiedy doganiał kroczącego szosą Skowro

na. Przejechał obok i po kilku metrach zatrzymał samochód.
Uśmiechnięty spojrzał na ogromnie zdumionego Skowrona i po

prosił do szoferki.
Skowron bez słowa usiadł obok. Wojtek z dumą prowadził wóz 

do domu.
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DZIAŁ
PRAKTYCZNY



SAMOLUBSTWO

Nie ten jest samolubem, kto od ludzi stroni 
A le ten, kto za bliźnim, jak za łupem goni.

Adam Mickiewicz



PRAKTYCZNA BUDA DLA PSA

Słusznie się uważa, że pies .jest doibrym stróżem i przyjacielem . Nie 
zawsze jed nak  w łaściciel psa 'dostatecznie diba o  w łaściw e pom ieszczenia 
dla tego, kto strzeże je g o  ogrodu, domu, gospodarstwa. 'Poniżej podajem y 
bardzo praktyczny plan jak należy zrobić budę dla psa. Z robić ją  można

we w łasnym  zakresie, wystarczy parę desek, śrub, gwoździ itp. Rozm iary 
budy zależne są od w ielkości psa, na ogół dla psa średniego rozm iary 
budy pow inny być następujące: 65 X 55 X  73 cm, zaś dla psa w iększego 
85 X  65 X 85 cm.
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Załączone rysunki są itak szczegółow e, że opiis techniczny wykonania 
budy 'jest zbyteczny.

D o zrobienia budy użyć najlepiej desek w stanie dobrym , suchych, co 
um ożliwi w ykonanie je j nie ty lko w  krótszym  czasie, przy m niejszym  
nakładzie pracy, ale rów nież będzie ona trwalsza.

Buda um ieszczona na okrągłej podstaw ie obraca się stojąc na rolkach 
lub kółkach. U m ożliw ia to  ustawienie budy na takim kierunku, w  jakim  
nam najbardziej zależy oraz w  zależności od strony skąd w ie je  wiatr.

W ystający daszek chroni psa przed słońcem  oraz deszczem i śniegiem.

Najtrudniej żyw ić jest królik i zimą. D latego szczególną uwagę zw rócić 
należy na ich 'racjonalne żywienie w  tym czasie. Jako ipasze soczyste 
w okresie zim owym  da jem y królikom : buraki pastewne, m archew , bru

kiew. Z  pasz treściw ych ziarno zbóż,

Siano da jem y w  specjaln ie do tego celu przeznaczonych drabinkach 
lub koszyczkach (rysunek um ieszczony pow yżej pokazuje j&k zrobić prak
tyczny koszyczek na siano). Ziarno zaś dajem y w  ciężkich oraz niew y- 
w rotnych naczyniach.

K rólik i hodow ane w  klatkach pow inny ibyć żyw ione regularnie. Regular
ność dawania paszy przyczynia się do lepszego traw ienia, w pływ a do
datnio na apetyt zw ierzęcia, jego  zdrowie. N ajczęściej stasuje się u nas 
dw ukrotne karm ienie kró lik ów  w  ciągu dnia, a w ięc rano i w ieczorem . 
Rano dajem y pasze treściw e (ziarno) z dodatkiem  okopow ych, w ieczorem  
zaś siano.

W ielu hodow ców  stwierdziło, że żywienie trzykrotne jest lepsze, unikamy 
w tedy objadania się królików , przez co zwierzęta nie chorują na wzdęcie.

ŻYWIENIE KRÓLIKÓW ZIMĄ

szczególnie owies, jęczm ień. Dobrą 
paszą jest czerstwe pieczywo*, kasza, 
okopow e oraz odpadki z w arzyw , 
które podając królikom  należy d o 
kładnie oczyścić z  ziemi, i wypłukać 
w  w odzie, a uprzednio odciąć nad
gniłe, zepsute. Ziem niaki i ob ierzy - 
ny ich możina skarm iać po uprzed
nim  dokładnym  wypłukaniu, następ
nie paru jem y je  lub gotujem y. Su
row e ziem niaki są szkodliw e.
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OKRYWANIE RÓZ NA ZIMĘ

Przed nastaniem m rozów  należy dobrze zabezpieczyć róże, w  przeciw 
nym bow iem  razie roślina zmarznie. Zanim  przystąpim y do okrywania
róż, usuwamy w szystkie n iezdrow e i uszkodzone pędy, które łatwo ule
gają gniciu. Usuwam y również w szystkie pozostałe jeszcze liście. Róże 
okryw am y po pierw szych przym rozkach, a w ięc w  połow ie listopada.

