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STULETNI KALENDA&Z X X  WIEKU

Tabela LA T
1901 - 2000

.___ _ 25 53 81
— 26 54 82
— 27 55 83
— 28 56 84
01 29 57 85
02 30 58 86
03 31 59 87
04 32 60 88
05 33 61 89
06 34 62 90
07 35 63 91
08 36 64 92
09 37 65 93
10 38 66 94
11 39 67 95
12 40 68 96
13 41 69 97
14 42 70 98
15 43 71 99
lf> 44 72 00
17 45 73 —

18 46 74 —

19 47 75 —

20 48 76 —

21 49 77 —

22 50 78 —

- 23 51 79 —

24 52 80 —

T A B E L A  M I E S I Ę C Y

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
3 0 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4' 6
2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
5 1 1 4 6 2 4 0 . 3 5 1 3
6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1'
4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

W  celu ustalenia, którym  dniem tygodnia był 
lub będzie określony dzień m iesiąca i roku ■— 
znajdujem y odpow iedni rok w  TABELI L A T 
i w  poziom ie jego w iersza odczytujem y w  T A 
BELI M IESIĘCY „liczbę w skaźnikow ą”  dla 
danego miesiąca w  tym roku.

Odczytaną liczbę w skaźnikow ą miesiąca do
dajem y do liczby daty określonego dnia.

Wiersz, w  którym  w  TABELI DNI odnajdu
jem y liczbę odpow iadającą tej w ynikow ej su-

_____  ___  mie —  wskazuje poszukiwany dzień tygodnia.
Chcem y wiedzieć, jakim  dniem tygodnia by ł lub będzie np. a) 12 sierpień
1936 lub b) 1 styczeń 2000 r.
L iczbą wskaźnikową w  TABELI M IESIĘCY jest:

a) dla miesiąca sierpnia w  1936 roku —  liczba 6
b) dla miesiąca stycznia w  2000 roku —  również 6 

D odajem y te liczby w skaźnikowe do liczb dat:
a) 12 (sierpień) +  6 =  18; b) 1 (styczeń) + 6 = 7 .

O dczytujem y w  TABELI DNI:
a) 18 .— wskazuje, że poszukiwanym  dniem była środa
b) 7 —  wskazuje, że poszukiwanym  dniem będzie sobota

Tak! N ow y 2000 Rok rozpoczniem y w  sobotę.

TABELA 
DNI TYGO D N IA

N 1 8 15 22 29 36
Pn 2 9 16 23 30 37
Wt 3 10 17 24 31
Sr 4 11 18 25 32
Cz 5 12 19 26 33
Pt 6 13 20 27 34
So 7 14 21 28 35
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DNI ŚWIĄTECZNE WOLNE OD PRACY 
—  1972 —

N ow y Rok —  1.1

W ielkanoc —  2— 3.IV

Św ięto Pracy —  l.V

Boże Ciało — l.V I

Św ięto Odrodzenia Polski —  22.VII 

W szystkich Św iętych —  l.X I

Boże Narodzenie —  25— 26.XII

TABLICA ŚWIĄT RUCHOMYCH

R o k
Siedem-

dzie-
siątnica

Popie
lec

Wielka
noc

Wniebo
wstą
pienie

Zesłanie
Ducha
Święte

go

Boże
Ciało

Niedzie 
le po 
Zesł. 

Ducha 
Święte

go

i
Niedziela
Adwentu

1972 30.1. 16.11. 2.IV. ll.V . 21.V. l.VI. 27 3.XII.

1973 18.11. 7.III. 22.IV. 31.V. 10.VI. 21. VI. 24 2.XII.

1974 10.11. 27.11. 14.IV. 23.V. 2. VI. 13. VI. 25 l.X II.

1975 26.1." 12.11. 30.111. 8.V. 18.V. 29.V. 27 30.XI.
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aszym 
Czytelnikom 
życzymy 
szczęśliwego
Nowego
Roku
1972
T 1 STYCZEŃ 1972 Kw. I

1
So

Mieczysława

NOWY ROK (Ewang. Łk. 2,21) 
Międzynarodowy Dzień Pokoju

2
N

Makarego
Bazylego
Strzeżysława

Najświętszego Imienia Jezus (Ewang. Łk. 2,21) 
Święto Ubogich Pasterzy (Ewang. Łk. 2,15—20)



STYCZEŃ 1972 Kw. I

3
Pn

Danuty
Daniela
Genowefy

4
wt

Eugeniusza
Grzegorza
Izabeli

5
Sr

Edwarda
Jarosława
Telesfora

6
Cz

Baltazara
Kacpra
Melchiora

Objawienie Pańskie (Trzech Króli) 
(Ewang. Mt. 2,1—12)

1
Pt

Juliana
Lilii
Lucjana

8
So

Marcfanny
Radzlwlla
Seweryna

9
N

Adriana
Eołymlra
Juliana

Niedziela I po Objawieniu Pańskim 
Świętej Rodziny (Ewang. Łk. 2,42—52)



STYCZEŃ 1972 Kw. I

10
Pil

Agatona
Jana
Wilhelma

11
wt

Honoraty
Hygińa
Krzesimira

12
Sr

Arkadiusza
Benedykta
Ernesta

13
Cz

Bogusława
Bogumiła
Weroniki

14
p t

Feliksa
Hilarego
Radosława

-

15
So

Domosława
Makarego
Izydora

16
N

Marcelego
Jana
Włodzimierza

Niedziela II po Objawieniu Pańskim 
(Ewang. J. 2,1—11)
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STYCZEŃ 1972 Kw. I

17
Pn

Antoniego
Jana
Rościsława

Rocznica Wyzwolenia Warszawy

18
wt

Fabiana
Małgorzaty
Piotra

10
Sr

Henryka
Janomira
Mariusza

20
Cz

Sebastiana
Fabiana
Niezabudki

21
pt

Agnieszki
Jarosława

22
So

Anastazego
Dobrowiera
W incentego

23
N

Marii
Rajmunda
W ródsława

Niedziela III po Objawieniu Pańskim 
(Ewang. Mt. 8,11—23)
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STYCZEŃ 1972 Kw. I

24
Pn

Tymoteusza
Felicji
Chwaliboga

25
w t

Pawła
Feliksa
Miłosza

28
Sr

Polikarpa
Pauliny
Skarbimira

27
Cz

Ja.ia
Mateusza
Przemysława

28
pt

Piotra
Agnieszki
Walerego

29
So

Franciszka
Zdzisława
Mściwoja

30
N

Martyny
Macieja
Okrainy

Siedemdziesiątnlca (Starozapustna) 
(Ewang. Mt. 20,1—16)
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STYCZEŃ 1972 Kw. I

31
Pn

Jana
Piotra
Marcelego

1
w t

Brygidy
Ignacego
Mlloslawy

LUTY

2
Sr

Marii
Felicji
Miłosława

Matki Bożej Gromnicznej (Ewang. Łk. 2,22—32)

3
Cz

Blaieja
Oskara
Wita

4
p t

Andrzeja
Witoslawy
Weroniki

5
So

Agaty
Adelajdy
Albina

6
N

Bogdany
Doroty
Tytusa

Sześćdziesiątnica (Mięsopustna) 
(Ewang. Łk. 8,4—15)
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LUTY 1972 Kw. I

7
Pn

Romualda
Ryszarda
Sullslawa

3
W t

Jana
Teodora
Janomlry

3
Sr

Apolonii
Cyryla
Tatroslawa

10
Cz

Scholastyki
Agatona
Polomira

■

11
Pt

Lucjana
Łazarza
Swiętomira

12
So

Eulalii
Modesta
Wolislawy

13
N «

Katarzyny
Stefana
Grzegorza

Pięćdziesiątnica (Zapustna) 
(Ewang. Łk. 18,31—43)
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T 8 LUTY 1972 Kw. I

1 4

Pn
Walentego
Witalisa
Zenona

15
wt

Faustyna
Georgii
Jowita

16
Śr

Julianny
Danuty
Jaropelka

Popielec (Ewang. Łk. 9,18—27) 
Rocznica śmierci bpa F. HODURA

17
Cz

Konstantego 
D obrosławy 
Łukasza

18
pt

Symeona
Konstancji
Bogumira

19
So

Konrada
Marcelego
Mansweta

20
N

Leona
Wandy
Eustachego

I Niedziela Wielkiego Postu 
(Ewang. Mt. 4,1—11)
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LUTY 1972 Kw. I

21
Pn

Eleonory
Feliksa
Snlełkl

22
wt

Małgorzaty
Piotra
Kraka

23
Sr

Damiana
Marty
Romany

Suche dni wiosenne 
(Ewang. Mk. 9,1—9)

24
Cz

Modesta
Bogurada
Bogusza

25
pt

Macieja Ap.
Wiktora
Cezarego

Suche dni wiosenne 
(Ewang. Mk. 9,1—9)

2B
So

Mirosławy
Nestora
Aleksandra

Suche dni wiosenne 
(Ewang. Mk. 9,1—9)

27
N

Gabriela
Sierosławy
Anastazji

II Niedziela Wielkiego Postu 
(Ewang. Mt. 17,1—9)
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T 10 LUTY 1972 Kw. I

28
Pn

Romana
Teofila
Lutom lry

29
w t

Romany

1
Śr

Albina
Antoniny
Budzlsława

MARZEC

2
Cz

Heleny
Pawia
Radosława

e
p t

Kunegundy
Tycjana
Wlerzchosława

4
So

Kazimierza
Łucji
Łucjana

5
N

Jana
Wacława
Adriana

III Niedziela Wielkiego Postu 
(Ewang. 11,14—28)
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MARZEC 1972 Kw. I

6
Pn

Perpetuy
Felicji
Róży

•

7
w t

Tomasza
Pawła
Dnieprosława

8
Śr

Wincentego
Ruty
Beaty

Międzynarodowy Dzień Kobiet

9
Cz

Franciszki
Grzegorza
Katarzyny

10
Pt

Makarego
Cypriana
Marcelego

Czterdziestu Męczenników

11
So

Fidelisa
Konstantyna
Benedykta

12
N

Grzegorza
Bernarda
Wlodzlsławy

IV Niedziela Wielkiego Postu (Ewang. J. 6,1—15) 
Święto powstania PNKK (Ewang. J. 15,1—7)
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T 12 MARZEC 1972 Kw. I

13
Pn

K rystyny
Bożeny
Lubomiry

'

14
W t

Matyldy
Leona
B oieclechy

15
Sr

Lukrecji
Klemensa
Ludwika

16
Cz

Hilarego
Izabeli
MUostryja

17
pt

Patryka
Gertrudy
Zbigniewa

18
So

Cyryla
Edwarda
Boguchwała

19
N

Józefa
Bogdana

V Niedziela Wielkiego Postu (Męki Pańskiej) 
(Ewang. 8,46—59)
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T 13 MARZEC 1972 Kw. I

20
Pn

Aleksandry
Eufemii
Klaudii

21
W t

Benedykta
Lubomira
Skrentomlra

2 2
Śr

Katarzyny
Bogusława
Godzlsława

23
Cz

Pelagii
Fidelisa
Zbysława

24
p t

Gabriela
Marka
Dzierźyslawy

25
So

Marli
Ireneusza
Wieńczysława

Zwiastowanie NMP

26
N

Teodora
Tekli
Emanuela

Niedziela Palmowa (Ewang. Mt. 27,45—52) lub Mt. 26,27—66

•
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T 14 MARZEC 1972 Kw. I

27
Pn

Jana
Lidii
Janomlra

28
W t

Jana
Sykstusa
Anieli

29
Sr

W iktoryna
W alentego
Eustachego

39
Cz

Anieli
Ameli
Jana

Wielki Czwartek

31
p t

Korneli
Balbiny
Dobomlra

Wielki Piątek

1
So

Grażyny
Teodora
Rośclmlra

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ — Miesiąc Pamięci Narodowej 
Wielka Sobota

2
N

Franciszka
Urbana
Władysława

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
(Ewang. Mk. 16,1—7)
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T 15 KWIECIEŃ 1972 Kw. II

3
Pn

Ryszarda
Piasta
Pankracego

Poniedziałek Wielkanocny (Ewang. Łk. 24,13—35)

4
w t

Izydora
Wacława
Jana

5
Sr

Wincentego
Ireny
Boźywoja

e
Cz

Justyna
Wilhelma
Świętosława

i
p t

Rudolfa
Donata
Donalda

8
So

Dionizego
Alberta
Radosława

9
N

Marli
Hugona
Dobrosławy

I po Wielkanocy (Przewodnia), (Ewang. J. 20,19—31)

■ i
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T 16 KWIECIEŃ 1972 Kw. II

10
Pn

Makarego
Michała
Grodzlsława

11
W t

Leona
Filipa
Barnaby

12
Śr

Wiktora
Damiana
Zenona

13
Cz

Hermenegildy
Przemysława
Idy

14
p t

Justyny
Waleriana
Kazimiery

15
So

Saby
Anastazji
Własta

16
N

Urbana
Benedykta
Julit

II po Wielkanocy — Dobrego Pasterza 
(Ewang. J. 10,11—16)

22



T 17 KWIECIEŃ 1972 Kw. II

17
Pn

Aniceta
Roberta
Iwony

18
W t

Apoloniusza
IJogumtla
Alicji

19
Sr

Tymona
Adolfa
Leona

20
Cz

Agnieszki
Teodora
Teotyna

21
pt

Jaromiry
Anzelma
Feliksa

2 2
So

Łukasza
Leona
Zbawlmira

23
N

W ojciecha
Jerzego
Renaty

III po Wielkanocy (Ewang. J. 16,16—22)
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T 18 KWIECIEŃ 1972 Kw. II

24
Pn

Grzegorza
Fidelisa
Wiaromiry

25
w t

Marka
Jarosława
Celestyna

26
Sr

Kleta
Marii
Marceliny

27
Cz

z.yty
Teofila
Zalimira

28
p t

Witalisa
Bogusławy
Pawła

29
So

Piotra
Paullny
Chwalisława

30
, N

Katarzyny
Mariana
Wacława

IV po Wielkanocy (Ewang. J. 16,5—14)
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T 19 MAJ 1972 Kw. II

1
Pn

Kltlpn
Jakuba

MAJ

Święto Pracy

2
w t

Zygmunta
Anastazego
Wltomlra

3
Sr

Marli
Aleksandra
Antoniny

NMP Królowej Polski (Ewang. J. 19,25—27)

4
Cz

Moniki
Floriana
Latomlra

5
pt

Ireny
Teodora
Modllbogl

6
So

Jana
Benedykta
Ilony

7
N

Domlcell
Bogumiły
Ludomily

V po Wielkanocy (Ewang. J. 16,23 -30)
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T 20 MAJ 1972 Kw. I!

s
Pn

Stanisława
Benedykta
Wiktora

0
w t

Grzegorza
Boźydara
Juliana

Dzień Zwycięstwa

10
Śr

Izydora
Antonina
Hanny

11
Cz

Franciszka
Mamerta
Lutomysła

Wniebowstąpienie Pańskie (Ewang. Mk. 16,14—20)

12
pt

Pankracego
Nerensza
Jarosławy

n
So

Serwacego 
Bob er ta 
Gościmira

14
N

Bonifacego
Alicji
Dobiesława

Niedziela po Wniebowstąpieniu 
(Ewang. J. 15,26—27; 16,1—4)
Święto Drogiej Ojczyzny Polski (Ewang. Mt. 7,24—27)
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MAJ 1972 Kw. !i

15
■Pn

Zo/tt
Izydora
Jana

16
wt

Jana
Andrzeja
Wieńczysława

17
Sr

Paschalisa
Sławomira
Weroniki

18
Cz

Feliksa
Eryka
Wenancjusza

i e
pt

Piotra
Celestyna
Iwony

28
So

Bernardyna
Bazylego
Bronimra

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

21
N

Teobalda
Tymoteusza
Przeslawa

Zesłanie Ducha Świętego (Ewang. J. 14,23—31)
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T 22 MAJ 1972 Kw II

22
Pn

Heleny
Julii
Czynosławy

23
Wt

Michała
Dezyderego
Iwony

24
Sr

Zuzanny
Honoraty
Joanny

Suche dni letnie (Ewang. J. 17,6—19)

25
Cz

Urbana
Witolda
Grzegorza

26
pt

Filipa
Paullny
Eleuteriusza

Suche dni letnie (Ewang. J. 17,6—19) 
Dzień Matki

27
So

Jana
Bedy
Magdaleny

Suche dni letnie (Ewang. J. 17,6—19)

28
N

Augustyna
Feliksa
Łucji

I po Zesłaniu Ducha Świętego 
Trójcy Świętej (Ewang. Mt. 8,18—20)
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T 23 MAJ 1972 Kw. II

29
Pn

Marli
Magdaleny
Bogusławy

30
W t

Joanny
Feliksa
Sulimira

31
Śr

Petronell
Anieli
Halszki

1
Cz

Nikodema
Świętopełka
Konrada

CZERWIEC

Boże Ciało (Ewang. J. 6,56—59) 
Międzynarodowy Dzień Dziecka

2
p t

Marli
Marcelina
Erazma

3
So

Cecylii
Leszka
K lotyldy

4
N

Franciszka
Karola
Aleksandra

II po Zesłaniu Ducha Świętego (Ewang. Łk. 14,16—24)
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T 24 CZERWIEC 1972 Kw. II

5
Pn

Bonifacego
Walerii
Dobrociecha

1

e
w t

Norberta
Klaudiusza
pauliny

1

Sr
Pawia
Roberta
Bogumiła

8
Cz

Medarda
Seweryna
Wyszeslawa

8
pt

Felicji
Pelagii
Felicjana

Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(Ewang. J. 19,31—37)

1 0
So

Małgorzaty
Bogumiła
Modromira

i i
N

Barnaby
Radomily
Feliksa

III po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Łk. 15,1—10)
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T 25 CZERWIEC 1972 Kw. II

1 2
Pn

Jana
Onufrego
Nabora

1 3
w t

Antoniego
Lucjana
Swlątochny

1 4
Sr

Bazylego
Elizy
Walerego

1 5
Cz

Jolanty
Wita
Modesta

16
pt

Benona
Aliny
Justyny

\

17
So

Grzegorza
Laury
Adolfa

1 8
N

Efrema
Marka
Elżbiety

IV po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Łk. 5,1—11)
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T 26 CZERWIEC 1972 Kw. II

19
Pn

Gerwazego
Protazego
Julianny

n
wt

Sylweriusza
Florentyny
Bogny

21
Śr

Alojzego
Alicji
Felicji

22
Cz

Paullny
Flawlusza
Jana

23
pt

Zenona
Wandy
Witoslawa

24
So

Jana Chrzcie.
Danuty
Mirona

25
N

Wilhelma
Łucji
Wszemlly

V po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 5,20—24)



T 27 CZERWIEC 1972 Kw. II

26
Pn

Jana
Pawła
Ronlslawa

27
wt

Marli
Władysława
Włodzisława

M. B. Nieustającej Pomocy (Ewang. Łk. 11,27—28)

28
Sr

Ireneusza
Olgi
Leona

29
Cz

Piotra
Pawła
Zytomira

Święto Morza

30
pt

Lucyny
Emilii
Ciechny

1
So

Haliny
Teodoryka
Mariana

LIPIEC

2
N

Marii
Ottona
Urbana

VI po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mk. 8,1—9)
Nawiedzenie NMP (Ewang. Łk. 1,39—47)
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T 28 LIPIEC 1972 Kw. III

3
Pn

Leona
Anatola
Jacka

4
Wt

Teodora
W enedy
Sebastiana

5
Sr

Antoniego
Filomeny
Marli

6
Cz

Łucji
Dominiki
Dorady

7
pt

Cyryla
M etodego
Zytom lry

8
So

Elżbiety
Prokopa
Zbrolslawa

9
N

Weroniki
Zenona
Franciszki

VII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 7,15—21)
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T 29 LIPIEC 1972 Kw. III

10
Pn

Ameli
Rujlny
Filipa

7 Braci Męczenników

11
wt

Pelagii
Olgi
Modliboga

12
Sr

Jana
Weroniki
Stawy

'• • /

13
Cz

Eugeniusza
Radomily
Małgorzaty

14
pt

Bonawentury
Dobrogosta
Marcelina

15
So

Henryka
Włodzimierza
Lubomysla

16
N

Benedykta
Startomiry
Eustachego

VIII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Łk. 16,1—9)
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T 30 LIPIEC 1972 Kw. III

17
Pn

Aleksego
Bogdana
Marcelego

n
wt

Kamila
Szymona
Sym forozy

19
Śr

W incentego 
Tatroluba 
W odzislawa

20
Cz

Czesława
Małgorzaty
Hieronima

21
pt

Praksedy
Wawrzyńca
Andrzeja

22
So

Marli
Magdaleny
Bolesława

Święto Odrodzenia Polski

23
N

Apolinarego
Bogny
Zelichy

IX po Zesłaniu Ducha Świętego
(Ewang. Łk. 19,41—47) :
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LIPIEC 1972 Kw. III

24
Pn

Kingi
K rystyny
Lubomiry

25
Wt

Jakuba
Krzysztofa
Jana

26
Śr

Anny
Grażyny
Mirosławy

27
Cz

Pantaleona
Wisłomira
Natalii

ł

28*
pt

Innocentego
Wisłomira
Natomysła

29
So

Marty
Olafa
Flory

>

30
N

Julity
Ludomiły
Aldony

X po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Łk. 18,9—14)
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T 32 LIPIEC 1972 Kw. III
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T 33 SIERPIEŃ 1972 Kw. III

7
Pn

Kajetana
Donata
Konrada

i
wt

Emiliana
Cypriana
Jana

9
Sr

Romana
Borysa
Mlłorada

10
Cz

Wawrzyńca
Wlerchiny
Bogdana

11
Pt

Zuzanny
Tyburcjusza
Włodzłwoja

12
So

Klary
Czastomlry
Euzebiusza

13
N

Hipolita
Hanny
Kasjana

XII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Łk. 10,23—37)
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T 34 SIERPIEŃ 1972 Kw. III

14
Pn

Euzebiusza
Kaliksta
Marcelego

15
w t

Marli

Wniebowzięcie NMP (Ewang. Łk. 1,41—50)

16
Śr

Joachima
Rocha
Mariusza

17
Cz

Jacka
Julianny
Pawia

ie
pt

Agapita
Klary
Miry

19
So

Ludwika
Mariana
Bolesława

20
N

Bernarda
Samuela
Sobiesława

XIII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Łk. 17,11—19)
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T 35 SIERPIEŃ 1972 Kw. III

21
Pn

Joanny
Dobrawy
Franciszki

22
Wl

Tymoteusza
Symforiana
Hipolita

Niepokalanego Serca NMP

23
Sr

Filipa
Apolinarego
Junity

24
Cz

Bartłomieja
Ciechomiry
Jerzego

25
pt

Ludwika
Luizy
Patrycji

26
So

Zefiryna
Wolimira
Marii

27
N

Józefa
Kalasantego
Cezarego

XIV po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 6,24—33)
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T 36 SIERPIEŃ 1972 Kw. III

28
Pn

Augustyna
Stronlmlra
Hermesa

29
wt

Jana
Sabiny
Józefiny

39
Sr

Róży
Szczęsnego
Felicji

31
Cz

Rajmunda
Marka
Swlętosławy

1
Pt

Bronisławy
Idziego
Egidy

WRZESIEŃ

Męczenników Narodu Polskiego

2
So

Stefana
Przemysława
Konstancji

3
N

Szymona
Izabelli
Bazylego

XV po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Łk. 7,11—16)

42



T 37 WRZESIEŃ 1972 Kw. III
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T 38 WRZESIEŃ 1972 Kw. III

11
Pn

Jacka
Piotra
Prota

12
wt

Marli
Gwidona
Klary

Najświętszego Imienia Maryi (Ewang. Łk. 11,27—28)

n
Sr

Filipa
Eugenii
Aureliusza

14
Cz

Be,rnarda
Ziemomysła
Cypriana

Podwyższenie Krzyża Świętego 
(Ewang. Mt. 26,36—46)

15
Pt

Nikodema
Marii
Albina

Matki Bożej Bolesnej (Ewang. J. 19,25—27)

16
So

Korneliusza
Edyty
Bratomira

17
N -

Justyny
Lądzisława
Franciszka

XVII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 22, 34—46)



T 39 WRZESIEŃ 1972 Kw. III

18
Pn

Józefa
Ireny
Gryzeldy

19
wt

Konstancji
Januarego
Prokulusa

20
Sr

Eustachego
Filipiny
Dionizego

Suche dni jesienne (Ewang. Łk. 6,27—36)

21
Cz

Mateusza
Hipolita
Ifigenii

22
pt

Tomasza
Maurycego
Gracjana

Suche dni jesienne (Ewang. Łk. 6,27—36)

23
So

Tekli
Bogusława
Lina

Suche dni jesienne (Ewang. Łk. 6,27—36)

24
N

Gerarda
Teodora
Pafnucego

XVIII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 9,1—8)

/
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T 40 WRZESIEŃ 1972 Kw. III

25
Pn

Ładysława
Flrmlna
Aurelii

■

26
W t

Justyny
Cypriana
Łękamlra

27
Sr

Kośm y
Damiana
Adolfa

28
Cz

Wacława
Marka
Wleśclsława

29
p t

Michała
Archanioła
Michaliny

30
So

Hieronima
Zofii
Dobrorada

1
N

Jana
Remigiusza
Danuty

PAŹDZIERNIK

XIX po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 22,1—14)
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T 41 PAŹDZIERNIK 1972 Kw. IV

2
Pn

Teofila
Dionizego
Tatiany

Aniołów Stróżów (Ewang. Mt. 18,3—10)

3
Wt

Teresy
Gerarda
Tamary

4
Sr

Franciszka
Bratysławy
Rozalii

5
Cz

Placyda
Apolinarego
Talsy

6
pt

Brunona
Artura
Laury

7
So

Marka
Justyny
K rystyny

Matki Bożej Różańcowej

8
N

Brygidy
Woisławy
Bogdana

XX po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. J. 4,46—53) 

v Święto Chrześcijańskiej Rodziny 
(Ewang. Łk. 2,42—52)
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T 42 PAŹDZIERNIK 1972 Kw. IV

e
Pn

Dionizego
Leona
Chocimira

10
w t

Franciszka
Dionizego
Pauliny

\
i

11
Śr

Emila
Aldony
Klary

Macierzyństwa NMP
h i

|

12
Cz

Maksymiliana
Grzymislawa
Eustachego

Dzień Wojska Polskiego

13
pt

Edwarda
Teofila
Anatola

•

14
So

Kaliksta
Fortunata
Bernarda

15
N

Jadwigi
Teresy
Karoliny

XXI po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 18,23—35)
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T 43 PAŹDZIERNIK 1972 Kw. IV

16
Pn

Florentyny
Saturnina
Ambrożego

17
wt

Małgorzaty
Wiktora
Lucyny

18
Sr

Łukasza Ew.
Juliana
Julii

19
Cz

Piotra
Ziemowita
Pelagii

29
pt

Jana
Ireny
Narcyza

21
So

Urszuli
Hilariona
Maryny

22
N

Floriana 
Korduli 
Przy bysłaiua

XXII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 22,15—21)
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T 44 PAŹDZIERNIK 1972 Kw. IV

23
Pn

Teodora
Ignacego
Seweryna

24
w t

Rafała Arch.
Marcina
Krystiana

25
Sr

Bonifacego
Kryspina
Darii

26
Cz

Ewarysta
Łucjana
Łutowlery

27
pt

Sabiny
W incentego
Iwony

28
So

Tadeusza 
Szymona Ap. 
Jaromira

29
N

Narcyzy
Euzebii
Teodora

XXIII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 9,18—26)
Chrystusa Najwyższego Kapłana 
(Ewang. Mt. 20,20—28)
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T 45 PAŹDZIERNIK 1972 Kw. IV

30
Pn

Klaudiusza
Seraplona
Edmunda

31
w t

Urbana
Augusta
Saturnlna

1
Śr

Wszystkich
Świętych

LISTOPAD

Wszystkich Świętych (Ewang. Mt. 5,1—12)

2
Cz

Bohdana
Boiydara
Burzana

Dzień Zaduszny

3
pt

Huberta
Chwalisława
Sylwii

-

4
So

Karola
Brunona
Olgierda

5
N

Zachariasza
E liblety
Sławomira

XXIV po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 8,23—27)
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T 46 LISTOPAD 1972 Kw. IV

6
Pn

Leonarda
Feliksa
Wszemiły

7
wt

Antoniego
Adolfa
Gilberta

Rocznica Rewolucji Październikowej

8
Sr

Wiktoryna
Gotfryda
Sewera

9
Cz

Teodora
Bogurada
Ursyna

19
pt

Andrzeja
Ludomira
Tryfony

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

n
So

Marcina
Bartłomieja
Dobrowleja

•

12
N

Witolda
Marcina
Mateusza

XXV po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 13,24—30)
5 Braci Męczenników
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T 47 LISTOPAD 1972 Kw. IV

13
Pn

Stanisława
Dydaka
Mikołaja

14
w t

Judyty
Wawrzyńca
Józefata

15
Śr

Leopolda
Alberta
Napoleona

16
Cz

Gertrudy
Ostrosąda
Edmunda

17
p t

Grzegorza
Salomei
Krytoslawy

Międzynarodowy Dzień Studenta

18
So

Romana
Anieli
Gniewoja

*

19
N

Elżbiety
Maksyma

Mirogniewy

XXVI po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 13,31—35)
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T 48 LISTOPAD 1972 Kw. IV

20
Pn

Feliksa
Anatola
Oktawiana

Dzień Nauczyciela

21
Wt

Janusza
Konrada
Alberta

Ofiarowanie NMP (Ewang. Łk. 2,22—32)

22
Sr

Cecylii
Marka
Stefana

23
Cz

Klemensa
Kostomlra
Felicyty

24
pt

Jana
Flory
Chryzogona

25
So

Katarzyny
Erazma
Czynomlry

26
N

Konrada
Sylwestra
Piotra

XXVII po Zesłaniu Ducha Świętego 
(Ewang. Mt. 24,15—35)
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T 49 LISTOPAD 1972 Kw. IV

27
Pn

Wirgiliusza
Maksyma
Poloslawa

28
wt

Zdzisławy
Natalii
Grzegorza

29
Sr

Błażeja
Saturnlna
Filomeny

30
Cz

Andrzeja
Justyna
Zbyslawy

1
Pt

Natalii
Eligiusza
Jonatana

GRUDZIEŃ

2
So

Hipolita
Balbiny
Bibianny

3
N

Franciszka
Ksawerego
Jonasza

I Adwentu (Ewang. Łk. 21,25—33)
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T 50 GRUDZIEŃ 1972 Kw. IV

4
Pn

Barbary
Piotra
Krzesława

Dzień Górnika

5
wt

K rystyny
Sabiny
Prokopa

6
Sr

Mikołaja
Leona
Emiliana

•

7
Cz

Ambrożego
Wiesławy
Marcina

8
pt

Marii
Elfridy
Boguwoli

Niepokalane Poczęcie Matki Bożej 
(Ewang. Łk. 1,26—28)

9
So

Leokadii
Walerii
Wiesława

10
N

Julii
Radzisława
Daniela

11 Adwentu (Ewang. Mt. 11,2—10)
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T 51 GRUDZIEŃ 1972 Kw. IV

11
Pn

Damazego
Sabina
Waldemara

»

12
w t

Aleksandry
Konstantego
Walerego

13
Sr

Łucji
Władysława
Otylii

14
Cz

Alfreda
Izydora
Gościsława

15
pt

Christiana
Wiktora
Celiny

V

IB
So

Euzebiusza
Zdzisławy
Albiny

17
N

Pelagii
Łazarza
Olimpii

III Adwentu (Ewang. J .1,9—28)
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I

T 52 GRUDZIEŃ 1972 Kw. IV

18
Pn

Gracjana
Bogusława
Wszemlra

19
Wt

Dariusza
Bogumiły
Mśclbora

20
Śr

Dominika
Teofila
Juliusza

Suche dni zimowe (Ewang. Łk. 1,26—39)

21
Cz

Tomasza Ap.
Tomlsława
Anastazego

22
pt

Zenona
Honoraty
Bożywoja

Suche dni zimowe (Ewang. Łk. 1,26—39)

23
So

Dagoberta
Wiktorii
Sławomiry

Suche dni zimowe (Ewang. Łk. 1,26—39)

24
N

Adama i Ewy
Eweliny
Irminy

IV Adwentu (Ewang. Łk. 3,1—6)
Wigilia Bożego Narodzenia (Ewang. Mt. 1,18—21)
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T 53 GRUDZIEŃ 1972 Kw. !V

25
Pn

Anastazji
Eugenii
Boiydara

Boże Narodzenie (Ewang. Łk. 2,1—14)

26
Wt

Szczepana Męcz.
Dionizego
Alcesta

27
Sr

Jana Ap. 
Cezarego 
Maksyma

28
Cz

Antoniego
Mlodoreja
Teofilii

Święto Młodzianków (Ewang. Mt. 2,13—18)

29
pt

Tomasza
Dawida
Grudomlra

38
So

Eugeniusza
Seweryna
Irminy

31
N

■ Sylwestra 
Melanii 
Mariusza

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia 
(Ewang. Łk. 2,33—40)
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Biskup Julian Pękala —  Biskup Naczelny K ościoła Polskokatolickiego
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KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI 
W PRL

RADA KOŚCIOŁA

Warszawa, ul. Wilcza 31, tel. 21-18-42
tel. 28-97-84

Przewodniczący —  ks. Biskup Naczelny Julian Pękala
Sekretarz —  ks. mgr Wiktor Wysoczański
Skarbnik —  ks. dziekan Franciszek Baranowski

CZŁONKOWIE RADY KOŚCIOŁA — DUCHOWNI

ks. bp naczelny Julian Pękala 
ks. mgr Wiktor Wysoczański 
ks. dziek. Franciszek Baranowski 
ks. bp Tadeusz R. Majewski 
ks. adm. Walerian Kierzkowski 
ks. adm. Benedykt Sęk 
ks. dziek. Czesław Jankowski 
ks. dziek. Tadeusz Balicki 
ks. dziek. Wiesław Skołucki 
ks. dziek. Józef Pracz 
ks. dziek. mgr Zygmunt Mędrek

61



ks. dziek. Teodor Elerowski 
ks. dziek. Jan Firlej 
ks. dziek. Edward Jakubas 
ks. prob. Marian Tymczak

CZŁONKOWIE RADY KOŚCIOŁA — ŚWIECCY

ob. Maria Pamuła ob. Tadeusz Swiderski
ob. Mieczysław Wojda ob. Witold Gawiński

Dr Jan Małuszyński

PREZYDIUM RADY KOŚCIOŁA

Warszawa, ul. Wilcza 31, tel. 21-18-42

Przewodniczący — ks. Biskup Naczelny Julian Pękala
Sekretarz — ks. mgr Wiktor Wysoczański
Skarbnik — ks. dziekan Franciszek Baranowski

SĄD KOŚCIELNY

Warszawa, ul. Wilcza 31, tel. 28-97-84

Przewodniczący — ks. prob. Stanisław Banasiak
Sekretarz — ks. prob. Tomasz Wojtowicz
Sędziowie — ks. dziek. Jan Firlej

— ks. dziek. Wiesław Skołucki
—  ks. dziek. Czesław Jankowski
— ks. prob. Kazimierz Pikulski

KOMISJA REWIZYJNA

Warszawa, ul. Wilcza 31, tel. 28-97-84

Przewodniczący — ks. prob. Marcin Tymczyk
Sekretarz — ks. prob. Jerzy Szotmiller
Członek — ob. Witold Gawiński
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Fundusz Socjalny Kościoła Polskokatolickiego

Warszawa, ul. Wilcza 31, tel. 28-97-84

Przewodniczący —  ks. dziekan Franciszek Baranowski 
Sekretarz —  ks. dr Edward Bałakier
Członek —  ks. mgr Wiktor Wysoczański

Komisja do Spraw Ideologii Kościoła

Warszawa, ul. Wilcza 31, tel. 21-18-42

Przewodniczący — ks. bp naczelny Julian Pękala
Członkowie —  ks. bp Tadeusz R. Majewski

— ks. doc. dr hab. Szczepan Włodarski
—  ks. dr Edward Bałakier
—  ks. mgr Wiktor Wysoczański
—  ks. dziek. mgr Zygmunt Mędrek

Pracownicy Sekcji Teologii Starokatolickiej 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Warszawa, ul. Miodowa 21. tel. 31-95-97

Kierownik katedry — p.o. dr Jan Matuszyński
— Docent hab. ks. dr Szczepan Włodarski

Adiunkt —  ks. dr Edward Bałakier
Starszy Asystent — ks. mgr Wiktor Wysoczański
Asystent — ks. mgr Tomasz Wojtowicz

DIECEZJA W ARSZAW SKA

Kuria Biskupia —  Warszawa, ul. Szwoleżerów 4, tel. 41-37-43

Ordynariusz — ks. bp Tadeusz R. Majewski
Kanclerz —  ks. mgr Zachariasz Olejnik
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RADA DIECEZJALNA DIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Przewodniczący —  ks. bp Tadeusz R. Majewski
Sekretarz —  ks. dziek. mgr Zygmunt Mędrek
Członkowie —  ks. dziek. Edward Jakubas

—  ks. dziek. Jan Firlej
—  ks. dziek. Teodor Elerowski

Święcenia kapłańskie
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Przy Św iętym  G robie

Nabożeństwo w  katedrze
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Duchowieństw o Diecezji W arszawskiej

Członkowie świeccy —  ob. Tadeusz Swiderski
— ob. Stefan Jarosz
— ob. Władysław Jaguclti

D EK AN AT W A R SZA W SK O -ŁÓ D ZK I 

Dziekan Teodor Elerowski

Parafia p.w. Świętego Ducha, Warszawa, ul. Szwoleżerów  4 
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, Warszawa, ul. W ilcza 31 
Parafia p.w. Dobrego Pasterza, W arszaw a-H enryków , ul. M odlińska 205 
Parafia p.w. Wszystkich Świętych, Iwiczna koło W arszawy 
Parafia p.w. Świętej Rodziny, Łódź, ul. L im anowskiego 60 
Parafia p.w.Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Łódź, ul. Żerom skiego 56 
Parafia p.w. Zbawiciela —  Chrystusa Najwyższego Arcykapłana, Sieradz, 

ul. Kościuszki 19
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Parafia p.w. Świętego Ducha, Tom aszów  M azowiecki, ul. Kościuszki 21 
Parafia p.w. Męczenników Narodu Polskiego, Studzianki Pancerne, pow. 

Kozienice

DEKANAT LUBELSKI 

Dziekan ks. Jan Firlej

Parafia p.w. Wniebowstąpienia NMP, Lublin, ul. Kunickiego 7 
Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawia, M aciejów  Stary, pow . K rasny

staw
Parafia p.w. św. Jakuba Apostola, Żółkiew ka, pow. Krasnystaw 
Parafia p.w. św. Izydora, Grudki, pow . Krasnystaw 
Parafia p.w. św. Cyryla i Metodego, D ąbrówka, pow. Janów  Lubelski 
Parafia p.w. św. Piotra i Pawła, Lipa Lubelska, pow. Kraśnik 
Parafia p.w. św.Jana Chrzciciela, Swieciechów, pow. Kraśnik 
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża, G orzków , pow. Krasnystaw 
Parafia p.w. Matki Boskiej Anielskiej, Kosarzew, pow. Bychawa

D EKANAT CHEŁM SKI 

Dziekan ks. Edward Jakubas

Parafia p.w. św. Piotra i Pawła, Chełm Lub., ul. M ickiewicza 
Parafia p.w. św. Antoniego, M ajdan Leśniowski, pow. Chełm 
Parafia p.w. św. Wawrzyńca, Turow iec, pow . Chełm Lubelski 
Parafia p.w. Serca Jezusowego, Zam ość, ul. Odrodzenia 14 
Parafia p.w. św. Mateusza, Ruda Opalin, pow . Chełm Lubelski 
Parafai p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, H orodło, pow. Hrubieszów 
Parafia p.w. Wniebowstąpienia NMP, Bezek, pow. Chełm Lubelski 
Parafia p.w. św. Józefa, Tarnogóra, pow. Krasnystaw

D EK AN AT PO M O RSK O -M AZU RSK I 

Dziekan ks. mgr Zygmunt Mędrek

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, G dynia, ul. W arszawska 7
Parafia p.w. Bożego Ciała, Gdańsk, ul. 3 M aja 21c
Parafia p.w. Dobrego Pasterza, Elbląg, ul. W arszawska
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, Tolkm icko koło Elbląga
Parafia p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej, Olsztyn, ul. W . Polskiego
Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 36
Parafia p.w. Imienia Jezus, Grudziądz, ul. Pułaskiego 3/5
Parafia p.w. Serca Jezusowego, Toruń, ul. Poniatowskiego 1
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DIECEZJA WROCŁAWSKA

K uria Biskupia —  W rocław, ul. O ławska 19, tel. 419-04

Adm inistrator —  Ks. Biskup Elekt Walerian Kierzkowski 
Kanclerz —  vacat

RADA DIECEZJALNA DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Przewodniczący 
Sekretarz 
Członkowie 
Członkowie świeccy

—  ks. bp. elekt Walerian Kierzkowski
—  ks. dziek. Wiesław Skołucki
—  ks. dziek. Józef Pracz
—  ob. Franciszek Kabat
—  ob. Zenon Pawełkiewicz
—  ob. Aleksander Poświatowski

D EK AN AT W RO CŁ AW SK I

Dziekan vacat

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny, W rocław , PI. M arii M agdaleny 5 
Parafia p.w. Najśw. Serca Jezusowego, Leśnica, ul. Skoczylasa 
Parafia p.w. św. Antoniego, Świdnica
Parafia p.w. św. Piotra i Pawia, Boguszów, ul. M ickiewicza 2 
Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego, W ałbrzych, ul. M łynarska 25 
Parafia p.w. Sw. Rodziny, Gorce, pow. W ałbrzych
Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Cieplice Z drój, ul. 1 M a

ja  56
Parafia p.w. Matki Boskiej Różańcowej, D uszniki-Zdrój 
Parafia p.w. św. Józefa, Głubczyce, ul. Sobieskiego 12 
Parafia p.w. Narodzenia NMP, Ząbkow ice Sl.
Parafia p.w. Świętego Krzyża, Złotoryja  
Parafia p.w. Piotra i Pawła, Obórki, pow. Brzeg

Parafia p.w. Świętego Krzyża, Poznań, ul. Bydgoska 4
Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Poznań, ul. Kościuszki 90 
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny, Leszno W lkp. pl. Metziga 19 
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego, Stargard Szczeciński 
Parafia p.w. św. Piotra i Pawła, Szczecin, ul. Piotra i Paw ła 33/34 
Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, Bukow o M orskie

D EKANAT PO ZN AŃ SK I

Dziekan ks. Józef Pracz
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Po poświęceniu katedry

D iecezja W rocław ska. Katedra p.w. św. Marii M agdaleny 
Ks. Bp Elekt W. K ierzkow ski —  Msza św.
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Katedra Polskokatolicka p.w. M arii M agdaleny we W rocław iu

DEK AN AT ZIELONOGÓRSKI 

Dziekan ks. Wiesław Skołucki

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża, Żagań, ul. Szprotawska 49 
Parafia p.w. Dobrego Pasterza, Żary kolo Żagania 
Parafia p.w. Świętego Ducha, Gozdnica, pow. Żagań 
Parafia p.w. Zbawiciela Świata, Szprotawa 
Parafia p.w. Najśw. Maryi Panny, Zielona Góra

D I E C E Z J A  K R A K O W S K A

Kuria Biskupia — Kraków, ul. Józefa Sarego 11, tel. 598-56

Administrator — ks. Benedykt Sęk
Kanclerz — ks. Leopold Nowak
Sekretarz — ks. Kazimierz Bonczar
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Rada Diecezjalna Diecezji W rocław skiej; w  środku Ks. Bp. Elekt 
Walerian K ierzkowski
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Festiwal ,,Vratislavia Cantans”  w  Katedrze W rocław skiej
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RADA DIECEZJALNA DIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Przewodniczący
Sekretarz
Członkowie

Członkowie świeccy

ks. adm. Bendykt Sęk
ks. dziek. Czesław Jankowski
ks. dziek. Tadeusz Balicki
ks. dziek. Francieszk Baranowski
ks. Leopold Nowak
ks. p.o. dziek. Henryk Buszka
ob. Maria Kosowska
ob. Maria Pamuła
ob. Edmund Feter
ob. Jan Małecki

D EK AN AT K RA K O W SK I 

Dziekan —  ks. Kazimierz Bonczar

Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, K raków , ul. Łagiew nicka 54 
Parafia p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, K raków , ul. Friedleina 8 
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, K raków , ul. K opernika 14 
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża, Tarnów, ul. Kniewskiego 39

W ierni po nabożeństwie w  Katedrze W rocław skiej
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JlL --- _ :'.t -‘M
D iecezja Krakowska. Najm łodsi uczestnicy akademii ku czci ks. bpa F. Hodura

D EK AN AT BIE LSK O -K A TO W ICK I 

Dziekan ks. Czesław Jankowski

Parafia p.w. św. Anny, Bielsko-Biała, ul. W zgórze 14
Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Chw ałow ice k. Rybnika
Parafia p.w. Najśw. Serca Jezusowego, Andrychów  k. W adow ic

DEKANAT KIELECKI 

Dziekan ks. Franciszek Baranowski

Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, K ielce, ul. Sienkiewicza
Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu, Okół, pow. Lipsko n. Wisłą
Parafia p.w. Matki Boskiej Różańcowej, Osówka, pow. Lipsko
Parafia p.w. Najśw. Maryi Panny, O strow iec Św., ul. Iłżycka 1
Parafia p.w. Świętego Ducha, Tarłów , pow . Lipsko n. Wisłą
Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Podgórze Boryjskie, pow.

O patów K ielecki —  filia  parafii w  Tarłow ie 
Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Skadla, pow . Busko-Zdr.
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Wielki ołtarz w parafii tarnowskiej

Grupa w iernych parafii krakowskich oraz delegacja górników  z Bolesławia
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D EK AN AT RADO M SK I 

p.o. Dziekan ks. Henryk Buszka

Parafia p.w. Świętego Krzyża, Radom, ul. Słowackiego 33/35 
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, Hucisko, p -ta  Stąporków, pow. Końskie 
Parafia p.w. Świętego Ducha, Skarżysko-Zachodnie, ul. Cmentarna 
Kaplica filialna parafii w Radomiu, Radom , ul. Dzierżyńskiego 71

DEKANAT RZESZO W SK I 

Dziekan — vacat

Parafia p.w. Serca Jezusowego, Bażanówka, poczta Jaćmierz, pow . Sanok
Parafia p.w. Matki Boskiej Różańcowej, Sanok, ul. Szkolna 20
Parafia p.w. NMP, Jaćmierz, pow. Sanok
Parafia p.w. Dobrego Pasterza, Łęki Dukielskie, pow . Krosno
Parafia p.w. Jana Chrzciciela, Jaworze Górne, p -ta  Pilzno, pow. Dębica
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego, Jastkowice nad Sanem

Po złożeniu w ieńców  pod Pom nikiem  Pom ordow anych w  Oświęcimiu

77



D EK AN AT BO LESŁAW SKI 

Dziekan ks. Jerzy Szotmiller

Parafia p.w. św. Michała Archanioła, Bolesław, pow . Olkusz 
Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Strzyżowice k. Będzina 
Parafia p.w. NMP Królowej Apostołów, Częstochowa, ul. Jasnogórska 35 
Parafia p.w. św. Antoniego, Rokitno Szlacheckie, pow. Zaw iercie 
Kościół filialny w Sosnowcu —  filia  parafii w  Strzyżowicach

\ t /

~i~

vtr

Książę Bolko i mleczarki

Bolko zaś książę był dziwakiem  nielada i na wiele żartów 
sobie pozwalał. Razu pewnego na rynku w rocław skim , gdzie 
baby z m leczyw em  się grom adziły, kazał poskupywać wszystkie 
garnki z mlekiem i zlać do jednego kubła. Zanim jednak z ba
bami się utargowano co do ceny, rzekł im książę: „niech każ
da z kubła weźm ie sw oje mleko, nie chcę się w ięcej z wami 
targow ać!”  Baby z garnkami rzuciły się do kubła, każda pra
gnąc sw oje mleko odebrać. Pow stał ścisk, garnki się potłukły, 
a baby wzięły się za czupryny. Z  czego książę przyglądając 
się, uśmiał się w ielce. Po tej babskiej bitw ie uspokoił je, każ
dej zapłacił i w esołe do dom u rozpuścił. Takich fig lów  wiele 
urządzał a długo byłoby  o tym opowiadać.

Rozbójnicy w  Zbąszynie

Onego czasu opryszki w ypadłszy z grodu lubuskiego przyszli 
do pastwisk Zbąszynia, aby się obłowić. Gdy już bydło chcieli 
zająć rzekł im pastuch: czemu to dla m niejszego łupu pogar
dzacie sutszym kąskiem ? Oto grodu zbąszyńskiego trzech ty l
ko m ężów  pilnuje, czekają bow iem  na resztę załogi.

Usłyszawszy to rozbójnicy, niby przyszła załoga gród pod
stępem zajęli i rabow ać poczęli.