Przy pom ocy szpadla okryw am y 
ziemią główne pędy krzaka na w y 
sokość 15— 20 cm. Przy różach krza
czastych staramy się zabezpieczyć 
m iejsce okulizacji i pędy główne na

K rzak razy p iem ie j  pi - yijo iow any  W y s o isogć g— 7 oczek. Całych pędów
do p rzykrycia  - t u , !  - j  •m e trzeba okryw ać, gdyz przemarza

ją ce  wierzichołki piędiów i tak m usi
m y  uisunąć na w iosnę. Z  nastaniem  dużych m rozów  okryw am y róże grubą 
w arstwą 'liści, torfu, ściółki. Inaczej chronim y przed m rozem  róże pienne. 
Przy zabezpieczaniu róż piennych  odsuwam y ziem ię aż do korzenia z tej 
strony, w  którą naginam y całe drzewko. Tak nagięty pień róży przym o
cow ujem y do ziem i za pom ocą rozw idlonych  patyków. P o  przygięciu pnia 
koronę układam y na m ałym  w zgórku, usypanym z ziemi i okrytym  gałąz
kami św ierkow ym i. Samą nasadę korony i m iejsce  oku lizacji zasypujem y 
ziemią, p o  czym  okryw am y liśćm i, torfem , podobnie ja k  róże krzaczaste. 
Pień oraz korzenie okryw am y ziemią.

M IESZANKA DO NAWOŻENIA KW IATÓW

M ieszankę taką m ożem y zrobić sami. Składa się ona z:
1 części saletry, % części 40°/o soli potasow ej, 2,1 części swperfosfatu.

Stosujem y ją  iw stanie płynnym . W 1 litrze w ody rozpuszczam y 1—2 gra
m ów  tej m ieszanki. Roztw orem  tym rośliny podlew am y co 10 dni.

W arto przy tym  pamiętać, że m ieszanka dla roślin ozdobnych liścias
tych, k tóre  "nie kwitną, w inna zaw ierać przewagę naw ozów  azotow ych 
i potasow ych. Dla roślin kw itnących  w ięcej musi być naw ozów  potaso
w ych i fosforow ych  (a w ięc soli potasow ej 40"/o oraz superfosfatu).

ODŚWIEŻANIE KW IATÓW

Często kw iaty przyniesione do domu są przywiędnięte. A b y  przyw rócić 
im jędrność przycinam y końce pędów , następnie kw iaty  w staw iam y na 
kilka minuit do ciepłej w ody (50°C) następnie przenosim y d o  zim nej. W  ten 
sposób m ożem y odśw ieżyć również kw iaty, które 'już stoją parę dni w  m ie
szkaniu.
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A by  przedłużyć życie kw iatów  ciętych, obcinam y końce skośnie, tak 
aby ścięta pow ierzchnia była jak  najw iększa.

Pędy ciąć najlepiej pod w odą, aby zabezpieczyć ich tkanki przed do
staniem się pow ietrza, które zatyka rurki naczyniow e przew odzące wodę.

Róże nip. stoją o 3— 5 dni dłużej w  w odzie, do której dodam y chlorku 
w apnia (5 g na 1 litr).

Petunie, groszek pachnący, irysy, narcyzy dłużej stoją w  wazonie, jeśli 
do  w ody  dodam y cukru, w  ilości 1 dkg na 1 litr.

FARBA DO M ALOW ANIA ŚCIAN W KUCHNI, ŁAZIENCE

Do m alow ania ścian w  pom ieszczeniach, gdzie wytwarza się para, sto
suje się farby  tzw. wapienne. Przykładem  takiej farby m oże być skład 
podany poniżej:

2,5 kg ciasta w apiennego, 0,10 kg m ydła szarego, 4— 5 litra w ody.
Ta ilość farby  wystarcza na pom alow anie pow ierzchni 10 m 2.
Do tego dodajem y jeszcze ok oło  0,3— 0,4 kg barwiidła. Barw idło rozpusz

czone w  oddzielnym  naczyniu w lew am y cedząc iprzez sito do m leka w a
piennego (ciasto wapienne rozipuszczone w  w odzie).

Oddzielnie rozpuszczam y w  gorącej w odzie m ydło, które cedząc w le
wamy do farby.

KIT DO NAPRAWY TYNKÓW

P o  pew nym  czasie tynk w  m ieszkaniu m oże pękać; aby naprawić go
należy pęknięcia zaciągnąć specjalnym  kitem.