Gdy do księcia Przem ysława wieść o tem dobiegła, zaraz 
w ydał rozkaz, aby rycerstw o i lud prosty za nim spieszyli. 
Przybył i rozbójników  w  grodzie obiegł. Widząc, że to sprawa 
gardłow a zw rócili się do jego łaskawości. Przyjął ich łaskawie, 
życie im darował i gród odzyskawszy, do domu im w rócić 
przyzwolił.
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ZNACZENIE ROKU KOŚCIELNEGO 
DLA ŻYCIA LITURGICZNEGO

ycie liturgiczne, które należy do istotnych, bo uświę
cających funkcji Kościoła, zamyka się w cyklu czasu, 
zwanym Rokiem Kościelnym względnie liturgicznym. 
Rok ten nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym 
lub astronomicznym. Zamyka się okresem 52 tygo

dni i rozpoczyna się 1-szą niedzielą Adwentu.
Chociaż Rok Kościelny nawiązuje do naturalnego biegu i spo

sobu liczenia czasu, to jednak charakteryzuje się swoistym po
działem, znaczeniem i symboliką religijną, co czyni go przedmio
tem głębokich dociekań liturgiczno-historycznych, mających na 
celu uchwycenie jego genezy, struktury, przedmiotu itd. Docie
kania te nabierają tym większego znaczenia, im lepiej dostrzega 
się, że sprawowanie kultu religijnego wiąże się dogmatem (pra
wdami) wiary, historią Kościoła i prawem kanonicznym. Stąd też 
płynie potrzeba głębszego zastanowienia się nad Rokiem Kościel
nym nie tylko od strony chronologicznych ram liturgicznych, ale 
też jego treści i znaczenia dla życia Kościoła.
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GENEZA ROKU KOŚCIELNEGO

S łowa: „To czyńcie na moją pamiątkę” (1 Kor. 11,24; por. Łk. 
22,19 i por.) —  zdecydowały nie tylko o istocie i treści Mszy 

św., lecz stały się również natchnieniem dla całego Roku Kościel
nego. Chrześcijanom od samego początku towarzyszyła świado
mość, że tworzą społeczność odrębną od Synagogi tak pod wzglę
dem doktrynalno-organizacyjnym, jak również i pod względem 
liturgii —  obrządku. Dla nich „łamanie chleba” stanowiło nie 
tylko najświętszy i najbardziej pocieszający obrządek, ale przede 
wszystkim była to czynność, dzięki której chrześcijanie tworzyli 
świętą społeczność. Przy tym obrzędzie chrześcijanie wspominali 
czyny zbawcze umiłowanego Mistrza, szczególnie Jego śmierć 
i Zmartwychwstanie. Tym się tłumaczy Eucharystia jako dzięk
czynienie, domyślnie: za Odkupienie.

Eucharystia była dla pierwszych chrześcijan nie tylko zewnę
trznym wspomnieniem, lecz również uobecnieniem uwielbionego 
Chrystusa. W  czasie sprawowania Eucharystii —  Mszy św., dary 
ofiarne przekształcały się w wieczystą ofiarę Chrystusa, co ozna
czało, że wśród uczestników tej ofiary zjawiał się Boski Baranek, 
„który był umarł i znów powrócił do życia” (Apk, 2,8), niosąc ze 
sobą śmierć z jej znamionami i równocześnie nowe życie Zmar
twychwstania, czyli dając im udział w swojej śmierci i uwiel
bieniu. To, co kiedyś przyjęli po raz pierwszy w kąpieli Chrztu 
św., powtarzało się teraz, ale mocniej i wyraźniej: przyjęci do 
wewnętrznej wspólnoty Chrystusa, umierali teraz w Nim śmier
cią mistyczną i równocześnie byli w Nim uwielbiani. Ofiara Chry
stusa stawała się ofiarą chrześcijan, Jego śmierć —  ich śmiercią, 
Jego Zmartwychwstanie —  ich zmartwychwstaniem. Taki był tok 
myśli pierwotnych chrześcijan. Eucharystyczna ofiara była dla 
nich żywym „wspomnieniem błogosławionej Męki tegoż Chrystu
sa, Syna Twego, Pana naszego, jak również Zmartwychwstania 
i chwalebnego Jego Wniebowstąpienia” (Kanon Mszy św.). Inny
mi słowy, każde sprawowanie Eucharystii było powtórzeniem 
dzieła Zbawienia, stawało się również Wielką Nocą.

Początkowo pierwsi chrześcijanie obchodzili żydowski sabat 
(sobota). Wcześnie jednak zrodziło się dążenie do przeniesienia 
sprawowania Eucharystii na dzień Zmartwychwstania czyli na
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n i e d z i e l ą .  Niedziela była pierwszym dniem uznanym przez 
chrześcijaństwo za święty na pamiątkę Zmartwychwstania Pań
skiego (widoczne w tym jest również pewne naśladownictwo ry
tu Mojżeszowego); w I wieku obchodzono dwa dni świąteczne —; 
sobotę i niedzielę (judeo-chrześcijanie). W  ten sposób każda nie
dziela stawała się małą Wielkanocą i stan taki przetrwał do dnia 
dzisiejszego. Niedzielne sprawowanie Eucharystii —  Mszy św. 
wyróżnia się od innych, a „dzień Pański” nabiera przez to cha
rakteru świątecznego.

Jest rzeczą zrozumiałą, że niedzielę Zmartwychwstania czyli 
Wielkanoc obchodzić należało w sposób bardziej uroczysty, dając 
wyraz • szczególnej radości. Z rytu Mojżeszowego, żydowskiego, 
W i e l k a n o c  stała się świętem chrześcijańskim. (Również Zie
lone Świątki (Zesłanie Ducha św.) przejęte zostały z mozaizmu; 
stało się to w pierwszych początkach chrystianizmu). Tym samym 
położono kamień węgielny dla powstania Roku Kościelnego czyli 
liturgicznego. Pierwotnie tylko Wielkanoc wysuwała się jako 
święto przed zwykłymi niedzielami.

W  Starym Testamencie Wielkanoc, ściśle Pascha (z hebr. 
pesah —  przejście) obchodzona była na pamiątkę wyjścia Izrae
litów z Egiptu, chrześcijaństwo zaś nadało Wielkanocy jako świę
tu Zmartwychwstania charakter święta Zbawienia. Wielkanoc 
ujmowana pod takim kątem najlepiej nadawała się do udzielania 
Chrztu św. Przez Chrzest, umierając po raz pierwszy dla grze
chu i zmartwychwstając do Boskiego życia, wstępował człowiek 
do społeczności i wspólnoty śmierci i życia Chrystusa, którą to 
wspólnotę odnawiał, dowodził jej czynem i pogłębiał w E u c h a 
r y s t i i .  Dlatego Chrzest był wielkim sakramentem wielkano
cnym, który otwierał dostęp do następnego, większego sakramen
tu. (Por. 1 Kor 15,14: (Sakrament Bierzmowania łączono w cza
sach patrystycznych z Chrztem jako jego uzupełnienie), do Eu
charystii. W  ten sposób Wielkanoc stała się również świętem 
Chrztu. To wymagało i faktycznie otrzymało przygotowanie w 
postaci późniejszego Wielkanocnego Postu. Ten okres przygoto
wawczy zrodził się na Wschodzie i rozwijał się stopniowo. Pierwo
tnie poszczono od południa W . Piątku do ranka W . Niedzieli, 
zgodnie z zaleceniem Chrystusa (Mt 9,15). Później powstało tri- 
duum przed Wielkanocą ze szczególnym zaakcentowaniem W iel
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kiego Piątku, potem kolejno rozciągano post od Niedzieli Palmo
wej, Pasyjnej niedzieli Lactare (4-ta W . Postu), później wresz
cie powstała myśl 40-dniowego postu na wzór Chrystusowego, 
z odliczeniem niedziel (stąd początek Wielkiego Postu od Środy 
Popielcowej).

Wokół Wielkanocy grupowały się inne pamiątki z ziemskiego 
życia Jezusa Chrystusa: Wielki Piątek, W . Czwartek, Niedziela 
Palmowa, Zesłanie Ducha Świętego czyli Zielone Świątki i Wnie
bowstąpienie. Tak powstał okres Wielkanocy, historycznie naj
starszy, głównie na terenie Ziemi Świętej, na Wschodzie; w Zie
mi Świętej szczególnie żywa była bowiem tradycja i pamięć 
Chrystusa Pana.

Na długo przed zamknięciem się procesu kształtowania tego 
cyklu doszło do powstania drugiego okresu świątecznego —  Bo
żego Narodzenia, związanego z przyjściem na świat Zbawiciela. 
Również i tu początków szukać należy na Wschodzie, szczególnie 
w Ziemi Świętej, chociaż dzisiejsze Boże Narodzenie jest pocho
dzenia zachodniego. Pniem tego okresu jest właściwie nie Boże 
Narodzenie, lecz' Epiphania (Uroczystość 3 Króli), przypadająca
6 stycznia. Było to pierwotnie święto narodzenia i chrztu Chrys
tusa Pana. Początków jego szukać należy w II wieku w Aleksan
drii. Rzym przejął je ok. 300 r., w ćwierć wieku później przeniósł 
je na 25 grudnia (na miejsce pogańskiego święta Słońca).

Również i to święto osiąga swój kulminacyjny punkt w spra
wowaniu Eucharystii, w której całe dzieło Zbawienia, a więc 
i pierwsze jego zabłyśnięcie, znajduje swój tajemniczy wyraz.

STRUKTURA ROKU KOŚCIELNEGO

Niejednokrotnie spotkać się można jeszcze z następującym po
działem Roku Kościelnego: 1) Okres Bożego Narodzenia, 2) 

Wielki Post. 3) Okres Wielkanocny, 4) Okres Zielonych Świąt. 
Podziału takiego nie możemy przyjąć, ponieważ po pierwsze nie 
odpowiada on właściwej strukturze Roku Kościelnego i jego du
chowi, a po drugie —  nie ma uzasadnienia historyczno-liturgicz- 
nego.
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Analiza Roku Kościelnego w dzisiejszym stanie wykazuje, że 
występują w nim dwa zamknięte w sobie periody: okres W iel
kiej Nocy i okres Bożego Narodzenia. Na pierwszym miejscu sta
wiamy okres Wielkanocy ze względu na to, że historycznie jest 
on wcześniejszy, bo towarzyszył chrześcijaństwu od początku, 
a potem pełnił rolę wzoru dla kształtującego się okresu Bożego 
Narodzenia.

Taki podział Roku Kościelnego na dwie zasadnicze części jest 
najbardziej uzasadniony tak pod względem historycznym, jak ró
wnież racjami liturgicznymi. Faktycznie, oba okresy przebiegają 
paralelnie: zaczynają się czasem przygotowawczym —  Wielki 
Post i Adwent; oba po linii wznoszącej się zmierzają do święta 
zasadniczego i najbardziej uroczystego: Wielkanocy i Bożego Na
rodzenia. Linia ta nie kończy się, lecz idzie dalej, aby osiągnąć 
wzmocnienie i dopełnienie w drugim uroczystym święcie danego 
okresu: Zesłaniu Ducha Świętego (Zielone Świątki) i Objawie
niu Pańskim (Epiphania wzgl. 3 Króli). Linia nasza i tu nie koń
czy się jeszcze, owszem, biegnie dalej w postaci zwykłych nie
dziel, które są wydźwiękiem święta głównego (zasadniczego): cho
dzi tu o niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego i po Objawieniu 
Pańskim. (Nie ma racji ani historycznych ani liturgicznych, by 
z niedziel po Zesłaniu Ducha Sw. czynić odrębny okres, tzw. o- 
kres Zielonych Świąt. Każda niedziela z natury swej jest małą 
Wielkanocą).

Przy tym nietrudno zauważyć, że okres wielkanocny przewa
ża nad pozostałymi swoją masą, jak i doniosłością. Na podkreśle
nie zasługuje szczególnie ten ostatni moment, podczas gdy przez 
trzy wieki chrześcijaństwo nie znało okresu Bożego Narodzenia 
w dzisiejszej postaci, to nie można sobie wyobrazić tego chrze
ścijaństwa bez Zmartwychwstania i Wielkanocy. (Por 1 Kor 15, 
14: „A  jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, wówczas nauka, którą 
głosimy, staje się bez treści; bez treści także jest wiara nasza”).

Można dyskutować, czy wprowadzenie okresu Bożego Naro
dzenia, paralelnego do okresu wielkanocnego, było zupełnie szczę
śliwe, czy też nie. W  każdym razie nie ulega wątpliwości, że dzi
siejszy stan tego okresu cierpi wiele dzięki wprowadzeniu uro
czystości świętych Pańskich, oktaw itp., przysłaniających właści
wą ideę niedziel między Bożym Narodzeniem a Objawienliem Pań
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skim. Nota bene, najnowszy Kalendarz liturgiczny Kościoła 
Rzymskokatolickiego stara się, chociaż niezupełnie temu zara
dzić.

Za podziałem Roku Kościelnego na dwie paralelne części za
sadnicze, czyli na dwa okresy, przemawia również kolor szat li
turgicznych, który również jest podporządkowany tej paraleli. 
W  jednym i drugim okresie, po poważnym fiolecie z czasu przy
gotowawczego (W. Postu i Adwentu), następuje śnieżna biel głó
wnego święta (tylko Zesłanie Ducha Świętego, wraz z oktawą, 
wyróżnia się ognistą czerwienią), podczas, gdy pełen życia kolor 
zielony charakteryzuje niedziele, idące po okresie świątecznym.

Od 18-tej niedzieli po Zesłaniu Ducha Sw. następuje nowe 
natężenie myśli kościelnej i liturgicznej, które zmierza do pod
kreślenia celu całego Roku Kościelnego. Chodzi tu o przypom
nienie o ponownym przyjściu Chrystusa w chwale, co równocze
śnie jest przejściem do nowego roku kościelnego.

Uroczystości Świętych Pańskich nie należą do dramatycznego 
rozwoju myśli liturgicznej, lecz stanowią samodzielne rocznice, 
które obchodzi Kościół w celu uczczenia dnia śmierci odnośnych 
świętych. Podobnie samodzielnymi świętami są: uroczystość Imie
nia Jezus, Sw. Rodziny, Trójcy Przenajświętszej, Bożego Ciała, 
Serca Jezusowego itd., z których każde wyraża zamkniętą w so
bie tajemnicę wiary.

Ściśle natomiast z Rokiem Kościelnym związane są Suche Dni 
Kwartalne (Quattuor tempora —  uroczystości czterech pór roku). 
Jest to właściwość rzymskiego roku liturgicznego. Pierwotnie by
ły to święta plonobrania, obchodzone trzy razy do roku —  stoso
wnie do zakończenia zbiorów trzech zasadniczych plonów, zbie
ranych w krajach śródziemnomorskich: pszenicy, winogron i oli
wek. W  wieku V  doszły tu jeszcze Suche Dni wiosenne, przypa
dające w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. W  ten sposób u- 
święcono wszystkie cztery pory roku.

W  czasie tych uroczystości wierni składali dziesięciny na u- 
trzymanie świątyni, duchowieństwa i biednych. Tym się tłuma
czy ofiarny charakter Suchych Dni. Pszenica, wino i oliwa sta
nowią elementy składowe eucharystycznej Ofiary i pozostałych 
Sakramentów św., co dla Kościoła ma wielkie znaczenie prakty
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czne i równocześnie wychowawcze, z czego tak szybko nie należy 
dziś oczywiście rezygnować.

Ówcześni chrześcijanie mieli tę świadomość, że dary, jakie 
przynosili ze sobą do ołtarza, są wyrazem ich znojnej i ciężkiej 
pracy, cierpienia i walki, słowem ich życia, które należy złączyć 
z Ofiarą Chrystusa, by ta Ofiara była rzeczywiście i jedynie mi
lą Bogu, a ludziom —  zbawienną. Również i dziś Dni Kwartalne 
zachowały ten sam sens. Dziesięcina zanikła, ale jej miejsce za
jęły dobrowolne ofiary wiernych lub dobrowolne opodatkowanie 
się w niektórych krajach i wyznaniach. Matka-Kościół obecnie 
również potrzebuje naszej ofiary materialnej i duchownej, ponie
waż bazę utrzymania świątyń i duchowieństwa stanowi właśnie 
ofiara, przeto nieśmy ją do ołtarza chętnie i łączmy ją z Ofiarą 
Chrystusa ku chwale Bożej.

PRZEDMIOT ROKU KOŚCIELNEGO

Rok Kościelny swoim biegiem przedstawia dzieło Zbawienia 
w ten sposób, żebyśmy mogli przeżyć dziękczynnie czyny 

zbawcze, jakich Bóg dokonał dla nas przez Chrystusa. Uroczyste 
obchodzenie tajemnic Zbawienia sprawia, że stają się one dla nas 
nowe i ponownie urzeczywistniają się w nas.

Dokonuje się to przez sprawowanie Eucharystii, która jest pa
miątką i równocześnie uobecnieniem przede wszystkim Ofiary 
krzyżowej Chrystusa. Gdy parafialna gmina wiernych sprawuje 
wraz z kapłanem Eucharystię, wtedy na ołtarzu zjawia się Chry
stus, wprawdzie pod zasłoną świętych postaci, ale jako Wcielone 
Słowo Boże (inkarnowany Logos). Powtarza się tu wszystko, co 
działo się niegdyś w czasie historycznego życia Jezusa Chrystu
sa. W  czasie Mszy św. przychodzi na ołtarze Chrystus Pan —  po
dobnie, jak kiedyś przy narodzeniu. Zjawia się jako Baranek za
bity kiedyś na krzyżu, ale równocześnie uwielbiony, jak kiedyś 
przy Zmartwychwstaniu; zjawia się Chrystus zasiadający po pra
wicy Bożej —  jak kiedyś przy Wniebowstąpieniu, zsyłający Du
cha Świętego —  jak w dniu Zielonych Świątek. Przeto społecz
ność kościelna przeżywa wspólnie i niejako wśród siebie pełne ta
jemnic narodzenie i objawienie się Pana, Jego śmierć, Zmar
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twychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego. 
Przyjście Pana w Eucharystii jest zawsze powtórnym przyjściem 
tego, którego Ojciec uwielbił i zlecił Mu wszelką władzę na nie
bie i ziemi, któremu przekazał moc, zwycięstwo i sąd nad wszel
kim stworzeniem. Objawienie (Epiphanlia) i powtórne przyjście 
Chrystusa (Parusia) zbiegają się ze sobą i stają się rzeczywisto
ścią w Eucharystii.

Z powyższego wynika, że uroczyste sprawowanie Eucharystii
—  Mszy św. zawiera w sobie olbrzymi potencjał treści religijnej, 
jak i emocjonalnego przeżycia. Tu też kryje się określenie posta
wy wiernych w czasie sprawowania Eucharystii. Wierni nie są 
i nie mogą być biernymi widzami lub słuchaczami. Tworząc 
wspólnotę wewnętrzną z Chrystusem, wraz z Nim i w Nim oraz 
przez Niego rodzą się dla Boga, umierają w Chrystusie dla grze
chu i zmartwychwstają do nowego żydia w Chrystusie jako no
wi ludzie. Takie przeżycie Tajemnicy Eucharystycznej sprawia, 
że pogłębia się zbawienie wiernych, tworzących parafialną gmi
nę, społeczność Chrystusową.

My, ludzie, ze względu na ograniczoność naszej natury, nie 
możemy objąć w czasie jednego nabożeństwa eucharystycznego 
całości dzieła Zbawienia i nieskończonego bogactwa zasługi Chry
stusowej; trudno nam jest za jednym zamachem zrozumieć dos
konałość naszego Odkupienia. Do tego potrzebne jest często po
wtarzanie nabożeństwa eucharystycznego. Przy częstym zaś po
wtarzaniu natura ludzka domaga się rozwinięcia i urozmaicenia, 
ponieważ —  w przeciwnym wypadku —  byłaby niepodatna na 
rzeczy wielkie i święte. Dlatego ze względów psychologiczno-wy- 
chowawczych Kościół w czasie roku liturgicznego podaje syste
matycznie poszczególne części dzieła Zbawienia, które następnie 
czyni przedmiotem naszego zainteresowania duchownego. Zimą 
obchodzi narodzenie się Chrystusa, Jego objawienie się światu, 
jak również zapowiada Jego powtórne przyjście w chwale; na 
przedwiośniu zaś i wiosną głosi Jego śmierć, Zmartwychwstanie 
i zesłanie Ducha Świętego, a jesienią powraca znowu do dopeł
nienia się Zbawienia i przygotowuje na powtórne przyjście Chry
stusa.

Tak więc przedmiotem Roku Kościelnego jest d z i e ł o  Z b a 
w i e n i a ,  dokonane przez Boga-Człowieka, które zawiera się w
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całości w Eucharystii, a które systematycznie i stopniowo rozwi
ja przed naszymi oczyma Kościół celem urzeczywistnienia i od
nowienia tego dzieła w nas.

Zbawienie jest tylko w Chrystusie. Kto chce zbawić się, ten 
musi mieć udział w Chrystusie i Jego Ofierze, musi być wcielony 
w uśmiercone i uwielbione Ciało Chrystusa po to, by umrzeć dla 
grzechu i zmartwychwstać jako człowiek przebóstwiony. Dzieje 
się to w Mistycznym Ciele Chrystusa — ■ Kościele —  a objawia 
zmysłowo w Eucharystii. Eucharystyczna Ofiara —  to rozdawa
nia Zbawienia, w czym dopomóc i ułatwić to ma właśnie Rok Ko
ścielny, zwany inaczej liturgicznym. Z tego powodu na barkach 
duszpasterza spoczywa poważny obowiązek zrozumienia i doce
nienia doniosłości i bogactwa Roku liturgicznego, a następnie 
przekazania tego swoim wiernym.

MOTYWY ROKU KOŚCIELNEGO

^  adaniem Roku Kościelnego jest budzenie i dawanie życia
^nadprzyrodzonego. Na życie to miały wpływ różne okolicz

ności dziejowe (historyczne), jak i mają wpływ okoliczności, któ
re towarzyszyły i towarzyszą idei Zbawienia i procesowi jej rea
lizowania. Dlatego Rok Kościelny nie przedstawia i nie rozwija 
dzieła Zbawienia według logicznego porządku li jego członków, 
lecz według poszczególnych punktów widzenia dziejowego, nasta
wionego raczej na kiełkujące i wzrastające życie. Te punkty wi
dzenia najlepiej jest określić wyrażeniem „motywy” w takim 
sensie, jaki wyrażenie to ma w sztuce. Chodzi o to, co wpływa 
na przebieg i sposób wykonywanej czynności, uroczystości (w 
naszym wypadku Roku Kościelnego), na przebieg linii, którą pro
wadzi meliodię —  stąd motyw przewodni lub główny, zasadniczy.

Motywem zasadniczym Roku Kościelnego nie jest, jakby to 
na pierwszy rzut oka wydawać się mogło, historyczny przebieg 
życia Chrystusa. Taki stan rzeczy wynika stąd, że w ciągu roku 
przeżywamy narodzenie i zmartwychwstanie Chrystusa. Rok Ko
ścielny nie zamierza uczyć historii, lecz chce przedstawić współ
czesne życie Kościoła i równocześnie urzeczywistnić je wśród 
wiernych. Dlatego dominuje tu motyw, który nazwać trzeba



w s p ó ł c z e s n y m ,  mianowicie naturalny b i e g  r o k u  i je
go główny motor —  słońce. Majestatyczna kula słoneczna stała 
się w Roku Kościelnym świetlistym obrazem uwielbionego Chry
stusa, który kieruje swoim Kościołem, ożywia go i otacza chwałą, 
podobnie, jak czyni to słońce w zakresie natury. Dzięki swej po
zycji w stosunku do Ziemi lub Ziemi w stosunku do Słońca —  
Słońce decyduje o istnieniu dnia i roku jako zamkniętych w so
bie jednostek czasu. Rok ze swoimi porami jest powiększonym 
obrazem dnia (doby): zima jest ciemną nocą, wiosna jaśnieją
cym porankiem, lato gorącym południem, a jesień —  wieczorem 
roku. Naturalnemu porządkowi jak najbardziej podporządkowa
ny jest też Rok Kościelny. Stąd nie bez racji okres Bożego Na
rodzenia przypada na porę zimową, a okres Wielkanocy —  na 
porę wiosenną i letnią. Analogicznie okres Bożego Narodzenia 
w zimie odpowliada jutrzni (matutinum) i wigilion czyli nocnym 
czuwaniem na nabożeństwie kościelnym, a okres Wielkanocy od
powiada Laudesom, odmawianym wczesnym rankiem.

Życie Kościoła wzorowane jest na ziemskim życiu Chrystusa. 
Jest to drugi motyw Roku Kościelnego, który chce być upamięt
nieniem historycznych wydarzeń zbawczych. Motyw ten mieści 
się w pierwszym, występuje obok niego i przestrzennie zajmuje 
najwięcej miejsca. W  ten sposób grupują się święta-uroczystości: 
Zwiastowanie, Narodzenie Jana Chrzciciela, Obrzezanie i Oczy
szczenie —  wokół Bożego Narodzenia; Wielki tydzień zaś, Wnie
bowstąpienie i Zielone Świątki —  wokół Wielkanocy, przy czym 
zachowany został ściśle historyczny odstęp czasu w dniach.