W tym  celu robim y tzw. kit k lejow y. Kit ten składa się z następują
cych  części:

1 część igipsu, 2 części kredy pław ionej, 10%  w ody k le jow ej potrzebnej 
do zarobienia. Do w ody  tej dodajem y 1 dkg ałunu, 2 dkg m ydła szarego 
(na 1 litr w ody) oraz trochę pokostu.

ROZPOZNAWANIE SUROWCÓW WŁÓKIENNICZYCH

Wełna, jedwab — podczas palenia w ydzielają woń palonego rogu, sm a
żą się na ciem nobrązow ą kulkę.

Len, bawełna —  palą się płom ieniem  jasnym  szybko, zaipach palonego 
papieru, pozostaje szary popiół.

Steelon, nylon —  ptrzy spalaniu staipiają się na twardą kulkę początkow o 
jasnobrązow ą, później zaś brązową, zapach spalonego rogu.
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USUWANIE PLAM Z ATRAMENTU

Na bieliźnie białej plam y z atramentu sporządzonego z orzeszków  galu
sow ych usuwam y za pom ocą 10°/o roztworu kwasu szczawiowego. Plam y 
z atramentu anilinow ego usuwam y za pom ocą 30°/o roztw oru amoniaku 
i następne dobre p łukanie ciepłą w odą. Na w ełn ie kolorow ej czyścim y za 
pom ocą 5%  roztw oru kw aśnego fluorku  sodow ego z dodatkiem  kilku kropli 
kwasu octowego.

IMPREGNOWANIE NOWEGO OBUWIA

Podeszw y now ego obuwia należy najp ierw  oczyścić z apretury. Na
stępnie za pom ocą pędzelka, w aty, nasycam y podeszw y mieszaniną po
kostu lnianego z benzyną w  stosunku 1 : 1. Im pregnow ać należy z dala od 
ognia.

Im pregnujem y tak długo, aż skóra z trudem już w ciąga mieszaninę.

KIEDY ZBIERAMY ZIOŁA?

Korę —  zbieram y zazwyczaj w czesną w iosną, kiedy daje się łatwo 
zdjąć z drzewa. N ajw cześniej zbieram y korę w ierzby, najpóźniej k o 
rę dębu.

Korzenie i kłącza —  zbieram y w  okresie spoczynku rośliny, a zatem 
jesienią a nawet i zimą, jeśli ziemia nie jest jeszcze zmarznięta. G dy 
ukazują się już pierwisze liście, to zbiór korzeni i k łączy przerywam y.

Kwiaty —  zbieram y w  początkach lub w  pełni kwitnienia zależnie od 
gatunku roślin. N igdy nie w olno zbierać kw iatów  przekw itłych.

Liście —  najlepiej zbierać w  czasie kw itnienia rośliny.
Nasiona i owoce suche —  zbieram y, gdy już one dojrzew ają, ale jeszcze 

nie osypują się.
Przy zbiorze nasion lu b  ow oców  nierów nom iernie dojrzew ających, naj- 

w łaściw iej jest nie czekać na dojrzew anie ostartnich ale zbierać je , gdy 
w iększość nasion jest całkow icie dojrzała w zględnie już dojrzew a.

N ajw ażniejsze zioła zlbieramy w  następujących m iesiącach: Berberys 
owoc —  od września do października; Dziurawiec ziele —  od m aja do 
października; Jemioła ziele —  styczeń i luty; Kruszyna kora —  m arzec
i kw iecień ; Lipa kwiat —  czerw iec i lip iec; Malina liść —  m aj do sierp
nia; Pokrzywa liść —  m aj do sierpnia; Róża dzika owoc —  wrzesień —  
październik; Sporysz przetrwalniki —  lip iec; Slaz dziki, kwiat —  czer
wiec, lip iec; Tatarak, kłącza — kw iecień , do października.
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UPRAWA CEBULI

V  ~v'ą#l

ta

Cebula w ym aga stanowiska dobrego, najlepiej rośnie na glebie próch- 
nicznej, lessie. Ź le  rośnie na glebie podm okłej, kw aśnej. U praw iać na j
lepiej w  drugim  roku p o  oborniku, p o  zebranej kapuście, burakach. Pole

zasilamy dawką n aw ozów  sztucz
nych, g łów nie potasow ych  w  ilości 
3— 4 q w  form ie soli potasow ej 40%,
2 q suparfosfatu i ok o ło  2— 3 q sa
letry na 1 ha.

/ Przeważnie stosuje się trzy sposo
by upraw y cebuli, jak : sadzenie dym 

ki do gruntu, sadzenie rozsady i siew 
nasion. P ierw szy sposób jest najdłuż
szy, gdyż trw a dw a lata zanim o 
trzymam y zbiór cebuli, najczęściej 
cebulę otrzym uje się z siewu nasion 
wprosi; d o  gruntu. Cebula uprawiana 
w  ten sposób jest najtańsza, jeśli cho
dzi o  koszt produkcji. Na zasianie 

1 ara czyli 100 m 2 D rzy rozstawie rzędów  30— 35 cm zużywa się około 
10 dkg nasion. Trzecim  sposobem  upraw y cebuli jest uprawa z rozsady. 
Sposób ten jest najkosztow niejszy, w ym aga Dowiem zakładania inspektów. 
P rzechow uje się najlepiej cebula z siewu nasion do gruntu i z rozsady.

<1
T*

TĘPIENIE MRÓWEK W  MIESZKANIU

Na wisi często m rów ki przedostają się do m ieszkania, gnieżdżą się 
w  m eblach itp. Lubią one bardzo słodkie artykuły spożyw cze, jak po 
w idła, dżem y, cu* er , ciasto słodkie, m iód itd. M rów ki przeto m ożem y 
usunąć przy pom ocy kaw ałków  węgla drzew nego lub terpentyny, tytoniu. 
W ystarczy rozłożyć trochę tytoniu w  k ilku  m iejscach  lub posm arować 
nogi stołu terpentyną, a m rów ki szybko się wyniosą. W szparach podłóg 
m rów ki niszczym y przy pom ocy  azotoksu lub zalewam y je  ciepłym  roz
cieńczonym  ałunem.

GRZYB W MIESZKANIU

Z e  ścian i podłogi grzyb usuwa się przez dobre w yszczotkow anie m iejsc 
zagrzybionych, szczotką m etalow ą i posm arow anie tych m iejsc karboli- 
neum. Deski, belki m ocno zagrzybione usuwamy, zastępując je  nowymi. 
Przed ich w staw ieniem  należy je  sm arować roztw orem  złożonym  z 300 
gram ów  w ody, 100 gram ów  szarego m ydła, 150 gram ów  kwasu karbolo
w ego oraz 500 gram ów  olejku kreozotow ego. W szystko to  dolane miesza
my, ostrożnie ogrzew am y i sm arujem y na gorąco.
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MYCIE DRZWI LAKIEROWANYCH

N ie można drzwi lakierow anych m yć benzyną ani terpentyną, gdyż 
niszczym y w ten sposób lakier i traci on połysk. Drzwi i okna lakiero
w ane m yjem y w ilgotną flanelą um oczoną w  w odzie z dodatkiem  am o
niaku (1 łyżka am oniaku na litr w ody). Białe m atow e plam y powstałe 
na skutek rozlania w ody lub staw iania gorących naczyń na oknie zm y
w am y naftą.

CZYSZCZENIE DYWANÓW

Dywany, chodniki przed oczyszczeniem  należy wytrzapać z kurzu. Na
stępnie posypujem y je  trocinam i z drzewa zw ilżonym i benzyną oraz 
m ocno trzem y szczotką do sucha. Ciemne dywany czyścić można kiszoną 
kapustą lufo w yparzonym i już listkami herbaty.

JAK PALIĆ MIAŁEM

Bardzo często w  piw nicy m am y w iele m iału  w ęglow ego, który zanie
czyszcza piwnicę. M iał ten można spalić w  piecu. Palim y m iałem  w  spo
sób następujący: do pieca z palącym  się w ęglem  dokładam y zw ilżony 
m iał zawinięty w  stare gazety. Suchego m iału nie w olno sypać do pieca, 
poniew aż m oże nastąpić wybuch.

Spalanie m iału w ten siposób m oże przynieść nam duże oszczędności 
w  opale.

APTECZKA WETERYNARYJNA

Alacct —  środek ściągający i prze
ciw zapalny. Stosuje się w  roz
tw orze w odnym  przy zapale
niach skóry, obrzęków, stłucze
niach, oparzeniach. Roztw ór: 2 
gram y alacetu rozpuszcza się w  
'/a szklance ciepłej w ody. Po 
ostygnięciu .roztwór zlewa się 
znad osady i stosuje do kom pre
sów.

Dermatol —  Zasypka, stosowana 
przy ow rzodzeniach, ranach. Der
m atol bywa rów nież czasem sto
sowany do w ewnątrz, lecz w e
dług wskazań lek. weterynarza.