Do tych dwóch zasadniczych motywów dochodzą liczne mo
tywy uboczne, które wprawdzie odnoszą się do poszczególnych 
i różnych rzeczy, to jednak doskonale ożywiają bieg całej myśli 
Roku Kościelnego. Do tych motywów należy przede wszystkim 
motyw n i e d z i e l i .  Każda niedziela jest w liturgii małą W iel
kanocą, chce w nas po śmierci dla grzechu, sprawiać zmartwych
wstanie i budzić nastrój Wielkanocy. Motyw ten zawiera rów
nież znamienną ideę, że jedna jest tylko ofiara, która w dniu 
niedzielnym lub świątecznym jednoczy całą gminę parafialną, 
gromadzącą się wokół stołu eucharystycznego i stanowiącą cząs
tkę Kościoła Chrystusowego. Dalej, jako motyw następny, wy
mienić trzeba symbolikę liturgicznych pór dnia; jako klasycz
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nym przykładem posłużyć się tu może mszami Bożego Narodze
nia, Wielkanocy i nocnymi nabożeństwami sobót Dni Kwartal
nych (Suchych Dni).

ŹRÓDŁA TEKSTÓW LITURGICZNYCH

Bogactwo swych tekstów czerpie Rok Kościelny zasadni
czo z ksiąg Pisma św. (Jest to źródło przeważające, ale obok 

Pisma św. i tradycji liturgicznych pełnią tu też swoją rolę i apo
kryfy). Z nich wybiera Rok liturgiczny części zmienne Mszy św. 
(śpiewy, czytania itd.), dopasowuje te teksty do charakteru dnia 
i okresów liturgicznych. Wybór ten ustosunkowuje się do życia 
sakramentalnego Kościoła, a przez to stanowi ostateczny i naj
głębszy komentarz do Pisma św. „Nowy Testament” (Kościół kry
je się w Starym, a Stary odsłania się w Nowym (Sw. Augustyn) 
tzn., że dzieje Starego Przymierza były nie tylko przygotowaniem, 
lecz również głębokim wyobrażeniem Nowego i dopiero na tle 
Starego Testamentu w pełni zajaśniał Chrystus i Jego Kościół. 
Odnosi się to również do nauki i cudów do całego życia ziem
skiego Chrystusa. Dopiero przez zesłanie Ducha Świętego dopeł
nione zostało Nowe Przymierze i Kościół.

Słowo Chrystusa podawane jest najczęściej w formie przy
powieści, a cuda, chociaż wskazują na Jego wszechmoc, nie są 
jeszcze właściwym Odkupieniem, lecz tylko wyobrażeniem, sym
bolem Zbawienia. Dlatego liturgia nie zatrzymuje się na powie
rzchni dziejowych przypadłości i materialnej zasłony, których po
trzebował Chrystus po przyjściu na świat i przy objawieniu się 
narodowi żydowskiemu, usposobionemu na sposób starotestamen- 
towy i bardzo po ludzku, lecz każe nam zapuszczać się na głę
bię i pod ziemską powłokę dostrzegać ponadświetlaną i ponad
czasową, bo Boską, ideę i fakt Odkupienia. Nie tylko dostrzec, 
ale i w nabożeństwie ofiarnym przeżyć prawdziwie tę ideę, w
o wiele wyższym stopniu niż współcześni Chrystusowi. To, co 
czyta nam Kościół z Pisma św. we wstępnej części Mszy św., u- 
rzeczywistnić się ma w Ofierze eucharystycznej. W  ten sposób, 
to co wiecznie Boskie, wyłania się spod powłoki dziejowej, o- 
dziewa się w dary, które składamy w czasie ofiarowania, i co
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otrzymujemy z powrotem w czasie uczty eucharystycznej, skie
rowuje się do naszych wnętrz, przenika nasze życie i działalność. 
To, co opisane zostało w Piśmie św., (rzeczy czasami dziwne) łas
kawe obcowanie Boga z ludźmi, nie przemija, lecz trwa i wypeł
nia się w nas w Duchu i Prawdzie. I zrozumiałe to staje się szcze
gólnie w duchu teologii starokatolickiej i jej nauki o Kościele 
Jezusa Chrystusa. Bo Kościół w ciągu swojego Roku prowadzi 
nas nie tylko do zrozumienia, lecz również do wypełnienia się w 
nas Boskiego życia, opisanego w Piśmie św.

Ks. Kazimierz Pikulski

v t /  v ! /

v t /

Lepszy stary druch niż młodych dwóch.

Drzewa nie ścinaj, gdy na nim ptak gniazdo ściele.

Panie dudku, chcesz li się sójki naśmiewać, nie miejże 
sam czubka

Szczęściu swych dzieci zawadza, kto im zbytecznie do
gadza.

Na świętego Eliasza z nowego miętku kasza.

Pracy należy szukać jak chleba, nie jak noża.

Nie na każdym drzewie siadają cietrzewie.

Bez walki nie ma cnoty, bez cnoty nie ma zasługi.

Czapką, chlebem i solą ludzie ludzi niewolą

Czerwiec mokry, zimny maj, gospodarzom pełny raj

Czerwiec —  przerwiec, bo przerywa gospodarkę, aż do 
żniwa.

Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni.

Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle cały 
rok psuje.
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ZAGADNIENIE PRYMATU 
W KOŚCIELE POWSZECHNYM

to lat minęło w 1970 r. od zakończenia Pierwszego 
Soboru Watykańskiego, na którym ówczesny papież, 
Pius IX , ogłosił swoją bullę „Pastor aeternus” . Sto lat 
istnieje w chrześcijaństwie „nowy” Kościół z niespo
tykanymi przedtem dogmatami jurysdykcyjnego pry

matu i nieomylności jednego z biskupów. Sto lat temu część wie
rnych Kościoła Rzymskokatolickiego, odrzuciwszy te dogmaty, 
zdecydowała się kontynuować życie kościelne według poprzed
nich zasad katolickich. Z twardej konieczności zwolennicy staro
chrześcijańskiej nauki o Kościele poczęli się skupiać w ruchu sta
rokatolickim, który nawiązał ścisły kontakt z Kościołem Staro-Bi- 
skupiego Kleru w Utrechcie, a ten, jako Kościół stale katolicki 
i narodowy niezależny od Rzymu, istniejący od początku XVIII 
wieku —  umożliwił starokatolikom kontynuację apostolskiego u- 
stroju episkopalnego, dając im sukcesję apostolską.

Stało się rzeczą oczywistą, że Kościoły starokatolickie jako 
zorganizowane w Kościoły krajowe (narodowe) —  będą się wza
jemnie szukać, aby się budować w jedności katolickiej doktryny 
i łączyć węzłami międzynarodowymi. We wrześniu 1889 r. pow
stała międzynarodowa forma jedności starokatolików zwana U- 
nią Utrechcką. W  słynnej „Deklaracji Biskupów” Unia ta nakre
śliła wtedy wspólną drogę wszystkich tych katolików, którzy 
chcieli być wierni apostolskiemu ustrojowi Kościoła Powszechne
go. Powołano też w 1889 r. Międzynarodową Konferencję Bisku
pów Starokatolickich, która ma na celu zarówno wewnętrznlie jak 
i zewnętrznie manifestować jedność pasterzy starokatolickiej 
trzody i tej jedności bronić.

Rok 1870 oznacza rozłam między starokatolikami a Kościo
łem Rzymskokatolickim, który się ugiął przed wolą papieża i za
akceptował przywileje niesłychane w chrześcijaństwie. Staroka- 
tolicy nie zamierzali (jak i nadal nie zamierzają) wyrzec się swo
ich przekonań religijnych dla względów ludzkich, nie mogli (i nie 
mogą) zdradzić swoich sumień. Rozłam więc zaostrzył się i pogłę
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bił. Wytworzyła się atmosfera wrogości, która nie sprzyjała rze
telnemu poznaniu racji drugiej strony. Starokatolików oskarżo
no, że są przeciwnikami jedności Kościoła Jezusa Chrystusa, bo 
odrzucają wszelką ideę „prymatu” w Kościele.

Stanowczo jednak należy stwierdzić, że w zamiarach staroka
tolików nie leży uparte odrzucanie jakiegokolwiek „prymatu” . 
Twierdzą oni, że w chrześcijaństwie można mówić o prymacie, 
lecz wyłącznie a) o p r y m a c i e  h o n o r o w y m  i b ) o  tym, 
że ten prymat (honorowy) jest wynikiem tylko p r o c e s u  h i 
s t o r y c z n e g o  a więc l u d z k i e g o .  (Nie jest on dogma
tem wiary, nie jest warunkiem zbawienia wiecznego). O takim 
(tylko honorowym) prymacie świadczył ruch starokatolicki od po
czątku swego istnienia. Już bowiem na Kongresie w  Monachium 
(wrzesień 1871 r.) oświadczono: „Uznajemy taki prymat biskupa 
Rzymu, jaki w oparciu o Pismo św. uznawali Ojcowie Kościoła 
i Sobory wczesnego, niepodzielonego Kościoła chrześcijańskiego” . 
Z kolei Deklaracja Utrechcka Biskupów z września 1889 ogłosiła 
taki program: „Odrzucamy więc dekrety tzw. Soboru Watykań
skiego ogłoszone 18 lipca 1870 r. w sprawie nieomylności i po
wszechnego prymatu biskupa Rzymu, ponieważ sprzeciwiają się 
wierze starożytnego Kościoła, burzą jego starożytny, kanoniczny 
ustrój przez przyznanie papieżowi pełni władzy kościelnej nad 
wszystkimi diecezjami i nad wszystkimi wiernymi. Odrzucając 
jednak prymat jurysdykcyjny, nie chcemy odrzucić prymatu his
torycznego, jaki biskupowi Rzymu kilka soborów ekumenicznych 
i Ojcowie Kościoła starożytnego przyznali, widząc w nim pierw
szego między równymi (Primus inter pares)” .

Pomijając pytanie, do jakiego stopnia starożytny Kościół Je
zusa Chrystusa faktycznie respektował „historyczny” prymat bis
kupa Rzymu, zastanówmy się nad pytaniem, w jaki sposób i w 
jakiej formie można by w naszych czasach mówić o prymacie 
z myślą o potrzebie jedności całego chrześcijaństwa czyli Kościo
ła Powszechnego, Kościoła Jezusa Chrystusa. .

*  * *

Każdy, kto mówi o widzialnym, zewnętrznym „centrum jed
ności” Kościoła Jezusa Chrystusa, winien najpierw odpowie

dzieć na pytanie: co na ten temat mówi Pismo św. interpreto
wane przez Bosko-Apostolską Tradycję. Skoro Kościół Rzymsko
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katolicki powiada, że Pismo św. widzi „centrum jedności” w Apo
stole Piotrze, należy wziąć to pod rozwagę i szczerym sercem 
przyjrzeć się osobie Piotra, lecz zawsze w świetle Bosko-Apostol- 
skiej Tradycji. Nie chodzi bowiem o to, by Pismo św. dopasowy
wać do późniejszej doktryny, lecz odwrotnie, doktrynę późniejszą 
należy oprzeć na Piśmie św. Dla nas bowiem przy definiowaniu 
dogmatów nie jest miarodajną opinia teologów średniowiecznych 
jednego z Kościołów krajowych (lokalnych) np. teologów rzym
skokatolickich. Naszym zdaniem kryterium katolickiej prawowier- 
ności wyraża zasada Kościoła starożytnego wygłoszona przez św. 
Wincentego z Lerynu: „In catholica Ecclesia magnopere curan- 
dum est, ut id teneamus quod ubiąue, quod semper, quod ab om
nibus creditum est” (W Kościele katolickim o to usilnie muslimy 
zabiegać, by się trzymać, w co wierzono wszędzie, w co zawsze, 
i w co powszechnie). Wiadomo, że Kościół Rzymskokatolicki zna 
tę zasadę i stosuje ją do wszystklich zasad wiary z wyjątkiem pro
blemu papiestwa. A  przecież, gdy cytowane kryterium prawowier- 
ności przełożymy do idei prymatu jurysdykcyjnego i nieomylnoś
ci, musimy stwierdzić, że tej idei nie znano w chrześcijaństwie ani 
nie uznawano „zawsze, wszędzie i powszechnie” . Nie spotykamy 
jej w żadnym komentarzu biblijnym Ojców Kościoła i w żadnym 
dokumencie soborów autentycznie ekumenicznych. Występuje do
piero w średniowieczu, u samych biskupów Rzymu, osobiście 
w tym zainteresowanych. Ale i wtedy nie znał jej cały Kościół 
Jezusa Chrystusa i nie uznał za swą własność po dziś dzień.

Nie zamierzamy przeczyć, że Ap. Piotr był „pierwszy” wśród 
Apostołów, lecz nie na podstawie specjalnego charyzmatu, nie 
z nominacji przez Chrystusa. Nasz Pan bowiem nie wyznaczył ni 
Ap. Piotra, ni Ap. Pawła, ni żadnego z Apostołów na „głowę” , 
„księcia” lub przełożonego apostolskiego kolegium, a nawet tylko 
na „przewodniczącego honorowego” . Tego rodzaju plan był Mu 
obcy i przez Niego zwalczany. Gdy matka synów Zebedeusza za
proponowała, by Apostołowie: Jan i Jakub mieli pierwszeństwo, 
inni Apostołowie na to się oburzyli a Chrystus pouczył: „Wiecie, 
że władcy narodów panują nad nimi, a możni sprawują nad nimi 
władzę. Nie tak będzie u was” (Mat. 20, 20— 27).

Ap. Piotr był „pierwszym” z dwóch ludzkich powodów: 
1) Z roli społecznej oraz 2) z walorów osobistych. Oto tylko on
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posiadał własny dom i własną łódź rybacką (Mat. 5, 21; Mar. I, 
16 i 29) a z faktu, że tylko on był żonaty, wolno wnosić, że był 
też wiekiem najstarszy w gronie Apostołów. Tego rodzaju ele
menty grały poważną rolę zarówno w małym gronie apostolskim 
jak i w palestyńskim społeczeństwie. Starożytni ludzie zawsze 
wielką wagę przywiązywali do wieku. Starszy wiekiem był ró
wnocześnie starszym grupy. Piotr posiadał też specyficzne żywe 
usposobienie, które go pchało do spontanicznego występowania 
w imieniu wszystkich —  nawet bez ich mandatu. Dlatego przema
wiał w imieniu kolegów długo przed otrzymaniem rzekomej 
„obietnicy prymatu” . (Mat. 15, 15 —  Jan 6, 68 n). Do takich reak
cji nie upoważniało go to, że „jako pierwszy” wyznał bóstwo 
Chrystusa, ponieważ w tym nie był pierwszy. Ewangelista Jan za
pisał, że tę prawdę znacznie wcześniej zdobyli inni Apostołowie 
i to od św. Jana Chrzciciela (Jan 1, 35— 49). Wtedy to Natanael 
wyznał: „Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izrae
la”. Jeszcze przed słynnym wydarzeniem pod Cezareą Filipową 
wszyscy Apostołowie wyznali: „Prawdziwie jesteś Synem Bo
żym” (Mat. 14, 33) —  ponieważ Jezus dokonał cudu na j. Gene
zaret, a sam Piotr wyznał to samo już po cudownym rozmnożeniu 
chleba (Jan 6, 68 n).

Nadanie Szymonowi synowi Jana przezwiska „Kephas” nie 
było zmianą imieniia. Był to tylko przydomek niezbędny dla od
różnienia go od innych Szymonów np. od Apostoła Szymona 
z przydomkiem Kananejczyk lub Zelotes (Mat. 10, 4; Mar. 3, 18). 
Również synom Zebedeusza, Janowi i Jakubowi, nadał Chrystus 
przydomek (Boanerges —  Mar. 3, 17) potrzebny zapewne dla od
różnienia od innego Jana, autora czwartej Ewangelii oraz od Ja
kuba „brata Pańskiego” . Przydomku „Piotr” Szymon syn Jana nie 
otrzymał pod Cezareą Filipową, lecz nad Jordanem, przy pierw
szym spotkaniu z Chrystusem” (Jan 1, 42).

Ap. Piotr był „pierwszy” w apostolskim kolegium, ale jako 
„primus inter pares” . Nie on powoływał kolegium Apostołów. 
Czynił to Chrystus i to bezpośrednio. Nie Piotr nadał każdemu 
z Apostołów władzę głoszenia Ewangelii oraz szafowania sakra
mentów św. Nie on napełnił Apostołów Duchem Świętym i nie 
on polecił iść i udzielać Ducha Świętego w Samarii, gdy już nie 
było wśród nich Chrystusa. To właśnie kolegium apostolskie po
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syła Piotra i Jana (Dz. Ap. 8,14) Ap. Paweł, chociaż „ostatni” 
wśród Apostołów, nie uważa się za niższego od Piotra, Jakuba 
i Jana, których nazywa „filarami” Kościoła (Gal. 2, 7n). Gdy on 
mówi o Apostołach, nie wyróżnia Piotra: „Otóż sądzę, że dokona
łem nie mniej niż wielcy Apostołowie” (2 Kor. 11,5) —  „W  ni
czym przecież nie byłem mniejszy od wielkich Apostołów” (2 Kor. 
12, 11; Por. 1 Kor. 12, 28). Nie zawahał się też sprzeciwić Piotro
wi „w twarz” , ponieważ „to mu się należało” za popełniony błąd 
sprowadzający innych na manowce (Gal. 2, 11).

Więc Nowy Testament świadczy zarówno o pierwszeństwie 
Piotra jak i o zasadniczej równości wszystkich Apostołów. Ten 
stan Chrystusa zaaprobował wielu wypowiedziami skierowanymi 
do Piotra. Kościół Rzymskokatolicki szczególną wagę przywiązał 
do trzech wypowiedzi zapisanych przez trzech ewangelistów, Ma
teusza (16, 13— 19), Łukasza (22, 31— 3) i Jana (21, 15— 17). Na 
ich temat powstała obszerna literatura zarówno ściśle naukowa 
(biblijna) jak i polemiczna (dogmatyczna), której nie zamierzamy 
tutaj powiększać. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że te trzy wypo
wiedzi wzięte w języku oryginalnym i w biblijnym kontekście, 
nie zawierają idei ani prymatu jurysdykcyjnego, ani nieomylnoś
ci personalnej wyłącznie jednego Piotra, z wykluczeniem innych 
Apostołów. Do dogmatyzowania tej idei nie upoważnia też fakt, 
że Chrystus mówi do jednego tylko Piotra (w drugiej osobie licz
by pojedynczej). Wymagały tego zarówno okoliczności rozmowy 
jak i jej treść.

Pod Cezareą Filipową Chrystus wszystkich pyta, za kogo Go 
uważają, lecz odpowiada tylko Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Bo
ga żywego” . Nie on jeden zna tę tajemnicę, znają ją wszyscy 
Apostołowie od początku spotkania z Chrystusem. Piotr mówi 
sam, ale nie we własnym imieniu. Dlatego też i Chrystus mówi 
do niego jednego, lecz przy wszystkich i dla wszystkich Aposto
łów: „Ty jesteś Piotr, a na tej' opoce zbuduję Kościół mój i tobie 
dam klucze ...” Jeśli Piotr jest „opoką” to i wszyscy Apostołowie 
są taką samą „opoką” . (Z osobą Chrystusa, z Jego działalnością 
wiązała Apostołów tylko wiara w Jego nieziemskie posłannictwo, 
z tą wiarą wiązali wielkie nadzieje —  na niej miał Chrystus zbu
dować swój Kościół —  Królestwo Boże na ziemi). Jeśli Piotr 
otrzymał „klucze Królestwa” , wszyscy je otrzymali, a jeśli Piotra
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nie zwycięży „Hades” , wszyscy Apostołowie będą niezwyciężeni. 
Moc, władza i charyzmat jaki posiądzie kolegium apostolskie bę
dzie wypływać od Pana —  nie od Piotra, tak samo jak nie „ciało 
i krew” , lecz Bóg wszystkim Apostołom (a nie tylko Piotrowi) 
znacznie wcześniej objawił, że Jezus jest „Mesjaszem, Synem 
Boga żywego” .

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus zwraca się do samego 
Piotra: „Szymonie. Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was 
przesiać jak pszenicę, lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała 
twoja wiara. Ty więc nawróciwszy się kiedyś, utwierdzaj swoich 
braci” (Łuk. 22. 31n). Czyni tak dlatego, że chodzi tutaj tylko
o osobę Piotra jako zaprzańca. Wszyscy Apostołowie opuszczą 
uwięzionego Pana, lecz tylko Piotr Go się zaprze, czyli zdradzi 
wierność przyjacielską ( a nie teologiczną wiarę w Chrystusa). 
Zdrada ta nie będzie podobna do zdrady Judasza. Dzięki łasce 
Bożej, Piotr się szybko zreflektuje, zapłacze nad grzechem nie
wierności, utwierdzi się w wierności sam i będzie ją wpajał in
nym. Słów „utwierdzaj swoich braci” nie musimy rozumieć jako 
utwierdzania pozostałych Apostołów, ponieważ oni tylko stchó
rzyli, a nie zaparli się Mistrza.

Rozmowę nad jez. Tyberiadzkim Chrystus przeprowadził z jed
nym tylko Piotrem również dlatego, że tylko Piotr musiał trzy
krotnie odwołać swoje zaprzaństwo. Słowa Pana skierowane do 
niego: „Paś owce moje, paś baranki moje” należy naszym zda
niem rozumieć następująco: a) jest to przywrócenie władzy pa
sterskiej Apostołowi, który się jej wyparł, b) ta władza nie ozna
cza zwierzchnictwa nad kolegfium apostolskim ani czegoś szczegól
nego, czego nie mieli inni Apostołowie, podobnie jak wszyscy oni 
„łowili ludzi” , chociaż tylko do Piotra Pan powiedział: „Odtąd lu
dzi łowić będziesz” (Łuk. 5, 10).

Zatem pierwszeństwo Piotra nie wypływało ze specjalnego 
przywileju nadanego przez Pana. Był to jego autorytet osobisty, 
którego nie odstąpił nikomu, autorytet spontaniczny, przez Chry
stusa uznany i zaaprobowany. Było tu pierwszeństwo faktyczne, 
naturalne a nie prawne, i nie nadnaturalne. Śmiemy przypusz
czać, że gdyby w gronie apostolskim pojawił się wówczas ktoś ró
wnie rzutki i wymowny jak Piotr, pierwszeństwo to przeszłoby 
na tego innego. I rzeczywiście od czasu wykazania się przez Ap.
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Pawła wielką wiedzą i działalnością misyjną, pierwszeństwo Pio
tra przestało być tak oczywiste. Nastąpić musiał podział sfer 
wpływów: Piotr, Jakub i Jan poszli „do obrzezanych” , a Paweł —  
„do pogan” (Gal. 2,9).

* * *

Samorzutne, spontaniczne pierwszeństwo Ap. Piotra a następ
nie i Ap. Pawła stało się drogowskazem dla chrześcijan 

o k r e s u  p o z a a p o s t o l s k i e g o .  Większym autorytetem cie
szyli się ci biskupi, którzy potrafili się wykazać osobistymi walo
rami, lecz byli oni tylko pierwszymi wśród równych. Historia zna 
tu takie m.in. postacie jak Ignacy, Polikarp, Klemens, Ireneusz.

Ale do naturalnego kryterium pierwszeństwa doszło jeszcze 
(równocześnie) kryterium Tradycji Apostolskiej. Uprzednio jedy
nymi urzędowymi świadkami Chrystusta byli Apostołowie. Gdy 
ich zabrakło, chrześcijanie wierzyli, że skarb wiary najlepiej zo
stał przechowany w tych Kościołach lokalnych, które założyli 
i w których pracowali Apostołowie. Poczęto wówczas mówić
o „ s t o l i c a c h  a p o s t o l s k i e  h” . Na Wschodzie było ich zbyt 
wiele, by któraś z nich mogła zwrócić jakąś szczególną uwagę. 
Kierowano się tutaj raczej rolą, jaką odgrywało dane miasto w ży
ciu publicznym. Dlatego biskup Cezarei Palestyńskiej posiadał 
wyższy autorytet niż biskup Jerozolimy, biskup Antiochii miał 
z kolei wyższy autorytet od biskupa Cezarei a biskup Konstanty
nopola —  stolicy cesarstwa zdobył autorytet najwyższy, lecz po 
dziś dzień jest on na Wschodzie wyłącznie „primus inter pares” .

Na Zachodzie natomiast istniała tylko jedna stolica apostolska, 
mianowicie w Rzymie, ponieważ tylko Kościół Rzymu mógł się 
pochwalić, że tutaj na pewno był Apostoł Paweł —  a także —  
jak głosiło podanie —  przebywali tu Apostołowie Piotr i Jan. Do 
motywu „apostolskości” biskup Rzymu zawsze miał prawo dodać 
jeszcze motyw publiczny —  że urzęduje w starym mieście sto
łecznym całego imperium. Ta szczególna sytuacja nie sprzyjała 
w Rzymie ewangelijnej skromności, zalecanej przez Chrystusa. 
Nie sprzyjały jej też zewnętrzne okoliczności, zwłaszcza wpływy 
imperatorów i zwyczaje germańskich ludów. Biskupi Rzymu uleg
li pokusie ksztatłowania ustroju Kościoła na wzór świecki, w o- 
parciu o prawo rzymskie. Chcąc nadać pozory religijne swoim 
ambicjom, stworzyli dopiero wtedy teorię prymatu jurysdykcyj
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nego. Ap. Piotra. Ludzkie pragnienia ubrano w szatę Ewangelii 
zinterpretowanej bardzo specyficznie.