Formalina —  środek odkażający, 
żrący i pasożytofoójczy. Przeciw  
pasożytom  i do odkażania pom ie
szczeń używa się 2— 4°/o roztwór 
(formaliny.

Kwas borowy —  środek łagodnie 
odkażający  zarów no skórę, jak  i 
błony śluzow e oczu, nosa, jam y 
ustnej. Stosujem y w  form ie 1— 
3%  roztworu.
Roztw ór przygotow ujem y: 1h— 1 
łyżeczki kwasu borow ego na 
szklankę w ody  przegotowanej.

Krcdina —  środek odkażający, pa - 
sożytobójczy. Stosuje się 1— 3%

201



roztw ór w odny do przem ywania 
ran i błon śluzowych. Do odka
żania pom ieszczeń stosujem y 3— 
4%  roztwór. 'Na litr w ody  bie
rzem y 'k  łyżeczki, da to nam roz
tw ór l°/o, gdy chcem y m ieć 2°/o 
do 1 łyżeiczlki kredimy na 1 litr 
w ody, l ‘ /2 łyżeczki da nam roz
tw ór 3"/o itd.

Maść tranowa —  stosowana przy 
trudno gojących  się, zakażonych 
ranach, przy odm rożeniu, oparze
niu. Opatrunek zmienia się 1— 2 
razy dziennie.

Nadmanganian potasow y —  środek 
bakteriobójczy  stosowany jako

roztw ór wodny, do odkażania 
ran, płukania. Na szklankę w ody 
bierzem y 1— 2 kryształki lekar
stwa.

Pioktanina —  środek silnie odkaża
jący , stosow any jako roztwór 
w odny lub spirytusowy. W odny 
roztw ór robim y sami w sypując
1 gram lekarstwa do szklanki z 
wodą.

Węgiel leczniczy —  środek chłoną
cy gazy i trucizny, działa prze- 
ciwgnilnie. Stosuje się go w  cho
robach przewodu pokarm ow ego, 
to jest przy nieżytach żołądka, 
jelit, w zdęciach, biegunkach.
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C Z Y T A J C I E

„ P  osłannictw o”
miesięcznik poświęcony dziejom i doktrynie polskiego 

katolicyzmu.

Stałe otrzymywanie tego pisma zapewnia prenumerata, 
którą przyjmują: urzędy pocztowe, listonosze oraz oddziały
i delegatury „Ruch“ .

Można zamówić prenumeratę dokonując wpłaty na konto 
PKO Nr 1-6-1000120 —  Centrala Kolportażu Prasy i W y
dawnictw „Ruch“ Warszawa, ul. Srebrna 12, lub w Wydaw
nictwie Literatury Religijnej, Warszawa, ul. Wilcza 31, konto 
PKO Nr 1-14-147290.

*

C Z Y T E L N I K U !

Nakładem Wydawnictwa Literatury Religijnej w Warszawie, 
ul. Wilcza 31, ukazał się modlitewnik pt.: „OJCZE NASZ”, cena 35 zł,
w  bogatej opraw ie (płóciennej, o  ob jętości ponad 600 str. M odlitewnik 
jest przeznaczony d la  szerokiej rzeszy w iernych , starszych i m ło
dzieży. Zaw iera bogaty  w yb ór  m od litw  i pieśni na każdą okazją jak : 
W skazania życiow e, w iadom ości katechizm ow e, codzienny pacierz, 
m odlitw y poranne i w ieczorne na każdy dzień tygodnia. Msza św. 
o  Najśw . Sakr., Msza św. II o  M ęce Pańskiej, Msza św. III  dla M ło
dzieży i DziaUwy za dusze zm arłych  Msza św  IV , N ieszpory na n ie
dzielę i święta, nabożeństw a Eucharystyczne, Sakram ent Pokuty, 
Sakrament Ołtarza, nabożeństw o do Pana Jezusa. D roga K rzyżow a, 
G orzkie 7,ale, nabożeństw o d o  NM P, nabożeństw o do św. Józefa, 
nabożeństw o do św. Barbary m od litw y za chorych, za konających  
m odlitw y różne oraiz pieśni na ca ły  rok liturgiczny i na różne oko
liczności.

Zamówienia przyjmujemy po uprzednim wpłaceniu należności na 
nasz adres: WLR W ARSZAW A, ul. W ILCZA 31 przekazem poczto
wym lub blankietem PKO na nr. konta: Warszawa 1-14-147290.

W ysyłkę realizujem y rów nież na zam ów ienie za pobraniem  (poczto
wym .
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