Gdy w V  wieku pap. Leon I ogłosił, że Chrystus nie dał Apo- 
cstołom rtlisji i władzy religijnej bezpośrednio, lecz że ją im je
dynie delegował za pośrednictwem Ap. Piotra i że dlatego bisku
pi winni otrzymywać swoją misję pasterską wyłącznie poprzez 
i od papieża —  wtedy już została zdradzona prawda i moc Ewan
gelii, wtedy poczęto burzyć ewangelijny ustrój Kościoła Jezusa 
Chrystusa.

Nie zamierzamy tutaj śledzić całej historii papiestwa. Tym nie
mniej nie ma sensu wskazywać na postacie, które moralnie spla
miły stolicę rzymską w minionych wiekach. Musimy jednak przy
pomnieć, że tworzenie i następnie używanie zmyślonych doku
mentów „uzupełniających” Ewangelię przyczyniło się w poważ
nym stopniu do zbudowania potężnej struktury Kościoła Rzym
skokatolickiego. A  chociaż później uznano owe dokumenty za fał
szywe i bałamutne, to przecież nigdy ich urzędowo nie unieważ
niono ani nie odwołano. W  wielkiej części na nich budowano dog
maty ogłoszone w 1870 r., lekceważąc równocześnie dokumenty 
autentyczne wyrażające rzeczywisty głos Tradycji. Przed stu laty 
usłyszano formalny przeciwko niej sprzeciw: „Tradycja to ja!” . 
Wygłosił te słowa Pius IX  podczas soboru, by zamknąć dyskusję 
nad opinią Ojców Kościoła co do roli papiestwa w dawnych wie
kach.

Vaticanum I zakończyło dzieło wieków przez akceptację dog
matu czyniącego z biskupa Rzymu absolutnego monarchę, „bi
skupa biskupów” . Papież ukoronował się koroną nieomylności 
a więc i niezależności od jakiejkolwiek opinni, rady czy uwagi ko
legium biskupów i od soboru ekumenicznego. Taką zasadę zawie
ra dogmatyczny termin „ex sese” (sam z siebie) zawarty w bulii 
„Pastor aeternus” z 18 lipca 1870 r. I nie pomogą tu żadne wy
jaśnienia mówiące co innego —  bez oficjalnego odwołania tego 
terminu. Oświadczamy, że nic nam nie wiadomo, by Duch Święty 
miał mieć zastępcę, jak nie ma „apostołów” po śmierci Aposto
łów, ani św. Piotra” po Szymonie Piotrze. A  jak nie do przyjęcia 
była papieska teza: „Tradycja to ja !” , tak również odrzucamy wy
głoszoną w sto lat później deklarację: „Moje imię to Piotr” . (Pap. 
Paweł VI w Genewie).
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W ierzymy jednak, że w rzeczywistości nie „biskup biskupów” , 
lecz Duch Święty prowadzi Kościół Jezusa Chrystusa. Tę 

wiarę w nas umacnia wielki, godny podziwu ruch ekumeniczny. 
Umacniają nas w tym przekonaniu również dzieje Kościoła Rzym
skokatolickiego ostatnich dziesięciu lat.

Drugi Sobór Watykański bowiem zapoczątkował obiecujący 
zwrot ku prawdzie Ewangelii. Wykazała to zmiana w pojmowa
niu Kościoła przez teologię rzymskokatolicką. Kościół jest znowu 
„Ludem Bożym” a urząd kościelny ma posiadać charakter słu
żebny. Przywrócono też wartość godności biskupiej w diecezji 
oraz biskupom jako wielkiemu kolegium braci. Przyznano, że każ
dego biskupa do wysokiego urzędu powołuje bezpośrednio Duch 
Święty i że wszystkim biskupom na równi Duch św. powierza 
„trzodę Bożą” , której są pasterzami nie z woli biskupa Rzymu, 
lecz samego Boga. Uznano zasadę i potrzebę rządów kolegialnych, 
w których wszystkie głosy są równe a odpowiedzialność kolek
tywna.

Cieszymy się z tego, gdyż te decyzje świadczą o wycofywaniu 
się z niesłusznych pozycji zwalczanych przez pionierów ruchu sta
rokatolickiego. Decyzje te są przejawem działania Ducha Święte
go również w Kościele Rzymskokatolickim tak tragicznie zmie
nionym przed stu laty.

Z drugiej wszakże strony należy wyrazić ubolewanie, że Dru
gi Sobór Watykański został zmuszony zadeklarować, iż definicje 
z 1870 r. dotyczące najwyższej władzy i nieomylności papieża po
zostają w mocy i że kolegialność biskupów w niczym nie może 
ograniczać woli biskupa Rzymu. Biskupi jako kolegium mogą rzą
dzić Kościołem, lecz wyłącznie razem i zgodnie z papieżem, nato
miast papież może zupełnie sam, bez biskupów i bez soboru, de
cydować nieomylnie w sprawach wiary i moralności z natychmia
stowym skutkiem wiążącym cały Kościół.

I tutaj starokatolicy czują się zobowiązani powtórzyć z mocą 
„Nie!” . Mówią „Nie” !, ponieważ stanowisko papieża w 1964 r. 
nadal jest przeciwne świadectwom Biblii o honorowym prymacie 
Piotra i sprzeczna z nauką i praktyką całego Kościoła Jezusa 
Chrystusa dawnych wieków. Lekceważy autentycznie chrześcijań
ski ustrój przechowany do dni naszych w Kościołach prawosław
nych. Ze względu na to każdy, kto chce wierzyć i żyć według
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ducha Ewangelii oraz wczesnego Kościoła, kto wierzy w Kościół 
„katolicki i apostolski” , nie może na to powiedzieć nic innego, jak 
tylko „Nie” !.

* * *

Starokatolicy w i m i ę  a u t e n t y c z n e j  k a t o l i c k o ś c i
i a p o s t o  1s k o ś c i  K o ś c i o ł a  J e z u s a  C h r y s t u s a  

p o n a w i a j ą  i p o w t a r z a j ą  s w ó j  d a w n y ,  s t a ł y  a -  
p e l ,  o S o b ó r  p r a w d z i w i e  e k u m e n i c z n y ,  o g ó l -  
n o c h r z e ś c i j a ń s k i .  Chcą wierzyć, że ten apel zostanie do
słyszany i właściwie zrozumiany.

Chcą jednak przy tym zachować poczucie rzeczywistości. R o
zumieją, że całkowite wycofanie się Rzymu z pozycji zajętych 
przed stu laty wymaga poważnych przeobrażeń duchowych i teo
logicznych. Chcą wierzyć, że nie jest to niemożliwe, skoro już 
obecnie można stwierdzić pewną dewaluację słynnych dogmatów 
paplieskich i można słyszeć w tym względzie krytyczne głosy po
ważnych teologów rzymskokatolickich, dla których przypominanie 
wydarzeń z 1870 r. jest niemal kamieniem obrazy.

Starokatolicyzm pragnąc wyjść naprzeciw tego rodzaju wysił
kom podkreśla ponownie, że przyjmuje i uznaje w Kościele pry
mat honorowy, który byłby „znakiem jedności” zewnętrznej ca
łego chrześcijaństwa. Lecz taki prymat będzie możliwy tylko 
wówczas, gdy Kościołem Powszechnym będzie rządziło kolegium 
biskupów, a jego przewodniczący będzie uchodził wyłącznie za 
„primus inter pares” . Tego rodzaju strukturę —  ewangelijną
i starochrześcijańską —  może przywrócić sobór ekumeniczny ca
łego chrześcijaństwa, względnie tylko synod biskupów reprezen
tujący jednak prawnie i w pełni cały Kościół Jezusa Chrystusa.

Wyraża się przekonanie, że takie myśli i plany żyją nie tylko 
w umysłach starokatolików. Nurtują one również Kościół Rzym
skokatolicki, co zachęca do bratniego z nim dialogu przy pomocy 
Ducha Świętego. Żyjemy nadzieją, że do przezwyciężenia wszel
kich —  nawet tych największych przeszkód dopomoże wzajemnie 
chrześcijańska świadomość odpowiedzialności przed naszym wspól
nym Panem i Zbawicielem, który dał nam wielkie przykazanie, 
„abyśmy się wspólnie miłowali” i wyraził życzenie: „Aby wszys
cy byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał” (Jan 17, 
21). Ks. S. W łodarski
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DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
PIERWSZE! PARAFII PNKK W AMERYCE

atem 1971 r. minęło siedemdziesiąt pięć lat od wypad
ków w Scranton, które zadecydowały o powstaniu 
pierwszej parafii Polskiego Narodowego Katolickiego 
Kościoła (PNKK) w USA. Warto je przypomnieć, aby 
sobie łatwiej zdać sprawą z trudnych początków ruchu, 

który przetrwał do naszych dni i posiada przed sobą nadal pięk
ne, rozległe perspektywy.

Miasto Scranton powstało w górach Pennsylwanii, trzydzieści 
lat przed opisywanymi niżej wypadkami i rozwijało się chyba 
tak gwatłownie, jak miasto Łódź w Polsce. Gdy w 1870 r. liczyło 
ok. 35 tysięcy mieszkańców, to trzydzieści lat później już —  po
nad 100 tysięcy. Wiązało się to z wielką ilością kopalń wysokoga
tunkowego węgla, antracytu i z budową wielu fabryk, które po
trzebowały tysiące rąk ludzkich.

Według spisu z 1905 r. na 102 tysiące mieszkańców Scranton 
najwięcej pochodziło z Irlandii (20.6o5). Znacznie mniej było przy
byszów z Niemiec (11.454) i z Walii czyli z W . Brytanii (8.874). 
Na czwartym miejscu byli Polacy z trzech zaborów (7.932). Jedy
nie pierwsze trzy grupy etniczne odgrywały jakąś rolę społeczno- 
-polityczną. Łączył je przede wszystkim język germański —  an
gielski. Irlandczycy i Niemcy byli biskupami, księżmi, lekarzami, 
nauczycielami, policjantami, urzędnikami, nadzorcami w kopal
niach i fabrykach, no i właścicielami tych kopalń i fabryk. Stano
wili arystokrację miasta, jego śmietankę towarzyską.

Pierwsi Polacy pojawili się tutaj ok. 1871 r. w atmosferze 
wrogości. Oto właściciele kopalń sprowadzili ich akurat wtedy, 
gdy irlandzko-niemieckie związki zawodowe urządziły strajki dla 
wymuszenia wyższych płac i lepszych ludzkich warunków pracy. 
Chłopi znad Wisły, Warty i Odry jako łamistrajki z miejsca zo
stali odizolowani od obywateli Scranton. Osiedlono ich na połud
niowym, najbardziej zaniedbanym przedmieściu zwanym Slok- 
muską Jamą, często nawiedzanym falami pobliskiej rzeki Lacka- 
wanna, ale za to leżącym najbliżej zespołu kopalń antracytu. Od
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„obywateli” dzieliła ich poza tym bariera językowa i kulturalna; 
byli przeważnie analfabetami.

W  październiku 1905 r. miejscowy dziennikarz przychylny Po
lakom pisał o nich w  angielskim dzienniku „Board of Trade Jour
nal” następująco: „Biedni, mało kulturalni, bez języka, w obcym 
żywiole, w nowych warunkach życia zdawali się być skazani na 
zagładę i dużo czasu upłynęło zanim ... pozostawieni własnym si
łom uczynili pierwsze kroki na drodze powodzenia. Przyznać bo
wiem należy, że osadnicy (polscy) w Scranton uczynili wielki po
stęp w ostatnich latach w warunkach, zarówno bytu materialne
go jak i umysłowego... Każdy domek polski okala ogród, gdzie 
znajdują się i kwiaty i warzywa ... Reforma w Kościele rozdwoiła 
Polaków w Scranton, ale też i uświadomiła ich pod wielu wzglę
dami ...”

Ostatnie zdanie tej wypowiedzi oddaje hołd powstaniu i dzia
łalności parafii Narodowej w Scranton.

Jak w całej Ameryce, tak i w Scranton pierwszą i najważniej
szą organizacją polską była parafia. Stanowiła ognisko już nie tyl
ko życia religijnego, lecz także towarzyskiego, kulturalnego, go
spodarczego i politycznego. Bez parafii trudno było Polakom żyć 
na obcej ziemi, ale niewiele było im lżej, gdyż parafia, do której 
zostali przypisani, nie nosiła charakteru polskiego.

Polacy w Scranton przez kilkanaście lat (do 1885 r.) należeli 
do niemieckiej parafii pw. Panny Marii. Wielką przeżyli radość, 
gdy erygowano dla nich parafię polską pw. Najsłodsz. Serca Je
zusa i Marii i dano im na proboszcza młodego Polaka ks. Adolfa 
Snigurskiego. Niestety, po siedmiu latach (1892 r.) ksiądz ten mu
siał wyjechać ze Scranton (podobno „na misje”) do Texasu a pol
ska parafia otrzymała od biskupa diecezji scrantońskiej, Williama 
0 ’Hary (Irlandczyka), nowego proboszcza, ks. Ryszarda Austa, 
Niemca (mówiącego „po Śląsku” ).

Od samego początku swoich rządów ks. Aust nie zdołał nawią
zać duchowego kontaktu ze swymi owieczkami, za co obwiniał nie 
siebie. Zachowywał się względem parafian jak ekonom na folwar
ku. Zaliczając siebie do scrantońskiej śmietanki, pogardzał Pola
kami. Najlepiej czuł się wśród „obywateli” , Niemców i Irlandczy
ków, którym mógł imponować za pieniądze ściągane od Polaków.
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Niezadowolenie drzemiące od trzech lat wybuchło w sierpniu 
1896 r. z okazji kazania, w którym ks. Aust zażądał od parafian 
dalszych ofiar na rozbudowę cmentarza. Dość znaczna grupa, nieco 
uświadomionych Polaków, poczęła się domagać od niego, by w tym  
przypadku (i odtąd stale) wszelkie zbiórki przeprowadzał nie pro
boszcz, lecz komitet parafialny i to nie ten komitet, który powstał 
z nominacji proboszcza, lecz wybrany przez zgromadzenie para
fialne. Ks. Aust potraktował te żądania wrogo, stanowczo je od
rzucił. W  odpowiedzi na to już 9 slierpnia (w niedzielę) grupa 
„buntowników” przeszkodziła mu w zbieraniu pieniędzy w koś
ciele i przed kościołem, więc proboszcz poskarżył się biskupowi, 
który przybył do kościoła w niedzielę 16 sierpnia i przemówił od 
ołtarza na rzecz uległości dla ks. Austa. Groził, że w razie dal
szych aktów „samowoli” parafian, zamknie kościół i odbierze 
księdza.

Wtedy Polacy zapewnie sobie uświadomili wyrządzoną im 
krzywdę. Oto za ciężko zarobione własne centy wybudowali 
kościół i plebanię, a potem okazało się, że to nie jest ich własność, 
że dysponują tym obcy ludzie, Irlandczycy i Niemcy, oraz grożą 
że odbiorą Polakom polską własność. Oliwy do ognia dolał roz
zuchwalony poparciem biskupim ks. Aust, gdy w niedzielę 23 
sierpnia w gwałtownym kazaniu zagroził kościelną klątwą każ
demu, kto będzie przeszkadzał w zbiórce pieniędzy i krytykował 
jego zarządzenia. Wtedy „zbuntowani” parafianie utworzyli pro
wizoryczny komitet, który udał się do biskupa z prośbą, by pole
cił ks. Austowi przeprowadzić wybory komitetu parafialnego
i okazywania temu komitetowi ksiąg rachunkowych. Biskup od
rzucił te postulaty i zażądał poszanowania prawa kościelnego, 
w myśl którego parafią rządzi proboszcz. To zdecydowało o wzro
ście niezadowolenia i doprowadziło do „krwawej niedzieli” , 
w dniu 30 sierpnia 1896 r.

Komitet „zbuntowanych” zaplanował bojkotowanie proboszcza 
polegające na niedopuszczeniu go do kościoła w ową niedzielę. 
Proboszcz, dowiedziawszy się o tym, uprzedził policję i poprosił
o ochronę „prawną” na ten sam dzień. Tuż przed głównym na
bożeństwem zgromadziło się między kościołem a plebanią około 
800 osób (mężczyzn i kobiet), które miały zatrzymać księdza 
w drodze do Zakrystii. Tę grupę zaatakował oddział kilkudziesię
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ciu policjantów uzbrojonych w pałki. Polała się krew, było wielu 
rannych nawet śmiertelnie. Uwięziono 24 osobj ,̂ które ukarano 
następnie wysokimi grzywnymi.

Biskup W . 0 ’Hara musiał się chyba zreflektować po tej ma
sakrze, skoro 4 września zakazał ks. Austowi odprawiać nabożeń
stwo w najbliższą niedzielę (6 września) i zlecił tę funkcję „jed
nemu z księży katedralnych” . Prasa codzienna (angielska) infor
mowała, że ks. Austa będzie zastępował proboszcz z pobliskiej 
parafii polskiej w Nanticoke, ks. Franciszek Hodur.

Ks. Aust w obawie przed całkowitym usunięciem ze Scrantom 
poprosił o interwencję „obywateli” miasta, Niemców i Irlandczy
ków. Mieli oni prosić biskupa, by go pozostawił a ukarał „krną
brnych” Polaków. 10 września utworzył się w Scranton specjalny 
komitet obywatelski w tej sprawie. Ofiarował on ks. Austowi ład
ną laskę ze złotą gałką. W  tym samym dniu dwóch delegatów nie
zadowolonych parafian odwiedziło w Baltimore papieskiego legata, 
kard. Satolliego w celu przedłożenia prośby o pomoc w walce 
z biskupem, który nadal nie zamierzał uwzględnić postulatów pa
rafii nawet wobec groźby zbudowania drugiego kościoła i założe
nia parafii niezależnej. Kardynał jednak nie wykazał chęci zro
zumienia wyjątkowej sytuacji. Odpowiedział krótko, że sprawy 
te należy załatwiać wyłącznie z miejscowym biskupem i unikać 
przy tym „gwałtów”.

<
W  dniu 23 września parafia odniosła pewne zwycięstwo: 

ks. Aust przestał być jej proboszczem. Przeniesiono go do Hazel- 
ton. W  dwa dni później przybył inny ksiądz, Polak, Bronisław 
Dembiński, liczący 29 lat. W  myśl zaleceń biskupa zwołał 
28 września zgromadzenie parafialne i na nim powiększył dotych
czasowy komitet parafialny o dwóch „zbuntowanych” .

Gdyby oba ustępstwa —  zmianę proboszcza i zmianę skła
du komitetu przeprowadzono miesiąc wcześniej, wróciłby chyba 
spokój do parafii, ale w nowej sytuacji, po tylu krzywdach i upo
korzeniach te ustępstwa wydały się „zbuntowanym” połowiczne. 
Teraz domagali się oni czegoś więcej, mianowicie wyboru a nie 
nominacji proboszcza, wyboru całego składu komitetu parafialne
go i oddaniu mu całej kasy parafialnej. Nie było mowy, by ka
sjerem parafii był nadal proboszcz.
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K atedra P.N.K.K w  Ccranton

Pewien wpływ na opór tej grupy wobec nowych porządków 
ks. Dembińskiego miał rzymskokatolicki proboszcz polskiej para
fii w Plymouth, ks. Brunon Iwanowski, który chciał się przenieść 
do Scranton. On to tłumaczył „buntownikom” , że „stary kościół 
nie jest własnością parafii lecz biskupa, że na starym kościele jest 
około 17 tysięcy długu, a ten kościół z placem i wszystkim, 
co się na nim znajduje, nie jest wart tyle, że nim spłaci się 
stare długi, to i nowy kościół będzie potrzebny i znów nowe cię
żary spadną na biedny lud, że nie ma innego ratunku, jak pobu
dować nowy kościół” .
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W  dniu 1 października 1896 r. około ośmiuset parafian pol
skich w Scranton zdecydowało się na wycofanie z parafii pw. Naj
słodszych Serc i zbudowanie drugiego kościoła. W  piętnaście dni 
później zakupiono plac przy ul. E. Locust —  niedaleko starego 
kościoła —  i zabrano się do kopania fundamentów. W  połowie li
stopada wniesiono do sądu powiatowego podanie o zarejestrowa
nie nowej parafii pn. Polski Rzymsko-Katolicki Kościół pw. Sw. 
Stanisława w Scranton, Pennsylwania. Decyzję w tej sprawie 
wydał sąd 19 grudnia 1896 r.

Nie była to jeszcze parafia niezależna. Nie tylko nie zerwała 
formalnie ze swoim biskupem, ale wystarała się u niego o zgodę 
na budowę drugiego kościoła. Nowy biskup, młody Michael Ho- 
ban, autokrata i fanatyczny Irlandczyk, przyjął od „buntowni
ków” 100 dolarów dając w zamian zapewnienie, że poświęci fun
damenty kościoła św. Stanisława, gdy będą gotowe. Ale nie do
trzymał przyrzeczenia (i pieniędzy nie zwrócił).

Nadzieje młodej parafii na polubowne, pokojowe załatwienie 
sporu z biskupem nie były bezpodstawne. Istniał w pobliżu świe
ży precedens. Oto w poprzednim roku (1895) w Nanticoke 2 tysią
ce Polaków wypowiedziało posłuszeństwo swemu proboszczowi, 
ks. Benwenuto Gramlewiczowi i utworzyło drugą parafię pw. 
Trójcy Sw. Biskup W . 0 ’Hara zaaprobował ten akt (1 września 
1895) poświęcił samowolnie wybudowany kościół i dał drugiego 
w Nanticoke polskiego proboszcza, ks. Franciszka Hodura. O tym 
fakcie przypomnieli organizatorzy parafii św. Stanisława w Scran
ton, w połowie lutego 1897 r. w rozmowie z biskupem 0 ’Harą 
i Hobanem, gdy prosili o poświęcenie fundamentów nowej świą
tyni. Ale argumentacja ta wyprowadziła hierarchów z równowagi. 
Zmienili oni bowiem w ostatnich miesiącach swoją taktykę postę
powania z ludźmi. Wpłynęły na to zwłaszcza poglądy biskupa 
Hobana na władzę biskupią. W  jego przekonaniu biskup to wład
ca, nie zaś ojciec. Uważał za obowiązek pouczyć wiernych, że 
rządy kościelne i odpowiedzialność za sprawy Kościoła należą 
wyłącznie do biskupa. Upokorzenie ośmiuset dysydentów polskich 
ma być lekcją dla dwustu tysięcy rzymsko-katolików w diecezji 
scrantońskiej. Rezultatem takiej decyzji biskupiej było powstanie 
parafii niezależnej. Nie do przyjęcia bowiem był warunek bisku
pa Hobana: „Przepiszcie własność na mnie, a poświęcę fundamen
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ty i dam księdza” . Skoro podjęto się olbrzymiego wysiłku zbudo
wania kościoła, to nie po to, by powtarzać stary błąd. Dysydenci 
musieli zatrzymać prawo własności do budowli kościelnej, aby 
w razie konfliktu z proboszczem lub biskupem nie musieli po
nownie doświadczać na swych głowach uderzeń policyjnych pa
łek.

Rzymskokatolicka publicystyka usiłując wybielić irlandzkich 
biskupów całą winę za powstanie parafii Narodowej zwala na 
ówczesnego proboszcza z Nanticoke, ks. Franciszka Hodura. Jest 
faktem, że 14 marca 1897 r. ksiądz ten przyjął zaofiarowany mu 
przez dysydentów urząd proboszcza parafii św. Stanisława, nie 
można jednak dopatrzyć slię w tym jego złej woli. Jest rzeczą pew
ną, że ks. Fr. Hodur sympatyzował z polską parafią w Scranton 
chociażby dlatego, że był tam w starej parafii wikariuszem 
i znał tych ludzi osobiście. Parafię św. Trójcy w Nanticoke otrzy
mał w dowód uznania za dotychczasowe zasługi. Od otrzymania 
święceń w sierpniu 1893 r. był wzorowym duszpasterzem, tak że 
zewsząd płynęły urzędowe i prywatne pochwały pod jego adre
sem. Biskup 0 ’Hara wyróżniał go często zaproszeniami na uro
czystości diecezjalne. Oczywiście duszpasterska praca ks. Hodura 
nie szła tradycyjnymi torami znanymi wszystkim księżom w Pol
sce rozbiorowej i w Ameryce. Zawsze był księdzem —  społeczni
kiem. Uczestniczył w powstałych wcześniej organizacjach kościel- 
no-społecznych i organizował nowe, dawał odczyty, tworzył ze
społy teatralne itp. Nic dziwnego, że dysydenci w Scranton przede 
wszystkim na niego zwrócili swoje oczy, gdy poszukiwali kandy
datów na swojego proboszcza. Przyjął ten dowód zaufania zgnę
bionego ludu polskiego i go nie zawiódł. Poprowadził odważnie 
w nieznaną przyszłość pewną ręką bez względu na oszczerstwa, 
szykany i kłody rzucane mu pod nogi —  przez 56 lat. Tego wy
znawcy PNKK nigdy mu nie zapomną.

* * *

P
ierwsza parafia PNKK szczególnie uroczyście obchodziła 
piątą rocznicę swego istnienia. Było to w dniach 27 i 28 li

stopada 1901 r. W  drugim dniu tych uroczystości urządzono 
w Scranton wspaniały pochód przez miasto i bogatą w treść aka
demię, na której odczytano specjalny „Komunikat o Wprowadze
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niu do Liturgii Narodowych Parafii języka ojczystego” . Pierwsza 
w historii Polski Msza po polsku została odprawiona w uroczy
stość Bożego Narodzenia 25 grudnia 1901 r. właśnie w pierwszej 
parafii Narodowej.

s. w.

"i*
vł *

v t /

Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.

Ludziom wierzaj, ale przygodom nie ufaj.

Męczennicy (10. III.) jeśli psocą, będzie dżdżysto 
Wielką Nocą, a gdy kropla dżdżu nie spadnie, przez 
sześć niedziel będzie ładnie.

Komu wiele dano, od tego wiele żądać będą.

Bać się trzeba trzcinie, gdy wiatr dąb wywinie.

Jak przekwitnie dzwoniec, sianożęci koniec.

Na świętego Eliasza z nowego użątku kasza.

Na świętą Elżbietę bywa śnieg na piętę.

Na Emila babskie lato się przesila.

Jeśli da śnieg Eugenii, to zima się przemieni.

Tobiasz i Sebastian gdy mróz dadzą, srogą zimę przy
prowadzą.

Gdy w dzień Adama i Ew y mróz i pięknie, zima wcze
śnie pęknie.

Kiedy na świętego Prota jest słoneczko albo słota, to 
na świętego Hieronima, jest deszczyk albo go nie ma.

W  dzień Adama i Ew y daruj bliźnim gniewy.

Gdy w adwencie szadź na drzewie się pokazuje, to rok 
urodzajny nam zwiastuje.
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KS. E. BAŁAKIER

PROBLEMY MORALNE W ŚWIETLE NAUKI 
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO

eologia Kościoła Polskokatolickiego nie jest tożsama 
z teologią Kościoła Rzymskokatolickiego. Ludzie mniej 
zorientowani w różnicach jakie istnieją między tymi 
wyznaniami sądzą na ogół, że Kościół Polskokatolicki 
różnił się od Kościoła rzymskiego tym przede wszyst

kim, że liturgię sprawował w języku polskim, zniósł celibat du
chownych, nie uznawał prymatu jurysdykcyjnego papieża i nie
omylności papieskiej.

Rzeczywistość jednakże jest inna. Spornych problemów mię
dzy obu Kościołami istnieje więcej i to zarówno w dziedzinie teo
logii dogmatycznej jak też teologii moralnej. W  niniejszym arty
kule zaprezentujemy Czytelnikom trzy takie problemy, a miano
wicie: spowiedź powszechna, nierozerwalność małżeństwa, świa
dome macierzyństwo.

SPOWIEDŹ POWSZECHNA

W  Kościele Polskokatolickim istnieją dwa sposoby pojednania 
człowieka z Bogiem w Sakramencie Pokuty: spowiedź indy

widualna przed kapłanem zwana też spowiedzią „na ucho” , albo 
spowiedzią przy konfesjonale, oraz spowiedź publiczna —  ogólna, 
zwana spowiedzią ogólną, spowiedzią powszechną lub spowiedzią 
poza konfesjonałem. Obie formy Sakramentu Pokuty pozostawio
ne są wiernym do wyboru z tym jednakże, że dzieci i młodzież 
do lat 17 zobowiązani są do spowiedzi usznej. Spowiedź publiczna 
ogólna została wprowadzona w Kościele Narodowym w r. 1921 
na IV Synodzie Powszechnym. Problem moralny, związany 
z praktyką tej spowiedzi, zawiera się w pytaniu: czy taka spo
wiedź jest dla chrześcijan wystarczającym środkiem do uzyskania
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odpuszczenia grzechów? Odpowiedź na to pytanie musi być po
przedzona analizą praktyk pokutnych w Kościele Katolickim.

Jeśli sięgniemy do najstarszej tradycji kościelnej, znajdzie
my w niej kilka różnych sposobów pojednania człowieka z B o
giem. I tak w liście św. Jakuba Apostoła czytamy: „Wyznawaj
cie więc jedni drugim grzechy wasze i módlcie się nawzajem, 
abyście zostali zbawieni, wielkie bowiem ma znaczenie usilna 
prośba sprawiedliwego” (Jk 5,16— 20). Słowa te wskazują, że 
w czasach apostolskich znano spowiedź indywidualną przed czło
wiekiem świeckim. Spowiedź taka zachowała się aż do średnio
wiecza. Uważano ją za środek zwyczajny gładzenia grzechów po
wszednich, a nawet w razie pilnej potrzeby, przy braku kapłana, 
za środek nadzwyczajny odpuszczania grzechów ciężkich.

Urzędowa forma Sakramentu Pokuty uważana była za środek 
nadzwyczajny doprowadzenia grzesznika z powrotem do Boga.

Św. Tomasz z Akwinu, najwybitniejszy katolicki teolog śred
niowiecza, nazywał spowiedź przed człowiekiem świeckim „nie
pełnym sakramentem”%

W  Ewangelii św. Mateusza napotykamy jeszcze inną prakty
kę spowiedzi, którą można by nazwać spowiedzią pojednania. Od 
pojednania z bliźnim uzależniał Chrystus Pan możliwość uczest
niczenia w służbie Bożej. Oto znane słowa Chrystusa: „Jeśli tedy 
poniesiesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój 
ma coś przeciw tobie, zostawże dar twój przed ołtarzem, a idź 
pojednać się pierwej z bratem twoim. A  potem przyjdziesz i zło
żysz dar twój” . (Mt. 5, 23— 25). W  tej spowiedzi wyznanie winy 
dokonywało się bezpośrednio wobec człowieka, którego ktoś 
skrzywdził przez zniesławienie, oszczerstwo, kradzież lub wyrzą
dzenie szkody. Pojednanie z bratem pokrzywdzonym i pojedna
nie z Bogiem były ze sobą nierozdzielnie złączone.

Inną, najbardziej znaną formą spowiedzi, była w starożytności 
chrześcijańska spowiedź publiczna, tj. składana głośno wobec bi
skupa i zgromadzonych wiernych. Ta forma spowiedzi trwała 
dość długo, tj. prawie do V  wieku. Tak też długo nie znano spo
wiedzi indywidualnej, spowiedzi na ucho przy konfesjonale. Spo
wiedź publiczna była nadzwyczaj uciążliwą formą pokuty. Sto
sowano ją tylko w takich wypadkach, gdy chrześcijanin popełnił 
po Chrzcie św. bardzo ciężkie grzechy, a mianowicie: porzucił

8 — Kalendarz katolicki 1972 113



wiarę chrześcijańską (apostazja), zamordował człowieka, popeł
nił grzech cudzołóstwa. Pokuta za którekolwiek z tych prze
stępstw trwała długo, czasem przez całe życie. Zakończeniem po
kuty było publiczne wyznanie grzechu przed biskupem i całą spo
łecznością kościelną. Biskup przez włożenie rąk na głowę pokut
nika udzielał mu rozgrzeszenia i jednał z Bogiem i Kościołem. 
Gdy ktoś ponownie wpadał w te same grzechy ciężkie, temu 
udzielono rozgrzeszenia dopiero na łożu śmierci. Niektórzy pisa
rze kościelni, a nawet ojcowie Kościoła, nie godzili się na pojed
nanie z Bogiem recydywisty nawet na łożu śmierci. Na I Soborze 
Powszechnym w Nicei (325) zagwarantowano prawem koniecz
ność rozgrzeszania na łożu śmierci, co świadczy o istnieniu prak
tyk bardziej rygorystycznych.

Pierwszą wzmiankę w dokumentach kościelnych na temat spo
wiedzi usznej znajdujemy w liście papieża Leona Wielkiego do 
biskupów Kampanii z r. 459. Papież pisał: „Nakazuję na wszelki 
sposób ... aby przy pokucie nie żądać od wiernych głośnego czy
tania grzechów spisanych na kartce, podczas gdy wystarczy w y
jawić je samym kapłanom na cichej spowiedzi” . Z dalszej treści 
listu wynika, że w V  wieku, oprócz spowiedzi publicznej, raczej 
zanikającej, utrwalała się praktyka spowiedzi indywidualnej 
przed kapłanem. Ostatecznie obowiązek takiej spowiedzi przynaj
mniej raz w roku, w połączeniu z Komunią św. Wielkanocną, na
łożono na wiernych na IV Soborze Lateraneńskim w r. 1215. Nau
kę o Sakramencie Pokuty wypracował w szczegółach Sobór Try
dencki, który zobowiązał rzymskokatolików do jednej formy po
kuty, tj. do cichej, usznej spowiedzi.

Czwartą formą spowiedzi, znaną po dziś dzień w Kościele 
Rzymskokatolickim, choć rzadko praktykowaną, jest tzw. spo
wiedź powszechna. Polega ona na ogólnym wyznaniu grzechów 
bez ich wyszczególniania. Spowiedź tę, nazywaną też „absolucją 
generalną” stosowano w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie byłe 
możliwości wyspowiadania się przed kapłanem. Absolucji general
nej udzielano np. żołnierzom idącym na wojnę, po uprzednim od
mówieniu przez nich „Confiteor” —  „Spowiadam się Bogu 
Wszechmogącemu...”

Równocześnie nakładano na nich obowiązek wyspowiadanie 
się z grzechów ciężkich przed kapłanem przy pierwszej sposob
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ności. Tuką właśnie spowiedź powszechną, polegającą na ogólnym, 
publicznym oskarżeniu się z grzechów zaleca swym starszym w y- * 
znawcom Kościół Polskokatolicki nie żądając już od nich żadnych 
późniejszych dodatkowych oskarżeń przed kapłanem.

Wśród teologów Kościoła Rzymskokatolickiego trwają współ
cześnie dyskusje nad potrzebą wprowadzania tej formy spowie
dzi. Doświadczenie bowiem wykazało, że zwłaszcza przy więk
szym napływie penitentów przed świętami lub podczas rekolekcji, 
spowiedź „na ucho” , przy konfesjonale jest zbyt zmechanizowa
na i nie wpływa budująco i odradzająco na wiernych. Jednakże 
dotąd tej spowiedzi nie wprowadzono w Kościele rzymskim, dla
tego różnica pod tym względem między polskokatolikami a rzym- 
skokatołikami pozostaje nadal.

Biorąc pod uwagę różne formy pokuty praktykowane w staro
żytnym chrześcijaństwie, można już odpowiedzieć na postawione 
uprzednio pytanie: czy spowiedź publiczna —  ogólna, zwana też 
spowliedzią powszechną, albo spowiedzią poza konfesjonałem, 
jest wystarczająca do odpuszczenia grzechów? Odpowiedź może 
być tylko pozytywna: spowiedź powszechna wystarcza do uzyska
nia rozgrzeszenia. Argumentem dodatkowym, potwierdzającym ta
kie stanowisko będzie argument zaczerpnięty z samej istoty sa
kramentu pokuty. Dobra spowiedź polega na przemianie wewnę
trznej penitenta. Do tej przemiany potrzebny jest przede wszyst
kim żal za grzechy, czyli ból duszy z powodu nieposłuszeństwa 
okazanego Bogu, ból połączony ze szczerą chęcią zmiany dotych
czasowego postępowania i wynagradzania wyrządzonych bliźnie
mu przykrości lub szkody. Do tego należy dołączyć ogólne, pu
bliczne oskarżenie się z grzechów. Wszystkie powyższe akty mają 
miejsce przy spowiedzi powszechnej. I odwrotnie, może się zda
rzyć, że człowiek spowiadający się przy konfesjonale, nie jest tak 
psychicznie usposobiony, nie żałuje za swe grzechy, nie ma za
miaru zmieniać grzesznego sposobu życia, nie chce naprawić w y 
rządzonej krzywdy. Wtedy jego spowiedź „na ucho” nie ma żad
nego znaczenia, jest nieważna. Lepszą i ważniejszą będzie spo
wiedź ogólna tego człowieka, który wyraził wobec Boga szczerą 
chęć wewnętrznej przemiany.
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NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

"jVT auka Kościoła Rzymskokatolickiego na temat nierozerwal- 
-L ^  ności węzła małżeńskiego została ostatecznie ustalona na 
dwóch Soborach tegoż Kościoła oraz w encyklice papieża Piu
sa X I pt. „Casti connubii” (r. 1930).

Po raz pierwszy o nierozerwalności małżeństwa wypowiedział 
się Sobór Florencki (1438— 1445) podważając stanowisko Ormian 
i Greckiego Kościoła Prawosławnego przyjmujących możliwość 
rozwodu w wypadku cudzołóstwa. Sobór oparł się na Summie 
Teologicznej św. Tomasza z Akwinu i zezwolił jedynie na prze
prowadzenie seperacji co do współżycia małżeńskiego, jeśli jed
no z małżonków dopuściło się zdrady, lecz nie wyraził zgody na 
rozwód.

Sobór Trydencki na X X IV  Sesji (1563) podkreślił w sposób 
szczególny nadprzyrodzony charakter małżeństwa jako sakra
mentu oraz wieczystości i nierozerwalności związku małżeńskie
go. W  kanonie 7 stwierdzono: „Jeśli ktoś twierdzi, że Kościół m y
lił się i myli, gdy głosił i głosi zgodnie z nauką Ewangelii i Apo
stołów (Mk 10; 1 Kor 7), że węzeł małżeński nie może być roz
wiązany z powodu cudzołóstwa jednego z małżonków; i że żadna 
ze stron, nawet niewinna, która nie dała powodu do cudzołóstwa, 
nie może zawrzeć innego małżeństwa za życia drugiego małżonka; 
i że cudzołoży ten, kto opuściwszy cudzołożną żonę, weźmie so
bie drugą, lub ta, która opuściwszy cudzołożnego męża wyjdzie 
za innego —  niech będzie wyklęty. „Innymi słowy stwierdzono na 
Soborze, że małżeństwo nie może być zerwane nawet wtedy, gdy 
jedna ze stron dopuści się cudzołóstwa, a druga jest niewinna.

Te założenia podtrzymywał i szerzej uzasadniał papież Pius X I  
w encyklice „Casti connubii” .

Kościół Polskokatolicki nie podtrzymuje tego stanowiska 
i choć uważa, że małżeństwo powinno być nierozerwalne, to jed 
nak rozumiejąc słabość i ułomność człowieka, jak też dopuszcza
jąc możliwość nie dobrania się współmałżonków —  zezwala na 
zawarcie ponownego ślubu temu współmałżonkowi, który nie jest 
winien rozbiciu rodziny.

Jakie argumenty uzasadniają powyższe stanowisko? Pismo św. 
Starego Testamentu aprobowało rozwody. W  Księdze Powtórzo
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nego Prawa znajdujemy normę prawną dotyczącą naszego pro
blemu: „Jeśli mężczyzna pojmie kobietę, aby być jej mężem, lecz 
ona nie pozyska łaski w jego oczach, gdyż on znalazł w niej coś 
odrażającego, napisze jej akt rozwodowy, wręczy go jej, potem 
odeśle ją od siebie” (Powt. Prawa 24,1). Rabini żydowscy, inter
pretujący Prawo za czasów Chrystusa, pozwalali sobie na zbyt 
laksystyczną interpretację. Słowa „coś odrażającego” pozwalały 
nieomal na wszelką przyczynę rozwodu. Stąd też rozwody się roz
powszechniły i trwałość oraz solidarność życia rodzinnego została 
zagrożona. Były to już zbyt daleko posunięte nadużycia, których 
z pewnością nie zamierzał prawodawca Starotestamentowy. Nie 
mniej jednak nie ulega wątpliwości, że Stary Testament, będący 
przecież podstawą i fundamentem Nowego Prawa, dopuszczał 
rozwody.

Ponieważ rozwody w St. Test. były za czasów Chrystusa zbyt 
częste i w dodatku z błahych powodów, dlatego Chrystus Pan wy
stąpił w obronie nierozerwalności i trwałości węzła małżeńskiego. 
Jako jedyną przyczynę, która usprawiedliwiała zerwanie małżeń
stwa zaakceptował Chrystus zdradę małżeńską, którą nazwał „roz
pustą” .

Spór Chrystusa z faryzeuszami na temat rozwodów przekazał 
nam św. Mateusz: „I przystąpili do niego (tj. do Jezusa) faryzeu
sze kusząc go i mówiąc: czy godzi się człowiekowi opuścić żonę 
z jakiejkolwiek przyczyny? A  on odpowiadając rzekł im: Czyż 
nie czytaliście, że ten, który stworzył człowieka na początku ... 
rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną 
swoją i będą jednym ciałem. A  tak nie są już dwoje ale jedno 
ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Rzekli mu 
tedy: Czemu tedy Mojżesz nakazał jej dać list rozwodowy i opuś
cić? Rzekł im: Mojżesz ze względu na twarde serca wasze dozwo
lił wam opuszczać żony wasze, lecz na początku nie było tak. 
A powiadam wam, że ktobykolwiek opuścił żonę swoją, z wyjąt
kiem przyczyny rozpusty (podkr. E. B.) i pojął inną, cudzołoży, 
i kto by opuszczoną pojął —  cudzołoży” (Mt 19, 3— 10).

Klauzula „z wyjątkiem przyczyny rozpusty” spowodowała 
różne interpretacje myśli Chrystusa przez teologów. Nie ulega 
wątpliwości, że Jezus Chrystus chciał uchronić małżeństwo od 
pochopnych rozwodów, wzmocnić jego trwałość, ale równocześnie
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zdawał sobie sprawę z tego, że nie wszystkie-małżeństwa chrześ- 
ścijan sięgną ideału, lecz mogą być wyjątki, upadki i pomyłki. 
Stąd też zezwolił na rozwód, lecz tylko wtedy, gdy jedna ze 
stron dopuściła się zdrady.

Tak myśl Chrystusa zrozumiały b. poważne wyznania chrześ
cijańskie. W  Kościele Prawosławnym np. utrwaliła się od pierw
szych wieków chrześcijaństwa nieprzerwana tradycja zezwalania 
na rozwód i ponowne małżeństwo w wypadku niewierności któ
regoś z małżonków. Tradycja ta przetrwała w teologii prawo
sławnej aż do naszych dni. Wspominał o niej wybitny teolog i fi
lozof chrześcijański z IV wieku —  Orygenes —  przypominając, 
że niektórzy zwierzchnicy w Kościele ... pozwalali kobiecie na 
ponowne zamążpójście, mimo, że jej mąż żył. Pod koniec III wie
ku św. Epifaniusz (zmarły na Cyprze w r. 403) pisał: „kto tylko 
raz będzie żonaty, ten znajdzie u członków Kościoła należne uzna
nie i pochwałę. Jednakże kto nie potrafi zadowolić się tym, że 
miał jedną żonę i ta zmarła, albo rozszedł się z nią z powodu jej 
nierządu lub cudzołóstwa ... tego Słowo Boże nie oskarża i nie 
wyklucza ani z Kościoła, ani z życia, lecz znosi go z uwagi na 
jego słabość”.

Św. Bazyli Wlielki (329— 379), biskup i doktór Kościoła Wschod
niego, wyjaśnił swój punkt widzenia na postępowanie kobiety, 
która żyła z mężem opuszczonym przez jego pierwszą żonę: ...„Nie 
wiem czy tę, która żyje w ten sposób z jakimś mężem opuszczo
nym przez żonę, można uznać za cudzołożnicę, bo przecież to ta, 
która odtrąciła swego męża będzie tak właśnie oskarżona. Tego, 
który został porzucony można uniewinnić, a kobieta, która miesz
ka z mężczyzną w takiej sytuacji nie podlega potępieniu” .

Kościoły protestanckie, poczynając od czasów reformacji, nie 
przyznają małżeństwu charakteru sakramentalnego z powodu bra
ku podstaw w Piśmie św. Niemniej jednak twierdzą teologowie 
ewangeliccy, że Chrystus Pan nakreślił małżeństwu chrześcijan 
wzniosły ideał nierozerwalności. Po prostu chciał, aby małżeństwa 
dochowały sobie wierności do końca życia. Niestety, nie wszyst
kie ideały dadzą się zrealizować w życiu. Czasami zajść mogą nie
przewidziane przeszkody, czasami ułomność i słabość ludzka 
sprzeniewierza się wzniosłym zasadom. Dlaczego w takiej sytua
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cji ma cierpieć strona niewinna rozwodu? Na to pytanie nie moż
na znaleźć rozsądnej i słusznej odpowiedzi. Odpowiedzi propono
wane przez teologów rzymskokatolickich są słabe, dlatego nie 
przemawiają do wyznawców, którzy w sytuacjach rozejścia się 
bez winy ze swej strony, ze spokojnym sumieniem zawierają po
wtórne związki małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Kościoły ewangelickie dopuszczają rozwody, uważając je za 
zgodne z duchem Ewangelii, o ile podstawą rozwodu są poważne 
przyczyny.

Ważnym argumentem uzasadniającym dopuszczalność rozwodu 
był sposób postępowania św. Pawła Apostoła. W  I liście do K o
ryntian rozprawiał Apostoł na temat świętości małżeństwa i rzecz 
ciekawa, sam zaproponował rozwody w pewnej, specyficznej oko
liczności. Chodzi nam o znany na ogół „przywilej Pawłowy” (pri- 
vilegium Paulinum) ustalający zasadę, że żona chrześcijanina mo
gła opuścić męża poganina, jeśli ten nie pozwalał jej wypełniać 
praktyk religijnych i czynił „piekło” w domu z powodu jej przy
należności do religii chrześcijańskiej; podobnie mąż mógł opuś
cić żonę pogankę. Przyczynę tak postawionej zasady zawarł 
św. Paweł w słowach: „bo Bóg wezwał nas, abyśmy żyli w po
koju” . (1 Kor. 7, 12— 17).

Wnioski płynące z zaprezentowanego Czytelnikowi problemu
o nierozerwalności związku małżeńskiego są następujące: 1) Do
zgonna trwałość małżeństwa jest zasadą nie budzącą zastrzeżeń. 
Nie ma instytucji kościelnej ani państwowej, która by nie życzyła 
sobie, by małżeństwa ludzi wierzących czy też innych obywateli 
państwa pozostawały nierozerwalne. Rozwody są złem koniecz
nym; 2) Interpretacja słów Chrystusa zawartych w Ewangelii św. 
Mateusza proponowana przez Kościół Rzymskokatolicki nie wyda
je się słuszna, gdyż nie liczy się z ludzką słabością i konkretnym 
realnym życiem. Interpretacja ta, nie zezwalająca na zawarcie 
powtórnego małżeństwa nawet stronie niewinnej rozwodu, jest 
w dodatku krzywdząca i niesprawiedliwa. Nikt nie jest zobowią
zany cierpieć przez całe życie tylko z tego powodu, że natrafił 
przypadkowo na nieuczciwego partnera w małżeństwie. Lepsza 
jest niewątpliwie wykładnia słów Chrystusa proponowana przez 
Kościół Wschodni i poparta wieloletnią tradycją. Wzorując się
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na tej tradycji, oraz w oparciu o przedstawione w artykule argu
menty, również Kościół Polskokatolicki zezwala (jest to sprawa 
Sądu Kościelnego) stronie niewinnej rozwodu na ponowny ślub.

ŚWIADOME RODZICIELSTWO
r

Świadome rodzicielstwo, świadome ojcostwo, świadome macie
rzyństwo, regulacja urodzin, regulacja poczęć —  są to poję 

cia dotyczące jednego zagadnienia: chodzi mianowicie o to, by ro
dzenie dzieci nie odbywało się w sposób nieprzemyślany. Różne 
mogą być racje, dla których rozsądni rodzice postanawiają albo 
nie mieć dzieci, albo powołać do istnienia tylko dwoje lub troje 
dzieci. Są to racje gospodarcze, zdrowotne, psychologiczne, społe
czne lub inne.

Kościół Rzymskokatolicki uznał potrzebę świadomego macie
rzyństwa i regulacji poczęć dopiero pod koniec X IX  wieku. Na 
zapytanie skierowane do Rzymu, do Trybunału Pokuty, (Sacra Po- 
enitentiaria), czy korzystanie z praw małżeńskich tylko w dniach 
niepłodnych jest dozwolone, otrzymano odpowiedź: „nie należy 
niepokoić małżonków, którzy stosują podobną praktykę” . Ustęp
stwo to, zezwalające rodzicom, którzy z innych względów nie mo
gli mlieć więcej dzieci, na korzystanie z dni niepłodnych, zostało 
potwierdzone przez papieża Piusa X I w encyklice „Casti Connu- 
bii” . Papież Pius X II wygłosił na ten temat dwa przemówienia —  
jedno w r. 1951, drugie 12 września 1958 r. W  pierwszym prze
mówieniu Pius XII powiedział: „Poważne racje mogą zwolnić na 
czas dłuższy, a nawet na cały okres pożycia małżeńskiego od tego 
poważnego obowiązku (rodzenia dzieci). Nierzadko racje te znaj
dują się w medycznych, ekonomicznych i społecznych wskazaniach. 
Stąd wynika jasno, że zachowanie okresów niepłodnych może być, 
a nawet w wymienionych warunkach jest moralnie dozwolone” .

Papież Paweł VI poświęcił sprawie świadomego macierzyństwa 
i regulacji poczęć specjalną encyklikę „Humanae vitae” , wydaną 
25 lipca 1968 roku. Podkreślił w niej nie tylko potrzebę ale 
wprost konieczność „świadomego ojcostwa” . Podobnie jednak, jak 
jego poprzednicy i cała dotychczasowa nauka teologiczna Kościo
ła rzymskiego, uznał papież jako dopuszczalną z moralnego pun
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ktu widzenia tylko jedną metodę regulacji urodzeń, tj. „korzysta
nie z okresów niepłodności” . Wszelkie inne środki sztucznego za
pobiegania ciąży zostały uznane za niestosowne i zakazane pod 
grzechem ciężkim. Encyklika papieża Pawła VI zawiera w tym  
względzie następujące stwierdzenie: „...zgodnie z tymi, podstawo
wymi —  ludzkimi i chrześcijańskimi —  koncepcjami małżeństwa 
musimy raz jeszcze oświadczyć, iż należy bezwzględnie wykluczyć 
jako dozwolony środek regulacji urodzeń bezpośrednią ingerencję 
w proces zapłodnienia, które już nastąpliło, zwłaszcza zaś spędza
nia płodu, którego się bezpośrednio pragnie i które jest dokony
wane choćby nawet z przyczyn leczniczych... Analogicznie wyklu
czyć należy ,„ bezpośrednią sterylizację. Wykluczone jest .także 
wszelkie działanie... które miałoby za cel lub też za środek unie
możliwienie prokreacji” .

Kościół Polskokatolicki zgadza się z zawartymi w encyklice 
papieża Pawła VI poglądami z tym, że świadome macierzyństwo, 
świadome ojcostwo i złączona z nimi regulacja poczęć jest w wie
lu wypadkach rzeczą konieczną i nieodzowną. W  wypadkach, gdy 
rodzice, albo jedno z małżonków, są chorzy na poważne choro
by —  wtedy nie mogą rodzić dzieci; gdy są zbyt biedni, aby za
pewnić dzieciom godziwe warunki utrzymania, wychowania i przy
gotowania do życia —  nie mogą mieć większej ilości dzieci; gdy 
domagają się tego warunki społeczne z powodu nadmiernego prze
ludnienia kraju —  nie można wówczas propagować nadmiernej 
prokreacji, gdyż państwo nie jest w stanie zapewnić swym oby
watelom pracy, mieszkania, wykształcenia oraz innych koniecz
nych warunków spokojnego życia. W  tych wypadkach rodzice 
muszą praktykować świadome macierzyństwo. Zgadzamy się tak
że, podobnie jak wszystkie chrześcijańskie wyznania, że przery
wanie ciąży, tzw. spędzenie płodu jest w myśl zasad etyki —  nie
dozwolone i grzeszne. Jedyny wypadek dozwolonego przerwania 
ciąży może nastąpić wówczas, gdy życie płodu w łonie matki za
graża śmiercią matce. Wtedy, w myśl etyki lekarskiej i w myśl 
poglądów większości Kościołów chrześcijańskich, choć wbrew za
sadom rzymskokatolickiej etyki, można dopuścić do przerwania 
ciąży. Nie zgadzamy się natomiast —  to jest problem sporny i róż
niący nas —  aby jedynym dozwolonym sposobem regulacji po
częć było korzystanie z okresów niepłodności. Uważamy, iż inne
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środki antykoncepcyjne, są równie dozwolone, jeśli tylko nie szko
dzą zdrowiu kobiety. Środki antykoncepcyjne nie mają żadnego 
związku z moralnością. Jeśli rodzice, po rozsądnym zastanowieniu 
się uznają, iż nie mogą mieć więcej dzieci z poważnych przyczyn, 
nie z egoizmu i chęci wygodnego życia, wówczas jest rzeczą mo
ralnie obojętną, czy praktykować będą regulację urodzeń w opar
ciu o okresową wstrzemięźliwość w dniach płodnych, czy też przy 
użyciu sztucznej antykoncepcji.

Poglądom papieża zawartym w encyklice „Humanae vitae” , 
przeciwstawili się nawet znani, wybitni teologowie rzymskokato
liccy, jak np. E. Schillebeeckx —  moralista holenderski. Podsta
wowym argumentem papieża, uzasadniającym odrzucenie środków 
antykoncepcyjnych jako grzesznych, było prawo natury. Według 
prawa natury, danego od Boga, zachodzą w człowieku wszelkie 
procesy biologiczne. Z prawa natury przeto kobieta ma w ciągu 
miesiąca sporą ilość dni niepłodnych, w których nie może nąstąpić 
poczęcie. Ingerencja sztuczna w te prawidłowości jest zabroniona. 
Moralista holenderski, a za nim rzymskokatoliccy polscy moraliś
ci, jak np. Stanisław Grygliel, Tadeusz Styczeń, zwrócili uwagę, 
że natura może być jedynie zasadą działania, punktem wyjścia dla 
odnalezienia prawa moralnego, a nie samym prawem. Wspomnia
ny wyżej holenderski teolog zwrócił uwagę na to, że nie można 
ze struktury biologicznej aktu płciowego wyprowadzać normy mo
ralnej dla pożycia małżeńskiego. Teorię taką nazwał przestarzałą 
i określił ją mianem fizycyzmu etycznego. Powiedział także, że 
człowiek może ingerować w strukturę aktu małżeńskiego ogra
niczając jego biologiczną płodność, byle tylko czynił to zgodnie 
z naczelnymi ideałami małżeństwa i kierował się poważnymi ra
cjami.

Przekładając język naukowców —  moralistów na język bar
dziej zrozumiały, prosty trzeba stwierdzić, że wybitni teologowie 
nie zgadzają się z niektórymi tezami zawartymi w encyklice pa
pieża; odrzucają argumentację papieża o dopuszczalności —  z mo
ralnego punktu widzenia —  tylko jednej metody świadomego oj
costwa, tj. metody opartej o dni niepłodne.

Inne wyznania chrześcijańskie, na kilka lat przed encykliką, 
zajmowały odmienne stanowisko. Biskupi Kościoła Anglikańskie
go na konferencji w Lambeth w r. 1958 oświadczyli, iż świadome
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macierzyństwo —  jako mądre i odpowiedzialne rodzenie dzieci —  
jest pierwszym obowiązkiem rodziców. Sprawa zaś: ile dzieci, 
w jakich odstępach czasu mają zaplanować rodzice? —  jest pozo
stawiona dla ich roztropnej decyzji. Podkreślono również na 
wspomnianej Konferencji, iż ... „nie ma moralnej różnicy między 
stosowaniem środków antykoncepcyjnych, a stosowaniem okreso
wej wstrzemięźliwości jako metod regulacji urodzeń. W  jednym 
i drugim wypadku chodzi o decyzję świadomego rodzenia dzieci, 
którą oboje rodzice podejmują po głębokim zastanowieniu się 
w obliczu Boga i w zgodzie ze swym sumieniem. Mniej lub wię
cej stosowne środki zależą od rozwoju wiedzy medycznej. Chrześ
cijanie mają wszelkie prawa korzystania z darów wiedzy dla 
własnych celów”.

Podobne poglądy na temat stosowania antykoncepcji głoszą 
nieomal wszystkie Kościoły zrzeszone w Światowej Radzie Ko
ściołów. Jako przykład przytoczymy parę wypowiedzi Kościołów 
najbardziej poważnych i znanych.

Kościół Luterski w Ameryce: „Rodzice sami winni zadecydo
wać o sposobach antykoncepcji po uprzednim zasięgnięciu porady 
fachowej u lekarza. Jeśli te środki nie przynoszą szkody zdrowiu 
ciała i zdrowiu psychicznemu, żaden ze sposobów antykoncepcji, 
służący świadomemu rodzeniu dzieci, nie zawiera w sobie zła mo
ralnego. Zło moralne może tkwić jedynie w egoizmie rodziców, 
którzy ograniczają ilość dzieci dla luksusu życia. Rodzice grzeszą 
również przez niepohamowaną rozrodczość, nie uwzględniającą 
odpowiedzialności za wychowanie i wyżywienie dzieci” .

Kościół Reformowany Szkocji powołał w r. 1960 specjalną Ko
misję do spraw moralności, która przedłożyła Synodowi General
nemu wyniki swych badań do zatwierdzenia. Synod potwierdził 
słuszność poglądów Komisji na to, iż problem kontroli urodzeń 
jest tak stary jak świat. Różne metody antykoncepcji uznano za 
dopuszczalne; ich etyczność jest tej samej miary —  stwierdzono, 
co etyczność metody „kalendarzykowej” czyli metody okresowej 
wstrzemięźliwości, propagowanej jako metody jedynej przez ofi
cjalną naukę moralną Kościoła Rzymskokatolickiego. Antykoncep- 
cja wg Kościoła Szkocji, jest jednym krokiem naprzód celem 
ujarzmienia ślepych sił natury.
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Kościół Polskokatolicki solidaryzuje się całkowicie z poglądami 
na ten temat wyrażonymi przez Kościół Anglikański i inne Koś
cioły Chrześcijańskie.

Przedstawiliśmy w niniejszym artykule trzy sporne problemy 
moralne, których rozwiązanie nie jest zgodne z doktryną i mo
ralnością rzymskokatolicką. Takich problemów jest więcej. W  teo
logii dogmatycznej zwłaszcza różnice między rzymskim a polskim 
katolicyzmem zaznaczają się w sposób zdecydowany. Różnice 
świadczą o tym, iż jesteśmy inni, mamy swą własną liturgię, do
gmaty i zasady moralne. Nie są one sprzeczne z duchem chrześci
jaństwa i naukami Chrystusa, ale sprzeczne są z teologią rzym
skokatolicką.

«T»

Po świętej Agacie widać muchy w chacie

Agnieszka łaskawa —  będzie w polu zabawa, Agnie
szka nielusa jeszcze zima pokusa

Na świętego Albina rzada u ludzi mina, bo post się 
zaczyna

Dzień świętego Alojzego przyczynia wina dobrego

Na święty Ambroży kręć dobrze powrozy, a na święty 
Maciej, niech je porwą kaci.

Na świętą Annę mrowiska, szukaj w  zimie ogniska.

Kto sieje tarkę w wigilię św. Antoniego i św. Wita, to 
się uda i ta i ta

Gdy w św. Barbarę ostre mrozy, to na zimę gotuj w o
zy; a gdy roztajanie, każ opatrzyć sanie

Gdy koło św. Bartłomieja liść opada, prędko zima b y
wa rada

124



SPRAW IED LIW O ŚĆ I POKÓJ POCAŁUJĄ S IĘ «
roku 1972 mija piętnaście lat od założenia Chrzecijań- 
skiej Konferencji Pokojowej. Inicjatywa powołania 
do żydia i służby, społeczności Kościołów, ugrupowań 
chrześcijańskich i pojedynczych działaczy związanych 
wspólnym celem, któremu na imię pokój, zrodziła się 

w roku 1957 w kręgu teologów ewangelickich Słowacji. Inicjaty
wa ta została podjęta przez teologów czeskich oraz przez Radę 
Kkumeniczną Kościołów w Czechosłowacji. Odtąd Praga stała się 
ośrodkiem tego nowoczesnego chrześcijańskiego ruchu pokojo
wego.

Chrześcijaństwo zawsze było świadome tej wielkiej wartości, 
jaką jest pokój. Ale, z drugiej strony, Kościoły jako instytucje, 
godziły się z rzeczywistością wojny, stanowiącej narzędzie roz
strzygania sporów między narodami. Wynikało to z przekonania
o grzesznym porządku świata, dla którego pokój jest ideałem 
przyszłości, tu zaś, ze względu na słabość ludzką, nie może być 
w pełni osiągnięty. Tym należy tłumaczyć niedostateczny protest 
Kościołów przeciw instytucji wojny a nawet ich udział w moral
nym przygotowywaniu swych wyznawców do posłuszeństwa woj
skowego oraz do udziału w wojnie z bronią w ręku. Tylko nielicz
ne Kościoły chrześcijańskie nakazy wały swym wiernym zdecydo
wany pacyfiizm: zabraniały brania broni do ręki, składania przysięgi 
wojskowej, a nawet użycia siły w obronie osobistej. Do tych 
ugrupowań chrześcijańskich należeli przede wszystkim kwakrzy, 
ponadto mennonici (ruch biorący swój początek z X V I w.) oraz 
niektóre społeczności baptystów oraz tzw. badaczy Pisma św.

Ale taki chrześcijański pacyfizm, być może nawet szlachetny 
w sobie, nie mógł być odpowiedzią na te problemy, jakie niesie 
ze sobą instytucja wojny, tj. wojna jako uznany środek rozstrzy
gania sporów międzynarodowych. Okazało się to szczególnie w na
szym stuleciu a najbardziej w czasie II wojny światowej. Szlachet
ni pacyfiści, mimo woli, byli sprzymierzeńcami tak nieludzkiej 
potęgi jak faszyzm, przeciwko któremu jedynie zbrojna walka 
była słuszna. Dalej —  technika i strategia atomowa postawiły 
ludzkość wobec demonicznej perspektywy samounicestwienia.
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Ale, jakkolwiek w świetle tej perspektywy wojna stała się absur- 
dem, to jednak nie została ona wyeliminowana z arsenału środ
ków, jakimi człowiek dysponuje czy to dla obrony czy dla rozsze
rzenia swojej dominacji.

W  kręgu Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej wzięto za
tem na warsztat roboty teologicznej zagadnienie wojny i pokoju 
w tym sensie, że sięgnięto do źródeł i podstaw tych zjawisk. Jeśli 
dotychczas dość często uważano, że pokój jest nieobecnością woj
ny, że gdy milczą armaty to mamy pokój, to obecnie, w świetle 
refleksji teologicznej poznano w sposób oczywisty, że pokój-, to 
sprawiedliwość społeczna i międzynarodowa, sprawiedliwy podział 
dóbr materialnych i system gospodarczy, poszanowanie wolności 
i godności ludzkiej, słowem cały splot wartości duchownych, 
etycznych i materialnych. Gdzie chociażby jedna z tych wartości 
jest zakwestionowana, zagrożona czy podeptana, tam, choćby mil
czały karabiny i działa, mamy do czynienia potencjalnie z wojną 
lub z jedną z jej przyczyn. Podobne refleksje są znamienne także 
dla humanizmu świeckiego, który obchodzi się bez religijnej mo
tywacji swych dążeń i poczynań. Podobieństwo to ułatwia w na
szych czasach szeroką współpracę wierzących i niewierzących na 
rzecz trwałego pokoju.

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, sięgając do źródeł obja
wienia, Pisma św., znalazła tam wymowne potwierdzenie takiego 
obszernego, wielostronnego pojęcia pokoju. To właśnie znaczy he
brajskie słowa salom w Starym Testamencie; rozumie się przez 
to pokój, jako stan pomyślności ludzkiej, błogosławieństwa, stan 
w którym przyjaźń i życzliwość ludzi i niebios mają decydujące 
znaczenie. Pokój jest nieodłączny od sprawiedliwości w stosunkach 
międzyludzkich. Jednym z jego wyrazów jest pojednanie. W  świe
tle Nowego Testamentu myśl ta ma podstawowe znaczenie dla 
chrześcijańskiej nauki o pojednaniu ludzkości z Bogiem, człowieka 
z człowiekiem, ludzi z ludźmi, narodów z narodami. Zbawcze dzie
ło Jezusa Chrystusa jest przede wszystkim dziełem pojednania 
oraz zjednoczenia tego, co rozdzielone, skłócone, wzajemnie sobie 
nieprzyjazne i wrogie. W  naszych czasach rozumiemy coraz lepiej, 
że bez pojednania między narodami, państwami i kontynentami, 
nie może być mowy o trwałym i prawdziwym pokoju.

Dzieło pojednania, za które Syn Boży i Człowieczy Jezus Chry-
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sfus złożył tak wysoką cenę z własnego życia, w sferze stosunków 
międzyludzkich nie jest rzeczą łatwą. Dzieło pojednania i pokoju 
w świeci.' wymaga ofiar, poświęcenia a nawet walki. Pojednanie 
nic może być wynikiem zwykłego poddanJia słabszych silnym, 
|.;lodnym sytym, biednych bogatym, niewolników wolnym. Urze
c /y  wi:;l nienie pojednania nie jest możliwe bez sprawiedliwości. 
Ale dzieje i obecna rzeczywistość uczą, że bogaci sami nie zrezyg
nują z posiadania, silni nie tak łatwo zniechęcają przemocy, a ci, 
co si«; uważają za wyższych nie są skłonni uznać w innych, jed
no:;! kacli i grupach tzw. niższych, równych sobie partnerów i bra
ci. Stąd zaczęto patrzeć inaczej na walki i wojny wyzwoleńcze 
oraz rewolucje, podejmowane w imię wolności i sprawiedliwości. 
Szczególnie chrześcijanie z Ameryki Łacińskiej wypracowali tzw. 
teologię rewolucji. Mąwiąc dokładnie i ściśle —  nie ma takiej teo
logii ale za to jest chrześcijańska refleksja nad porządkiem spo
łecznym i międzynarodowym, nad zagadnienie słusznej i sprawie
dliwej gospodarki dobrami materialnymi, nad problemem walki 
wyzwoleńczej; poznano, że tylko głębokie zmiany strukturalne 
w świecie mogą doprowadzić do wyeliminowania niebezpieczeń
stwa wojny, wojny lokalnej i powszechnej.

Myśl pokojowa Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej objęła 
swym zasięgiem szeroki zakres problemów społecznych, gospodar
czych, politycznych, psychologicznych i kulturalnych. Nie prze
stała być zatem myślą chrześcijańską, nie przekształciła się 
w ideologię świecką, bo nie taki był jej cel. Ale, by dostarczyć 
skutecznych i mocnych pobudek wierzącym do ich zaangażowa
nia się w służbę pokoju, Chrześcijańska Konferencja Pokojowa 
nie ograniczyła się do budujących rozważań i wezwań, lecz roz
winęła bogatą koncepcję teologiczną swoistą chrześcijańską naukę
o pokoju.

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa była od początku przed
sięwzięciem o charakterze ekumenicznym. Chrześcijanie mogą się 
różnić w pewnych subtelnościach teologicznych i takie różnice 
w świetle chrześcijańskim występują. Co do podstawowego za
gadnienia naszych dni —  nie powinno być różnic pomiędzy 
chrześcijanami. Pokój oznacza życie i rozwój ludzkości, kontynuo
wanie świata stworzonego przez Boga; wojna, szczególnie wojna 
powszechna z zastosowaniem broni jądrowych, grozi zaś całkowi
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tym zniszczeniem nie tylko cywilizacji, nie tylko gatunku ludz
kiego, ale też w znacznej mierze ożywionej przyrody. W  wyniku 
takiej wojny Ziemia stać się może wystygłą, martwą planetą.

Ekumeniczny charakter myśli pielęgnowanej w kręgu Chrze
ścijańskiej Konferencji Pokojowej ma swoje odbicie także w skła
dzie tego ruchu; od początku uczestniczą w nim Kościoły ewan
gelickie i prawosławne, a wśród pojedynczych działaczy reprezen
towane są również społeczne ugrupowania rzymskokatolickie 
i protestanckie. Kościoły w PRL, należące do Polskiej Rady Eku
menicznej, wchodzą również w skład Chrześcijańskiej Konferen
cji Pokojowej. Mają one swe członkowstwo w Konferencji jako 
Kościoły. Ich akces do Konferencji był regulowany decyzjami 
zwierzchności kościelnych (synodów). Kościoły te użyczały Kon
ferencji nie tylko swego poparcia duchownego i materialnego, ale 
także personalnego, w tym sensie, że działacze z tych Kościołów, 
w różnych gremiach i .organach Konferencji, współkształtowali 
jej ideowe oblicze i wnosili swój wkład intelektualny i duchowy 
w jej dorobek i istnienie. To samo dotyczy Kościołów z innych 
krajów demokracji ludowej. Szczególnie ważką rolę odgrywają 
tu takie Kościoły, jak rosyjski Kościół prawosławny, Kościoły 
prawosławne Bułgarii, Rumunii, Gruzji, Armenii, Kościoły ewan
gelickie z Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, NRD; pion staroka
tolicki reprezentują w Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej 
przede wszystkim Kościoły Polskokatolicki oraz Mariawitów. Od 
czasów konsultacji w lutym 1971 r. zaznaczył się też żywszy 
współudział ze strony rzymskich katolików, zwłaszcza z Belgii, 
Niemiec i Austrii. Wszystko to świadczy zarówno o międzywy
znaniowym jak i międzynarodowym charakterze Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej. Dziś wiele zjawisk wskazuje na to, że 
przyszłość świata w dużej mierze zależeć będzie od rozwiązania 
problemów III świata. Jego przeszłość to przeszłość kolonialna. 
Doprawdy smutne jest to, że rolę kolonizatorów w przeszłości 
pełniły głównie państwa i narody przyznające się do dziedzictwa 
chrześcijańskiego.

Równolegle z działalnością kolonizatorską szła praca misyjna. 
W  latach pięćdziesiątych naszego stulecia narody Afryki i Azji 
wyzbyły się patronatu ze strony potęg kolonialnych. Wyzbywają 
się również kurateli kościelnej. Mówi się o młodych Kościołach
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chrześcijańskich w krajach III świata. Mówi się też o ich pełno- 
letności. Istotnie Kościoły te zyskują dojrzałość i odkrywają nowe 
aspekty i dymemsje chrześcijaństwa.

Spuśclizna pokoloniałna nie została wszakże całkowicie prze
zwyciężona. Znane jest zjawisko neokolonializmu. Również niektó
rzy rodzimi przywódcy nowych państw afrykańskich naśladują 
zwyczaje starego świata; nieobce im są wąskie interesy klasowe, na
cjonalizm ignorujący prawa różnych drobniejszych plemion, po
sługiwanie się przemocą. W  niektórych krajach Afryki trwa jesz
cze reżim kolonizatorski (terytoria portugalskie, Republika Po- 
ludniowo-Afrykańska, Rodezja). Rasizm święci swe tryumfy. Jed
nym z głównych rysów problematyki III świata jest to, że kraje 
te, obfitujące przeważnie w bogate surowce, są wykorzystywane 
ekonomicznie przez kraje rozwinięte. Dostarczają tanich surow
ców, a później muszą drogo płacić za wykonane z nich fabrykaty. 
Kraje zamożne zdają sobie sprawę z tego, że III światu trzeba 
pomagać w rozwoju gospodarczym i kulturalnym. Ale udzielana 
pomoc jest z reguły nie wystarczająca lub też, niestety, stanowi 
niekiedy przykrywkę dla interesów krajów zamożnych, rozwinię
tych.

Coraz bardziej oczywiste się staje, że kraje III świata potrze
bują głębokich przemian strukturalnych. Przemian struktury go
spodarczej i społecznej. Jeśli te przemiany nie nastąpią, to głód, 
ubóstwo, zacofanie cywilizacyjne, analfabetyzm —  będą nadal 
nękać narody III świata. A  te bolączki są właśnie źródłem kon
fliktów, mogących doprowadzić do wojny. Chrześcijańscy dzia
łacze w III świecie rozumieją dziś dobrze, że krajom ich potrzeb
ne są zmiany, nawet o charakterze rewolucyjnym. Wnoszą oni tę 
świadomość również w krąg współpracy chrześcijańskiej, np. 
w Światowej Radzie Kościołów czy Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej. W  chrześcijańskim ruchu pokojowym III świat będzie 
odgrywał coraz większą rolę. Już obecnie w gronie działaczy 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej jest wiele osobistości 
z krajów III świata.

Zapoczątkowany przed piętnastu laty chrześcijański ruch po
kojowy poświęcał swe siły nie tylko analizie problemów pokoju 
i wojny ale także starał się o osiągnięcia praktyczne i zdobył so
bie na szerokim świecie opinię zarówno ruchu jak i wyspecjalizo-
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wanego organu międzykościelnego, mobilizującego chrześcijan do 
służby pokojowi.

Pierwsza Chrześcijańska Konferencja Pokojowa zebrała się 
w Pradze w r. 19.58 pod hasłem —  „Zadanie i świadectwo” . Ha
słem drugiej Konferencji w r. 1959 —  „Elige vitam” („Wybieraj
cie życie”). Pod hasłem „Jedyna przyszłość” zebrała się III Kon
ferencja Pokojowa Chrześcijan w roku 1960. Wszystkie te trzy 
konferencje były przygotowaniem do jakby ogólnochrześcijańskie- 
go soboru pokojowego. Postulat takiego soboru wysuwał jeszcze 
p] zed II wojną światową wybitny teolog niemiecki Dietrich Bon- 
hoeffer, uwięziony i skazany na śmierć przez reżim hitlerowski 
w kwietniu 1945 r. Pierwsze Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie 
Pokojowe obradowało w Pradze w r. 1961 pod hasłem „I pokój 
na Ziemi” . Po raz drugi hasłem Ogólnochrześcijańskiego Zgroma
dzenia były słowa z księgi proroka Malachiasza: „Moje przymie
rze to życie i pokój” . Hasło III Zgromadzenia, w roku 1968, 
brzmiało: „Szukaj pokoju i dąż do niego” . Wreszcie w roku 1971 
odbyło się IV Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe pod 
hasłem „Sprawiedliwość i pokój pocałują się” ) są to słowa za
czerpnięte z Psalmu 85).

Przez szereg lat prezydentem Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej był wybitny ewangelicki teolog czeski prof. Józef 
L. Hromadka. Zmarł on w osiemdziesiątym roku życia 26 grudnia 
1969. Od początku r. 1970 przewodnictwo ruchu skupiło się w rę
kach wybitnego i dynamicznego hierarchy rosyjskiego Metropoli
ty Nikodema z Leningradu, który jako przewodniczący Komitetu 
Kontynuacji Pracy, wespół z wiceprezydentami ruchu, objął nad 
nim kierownictwo. Funkcję sekretarza generalnego Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej powierzono z początkiem roku 1970 
Polakowi —  Januszowi Makowskiemu, posłowi na Sejm PRL.

IV Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe, które tra
dycyjnie zebrało się w Pradze, w październiku 1971 r. dokonało 
koniecznych posunięć organizacyjnych, skompletowało na nowo 
skład osobowy kierownictwa, ale nade wszystko —  wytyczyło no
we, konkretne kierunki tak ważnej i tak bardzo potrzebnej służby 
chrześcijańskiej na rzecz pokoju, sprawiedliwości, pojednania, sło
wem lepszej, doskonalszej przyszłości świata.

Witold Benedyktowicz

130



PAW EŁ GŁOW ACKI

KONFERENCJA 
KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH

dniach 26 kwietnia —  3 maja 1971 roku w duńskiej 
miejscowości nadmorskiej Nyborgu obradowało VI 
Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europej
skich, na które przybyło około 250 oficjalnych dele
gatów, reprezentujących ponad 100 Kościołów z 27 

państw europejskich. Obrady toczyły się pod hasłem „Słudzy 
Boga —  sługami ludzi” . Wybór takiego a nie innego tematu wy
nikał z faktu, iż w Kościołach europejskich istnieje od pewnego 
czasu napięcie pomiędzy tymi, którzy w swym życiu i działalnoś
ci główny nacisk kładą na służbę Bogu, a tymi, którzy przede 
wszystkim akcentują służbę ludziom. W  środowiskach kościelnych 
problem ten określa się czasami przy pomocy pojęć o „pionowym” 
i „poziomym” elemencie wiary chrześcijańskiej. To rozłożenie ak
centów albo na służbę Bogu albo ludziom przyjęło w wielu Ko
ściołach formę „problemu pokoleniowego” , przy czym pokolenie 
starsze akcentuje służbę pierwszą, młodsze —  drugą. Toteż Zgro
madzenie w Nyborgu zastanawiało się nad tym, w jaki sposób 
oba elementy trzeba i można połączyć z pojęciami teologicznymi 
i praktycznymi.

Inny powód wyboru tematu „Słudzy Boga —  sługami ludzi” 
wynikał z tego, że nawiązywał on bezpośrednio do obrad V  Zgro
madzenia Ogólnego w Portschach (Austria) z 1967 r. Ówczesny 
temat brzmiał: „Służba i pojednanie —  aktualne zadanie Kościo
łów europejskich” . Organizatorom chodziło o to, aby w ten spo
sób ustanowić pewną kontynuację między oboma zgromadzenia
mi ogólnymi.

Znaczna część obrad VI Zgromadzenia Ogólnego toczyła się 
w pięciu sekcjach, które zajęły się następującymi problemami:

Sekcja I —  „Teologia służby i służba teologii w obecnej sytuacji
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Sekcja II —  „Czym jest służba Boża dzisiaj?”
a) liturgia
b) służba zwiastowania Słowa
c) służba Boża w życiu

Sekcja III -— „Kościoły i chrześcijanie służą społeczeństwu —  
walka o sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną” 

Sekcja IV —  „Służba/ pokojowa i służba pojednawcza Kościołów 
i chrześcijan na politycznych polach napięcia w Eu
ropie i w świecie”

Sekcja V  —  „Przyszłe zadanie Kościoła —  sytuacja europejska, 
kościelna, społeczna, kulturalna, polityczna i eko
nomiczna jako wezwanie rzucone chrześcijanom 
przyszłości” .

Ostatnie Zgromadzenie Ogólne jest dobrą okazją do refleksji 
nad zadaniami i celami Konferencji Kościołów Europejskich oraz 
jej miejscem w współczesnym ruchu ekumenicznym.

Około piętnastu lat temu, podjęto w różnych częściach świata 
pierwsze kroki zmierzające do założenia organizacji, które później 
stały się znane pod nazwą „ekumenicznych konferencji regional
nych” . Ogólnie rzecz biorąc, organizacje te skupiają większość 
Kościołów nierzymskokatolickich na terenie określonych jedno
stek geograficznych, jak np. kontynenty lub części kontynentów. 
Ci, którzy tworzyli organizacje regionalne pragnęli, aby były one 
narzędziami myśli i działania ekumenicznego w odniesieniu do 
problemów o specyficznym zainteresowaniu dla Kościołów okreś
lonego obszaru.

Spośród wszystkich ekumenicznych konferencji regionalnych, 
chronologicznie najstarszą i o największym znaczeniu jest Wschod- 
nioazjatycka Konferencja Chrześcijańska (East Asia Christian 
Conference), organizacja, której powstanie zaplanowano na rok 
1957, a powołano ostatecznie do życia w 1959 r. Swoim zasięgiem 
obejmuje ona Kościoły wschodnioazjatyckie oraz tamtejsze naro
dowe rady Kościołów. Na terenie Afryki regionalna konferencja 
występuje pod nazwą Ogólnoafrykańskiej Konferencji Kościołów 
(Ali African Conference of Churches). Utworzono ją w r. 1958, 
jednak oficjalne powołanie do życia nastąpiło dopiero w 1963 r. 
w Kampali (Uganda). W  maju 1966 została założona Konferencja 
Kościołów rejonu Pacyfiku (Conference of the Pacyfic Churches).
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Na Bliskim Wschodzie, na obszarze Indii Zachodnich i w Ameryce 
Łacińskiej —  ekumeniczne konferencje regionalne znajdują się 
w trakcie powstawania. Podobną funkcję w Ameryce Północnej 
spełniają w chwili obecnej narodowe rady kościelne w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie.

Z tego, co powiedzieliśmy powyżej, Czytelnik może się łatwo 
domyślić, że i Konferencja Kościołów Europejskich jest jedną 
z ekumenicznych konferencji regionalnych.

Pierwsze poważniejsze inicjatywy zmierzające do nawiązania 
ściślejszej łączności pomiędzy Kościołami europejskimi miały 
miejsce w 1955 r. W e wrześniu tego roku, w Brukseli, doszło do 
spotkania kilkunastu przywódców kościelnych z krajów europej
skich, w celu opracowania projektu pierwszej konsultacji Konfe
rencji Kościołów Europejskich. Ruch, zmierzający do zbliżenia 
chrześcijan naszego kontynentu skonsolidował się silniej podczas 
posiedzenia w niewielkim mieście duńskim Lieselund w dniach 
27— 31 maja 1957 r., w którym wzięło udział 59 przedstawicieli 
Kościołów z Belgii, Czechosłowacji, Danii, Francji, Grecji, Holan
dii, Włoch, Jugosławii, Polski, NRF, Szwajcarii, Szwecji, Węgier 
i ZSRR. Polskę reprezentowali: Ówczesny prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej —  ks. Zygmunt Michelis, który wygłosił jeden 
z trzech podstawowych referatów i ks. dr Andrzej Wantuła —  
aktualny biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

I Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich 
odbyło się w dniach 6— 9 stycznia 1959 r. w duńskiej miejscowoś
ci Nyborgu. Rozważano temat „Chrześcijaństwo europejskie w dzi
siejszym zsekularyzowanym świecie” . Szczególną radością dla 
uczestników obrad był fakt, że Rosyjski Kościół Prawosławny 
przysłał swego oficjalnego delegata. Przypomnijmy, że działo się 
to dwa lata przed przystąpieniem tego Kościoła do Światowej Ra
dy Kośdiołów. Także przedstawiciele Kościoła Baptystów i Meto
dystów, którzy do Lieselund nie przybyli, tym razem znaleźli się 
na sali obrad. Rezerwę wobec inicjatyw Kościołów europejskich 
zachowały jedynie Kościoły brytyjskie.

Już podczas I Zgromadzenia Ogólnego zajęto się sprawą sto
sunku Konferencji Kościołów Europejskich do Światowej Rady 
Kościołów. Głos na ten temat zabrał ówczesny sekretarz general
ny Rady, dr W .A . Visser’t Hooft w referacie pt. „Znaczenie regio
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nalnej współpracy kościelnej dla ruchu ekumenicznego” . Z uwa
gi na stałą aktualność jego wywodów dla KKE, warto w tym 
miejscu przytoczyć najważniejsze stwierdzenia. Zdaniem Visser’t 
Hoofta, organizacja regionalna jest po prostu zjawiiskiem „nor
malnym”, ponieważ Kościoły mają tutaj sposobność „sprecyzowa
nia swych szczególnych zadań w obrębie ekumenii” . Organizacja 
regionalna jest dowodem na to, że ekumenia nie jest żadnym cen
tralnym super-Kościołem, lecz że umożliwia autentyczne spotka
nie na każdej płaszczyźnie. Może się zająć ona problemami, któ
rymi inne Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów, 
z powodu odmiennego położenia geograficznego, po prostu się nie 
interesują. Z przyczyn praktycznych, w Komitecie Naczelnym 
i innych Oddziałach Światowej Rady Kościołów muszą być repre
zentowane wielkie Kościoły; mniejsze Kościoły nie dochodzą 
w tych organach w odpowiedni sposób do głosu. „Ale dla małych 
Kościołów są stosunki ekumeniczne sprawą szczególnie ważną. 
Współpraca regionalna może tutaj spełnić pożyteczne zadanie” . 
W  organizacjach regionalnych pracują Kościoły, które nie są 
członkami Światowej Rady Kościołów.

W  tym miejscu warto uzupełnić wywody Visser’t Hoofta. 
Z blisko 100 Kościołów członkowskich Konferencji Kościołów Eu
ropejskich, około 20 procent nie należy do Światowej Rady Koś
ciołów. Niektóre z tych Kościołów nie mogą należeć do Rady z po
wodu zbyt szczupłej —  poniżej 10 tysięcy —  liczby wyznawców, 
innym znowu nie pozwalają na to względy teologiczne lub struk
tury kościelne. K KE stwarza więc tym Kościołom możliwość 
udziału w międzynarodowym dialogu ekumenicznym, angażując 
je do pracy w różnych grupach roboczych i do realizacji różnych 
projektów. Z ośmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej, wszystkie należą do KKE, natomiast cztery —  Koś
ciół Metodystów, Polski Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół 
Ewangelicki-Reformowany i Zjednoczony Kościół Ewangelicz
ny —  z powodu mniejszej niż 10 tysięcy liczby wyznawców nie 
są członkami KKE.

II Zgromadzenie Ogólne KKE odbyło się ponownie w Nyborgu 
w dniach 3— 8 października 1960 r. Tym razem temat brzmiał: 
„Służba Kościoła w zmieniającym się świecie” . Podczas obrad nie
którzy delegaci zaczęli się domagać ściślejszej, niż dotychczas łącz
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ności organizacyjnej Kościołów europejskich. Wskazywano na spe
cyficzną sytuację w Europie, gdzie naprzeciw siebie stoją bloki 
Kościołów narodowych, które muszą się wzajemnie spotkać. Zwró
cono uwagę na specyficzne dziedzictwo Europy, w której proble
my polityczne są szczególnie palące, na radykalną myśl teologicz
ni) i nfi dcchrystianizację, odczuwaną silniej niż w innych częś- 
i incli świata. Zdaniem delegatów, tymi i innymi specyficznymi 
problemami europejskimi należałoby się w przyszłości zająć w ra- 
mach KKE.

111 Zgromadzenlie Ogólne w Nyborgu, w dniach 1— 5 paździer- 
nika 1962 r., obradujące pod hasłem: „Kościół w Europie a kry
zys współczesnego człowieka” , podjęło pierwsze wiążące uchwały 
w sprawie szerszej rozbudowy organizacyjnej KKE. Delegaci po
twierdzi wybór dra Glena Garfielda Williamsa na stanowisku se
kretarza generalnego, co było ważnym krokiem do większej sta
bilizacji organizacyjnej KKE. Williams piastuje tę funkcję do 
chwili obecnej.

Temat: „Żyć razem jako kontynenty i pokolenia” był głów
nym przedmiotem rozważań IV Zgromadzenia Ogólnego, które 
odbyło się na statku „Bornholm” w dniach 3— 9 października 
1964 r. Wśród 230 uczestników znaleźli slię po raz pierwszy dwaj 
obserwatorzy rzymskokatoliccy, Msgr Arrighi i dr Andersen. 
W  sprawach organizacyjnych poczyniono jeszcze jeden ważny 
krok naprzód, przyjmując statut KKE. Wybrano 7-osobowe Pre
zydium oraz Komitet Doradczy, składający się z 18 przedstawi
cieli różnych Kościołów. Do Komitetu Doradczego wybrany został 
m. in. ks. bp dr Andrzej Wantuła. Niestety, w Komitecie tym  
nie znaleźli się ani przedstawiciele laikatu ani młodzieży i kobiet, 
co redaktora „Ekumenicznej Służby Prasowej” skłoniło do napi
sania takiej notatki: „Praca Konferencji może wśród młodej gene
racji znaleźć tylko ograniczone zainteresowanie, gdyż młodzieży 
nie stwarza się żadnej możliwości współpracy w gremiach, które 
podejmują uchwały” . Na szczęście sytuacja uległa pewnej zmia
nie podczas następnego Zgromadzenia Ogólnego.

Przyglądnijmy się teraz nieco bliżej charakterystycznym pro
blemom Kościołów europejskich. Dr Visser’t Hooft stwierdził kie
dyś, że praca ekumeniczna nigdzie na świecie nie jest tak trudna 
i skomplikowana, jak w Europie. Kościoły naszego kontynentu
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posiadają własną, częstokroć bardzo długą historię i do tej chwili 
żyją jeszcze w ramach form kulturowych, do których powstania 
same się przyczyniły. Silna łączność Kościołów europejskich z hi
storią, tradycją i kulturą utrudnia im właściwie i w porę reago
wanie na zachodzące przemiany społeczno-polityczne. Europa po
siada najwięcej „formalnych” chrześcijan, lecz przekonania reli
gijne traktuje się w niej w dużej mierze jako prywatną sprawę. 
Dlatego niełatwo dochodzi do wymiany myśli pomiędzy dwoma 
chrześcijanami należącymi do różnych Kościołów. Ruch ekume
niczny na naszym kontynencie musi więc zwalczyć na płaszczyź
nie prywatnych kontaktów ciasne przegrody dzielące ludzi.

Innym, dla Europy charakterystycznym problemem to głębo
kie podziały i sprzeczności w niej istniejące. Dawniej były to po
działy geograficzne: Bałkany, Półwysep Apeniński, Półwysep Pi- 
renejski czy Skandynawia —  nie mówiąc o Wielkiej Brytanii —  
żyły własnym życiem. Dziś w miejsce podziałów geograficznych 
przyszły podziały polityczne. Toteż Kościoły europejskie muszą 
troskliwie zabiegać o pojednanie między narodami. I wreszcie, 
chrześcijaństwo naszego kontynentu przechodzi poważny kryzys 
teologiczny. Pojawiają sdę kierunki teologiczne, które w osobliwy 
sposób są sobie wprost przeciwstawne.

Na szczęście, Kościoły europejskie same dostrzegły te proble
my i podjęły próbę uporania się z nimi. Chrześcijanie Europy nie 
chcą zaprzepaścić możliwości wspólnego spotkania i zejścia się. 
Ogromną szansą dla chrześcijan europejskich jest również spot
kanie z ruchem komunistycznym i socjalistycznym. Dalszą, jedy
ną w swoim rodzaju okazją dla Europejczyków jest możliwość 
spotkania się protestantyzmu z prawosławiem. Na żadnym konty
nencie wyznania te nie zachowały tak autentycznej postaci, jak 
właśnie w Europie. Ostatnią, choć przez to nie mniej ważną od 
poprzednich, szansą, którą wykorzystać mogą Kościoły europej
skie, jest spotkanie ze światem ery pokonstantyńskiej lub świa
tem zdechrystianizowanym. To jest znowu element typowy dla 
sytuacji europejskiej. Proces dechrystianizacji jest bowiem możli
wy tylko w warunkach, w których jakiś Kościół lub Kościoły 
w przeszłości (w swych stosunkach z państwem) posiadały kon
stytucyjny przywilej „Kościoła państwowego” . W  pewnym okre
sie wszystkie państwa europejskie utrzymywały szczególne sto-
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1
sunki względem określonych Kościołów. W  szeregu tych państw 
sytuacja zmieniła się radykalnie, a w wielu krajach daje się zau
ważyć wyraźna tendencja zmierzająca do zerwania tego typu sto
sunków.

Jakie cele, wobec powyższej sytuacji, winny przyświecać Kon
ferencji Kościołów Europejskich? Na pytanie to spróbujmy odpo
wiedzieć słowami sekretarza generalnego KKE, dra Williamsa: 
„Celem Konferencji Kościołów Europejskich jest udzielanie po
parcia Kościołom Europy, wychodzenie sobie na spotkanie w du
chu pojednania i we wzajemnym szacunku, aby w ten sposób 
móc zająć wspólne stanowisko wobec problemów i konieczności 
wynikających z sytuacji i żeby udzielić wspólnie pomocy społe
czeństwu, w którym Kościoły żyją, służąc w taki sposób, jakiego 
wymagają nowe stosunki społeczne” .

Zdaniem Williamsa, cele te można osiągnąć za pośrednictwem 
zgromadzeń ogólnych, poprzez studia różnych grup roboczych, 
poprzez gromadzenie i publikowanie informacji na temat studiów, 
podejmowanych przez poszczególne Kościoły, poprzez śledzenie 
wysiłków studiów całego szeregu grup ekumenicznych, konfe
rencji, konsultacji itp. oraz sporządzanie relacji na ten temat, 
przez organizowanie spotkań ad hoc, zwłaszcza w wypadkach ko
niecznych, przez nawiązanie dialogu z innymi regionalnymi orga
nizacjami oraz Światową Radę Kościołów w celu sformułowania 
na nowo europejskiej myśli chrześcijańskiej.

W  ramach Konferencji Kościołów Europejskich działa stale 
pewna liczba grup roboczych i studyjnych, a gdy zachodzi po
trzeba, przeprowadza się także większe konsultacje na szczególne 
tematy. W  ostatnich latach grupy zajęły się następującymi tema
tami: „Kościoły Europy a Kościoły innych kontynentów” , „Ko
ścioły a ruch turystyczny w Europie” , „Bezpieczeństwo europej
skie a Kościoły” , „Duszpasterstwo dla podróżujących ludzi” . W y
niki tych konsultacji wydano w specjalnych broszurach.

K KE próbuje decentralizować swą pracę. Toteż jej Sekretariat 
ma bardzo szczupły personel, a grupy robocze i studyjne składają 
się wyłącznie z mężczyzn i kobiet, którzy w życiu codziennym 
swych Kościołów mają do czynienia praktycznie z dyskutowany
mi zagadnieniami.
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Miejsca posiedzeń komitetów, grup i konsultacji rozproszone 
są, w miarę możności bardzo szeroko, aby w ten sposób dać ucze
stnikom okazję poznania różnych sytuacji w Europie. Terenem 
takich spotkań były już prawie wszystkie państwa Europy 
Wschodniej i Zachodniej.

Sekretariat KKE przez około 10 lat był jednostką istniejącą 
w ramach Światowej Rady Kościołów. Do pełnego usamodziel
nienia, także finansowego, doszło dopiero w 1968 r. Obecnie KKE  
jest zależna finansowo od dotacji Kościołów członkowskich.

Poza Światową Radą Kościołów, Konferencja Kościołów Euro
pejskich utrzymuje ścisłe stosunki z watykańskim Sekretariatem 
do Spraw Jedności Chrześcijan, Europejską Konferencją Bisku
pów Kościoła Rzymskokatolickiego, z Ekumeniczną Radą Młodzie
ży w Europie. Poza tym istnieją dobre stosunki z wieloma inny
mi organizacjami ekumenicznymi.

v tr~i~

Na świętego Bartłomieja po raz pierwszy jelenia ku- 
żeja.

Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.

Gdy na świętego Bernarda ziemia twarda, zima będzie 
harda.

Zgodna na świętego Błażeja, dobra wiosny nadzieja.

O świętej Brygidzie babie lato przyjdzie.

Czterdziestu Męczenników jakich, czterdzieści dni po 
nich takich.

W  dni krzyżowe męka boża, wstrzymaj się od siewu 
zboża.

Kiedy nie potrafisz nie pchaj się na afisz.

Bohatera poznaje się na wojnie, mędrca w gniewie 
a przyjaciela w potrzebie.
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KARO L KARSKI

CHRZEŚCIJAŃSKA 
AKADEMIA TEOLOGICZNA

hrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ist
niejąca od osiemnastu lat, jest —  według naszego roze
znania —  jedyną uczelnią w świecie, kształcącą przysz
łych duchownych i działaczy kościelnych trzech głów
nych tradycji chrześcijańskich: (staro)katolickiej, pra

wosławnej i protestanckiej. Toteż nic dziwnego, że zaangażowani 
w pracy kościelnej cudzoziemcy przybywający do naszego kraju 
niemal bez wyjątku odwiedzają Akademię, interesując się żywo 
jej życiem i działalnością. W  minionym okresie uczelnia ta prze
szła różne etapy rozwoju, które warto choć w dużym skrócie 
przedstawić.

Przez niemal cały okres międzywojenny i w pierwszych la
tach po II wojnie światowej istniał przy Uniwersytecie Warszaw
skim Wydział Teologii Ewangelickiej. Właśnie ten Wydział został 
w dniu 26 października 1954 r. uchwałą Rady Ministrów wyłączo
ny z Uniwersytetu i przekształcony w samodzielną uczelnię je- 
dnowydziałową —  Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Na jej 
czele stoją: rektor i prorektor, senat i rada wydziału. Rektorem 
jest aktualnie ks. prof. dr Woldemar Gastpary, prorektorem —  
ks. doc. Jerzy Klinger.

Nowa uczelnia nabrała natychmiast charakteru ekumeniczne
go, bowiem obok Sekcji Ewangelickiej powołano także Sekcję 
Starokatolicką. W  roku akademickim 1954/55 na pierwszej Sekcji 
studiowało 27 studentów, na drugiej —  8. W  trzy lata później 
utworzono jeszcze Sekcję Prawosławną.

Przez 14 lat siedziba Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
znajdowała się w Chylicach k. Warszawy, w budynku będącym 
własnością parafii warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego. Tam mieszkali i słuchali wykładów studenci Sekcjli Ewan
gelickiej i Starokatolickiej, natomiast wykłady dla prawosław
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nych odbywały się w Warszawie, w budynku Seminarium Pra
wosławnego. W  1968 r. Akademię przeniesiono do Warszawy, 
gdzie tymczasowo przydzielono jej lokale w nowym budynku 
władz zwierzchnich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. 
Miodowej 21. Już wówczas, w bezpośrednim sąsiedztwie w peł
nym .toku była budowa własnego gmachu Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej. 17 października 1970 r., podczas oficjalnych ob
chodów Ugody Sandomierskiej, oddano budynek do użytku. W  u- 
roczystości tej, poza reprezentantami Kościołów, kształcących 
swych studentów w uczelni, wzięli udział przedstawiciele Urzędu 
do Spraw Wyznań, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Świato
wej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich, świa
towych związków wyznaniowych i Kościołów z różnych krajów. 
Tak więc po szesnastu latach doczekała się Akademia wreszcie 
własnego pomieszczenia.

W  1967 r. na wniosek rektora i senatu Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wy
raził zgodę na przedłużenie studiów z 4 do 5 lat. Krok ten spowo
dowany był faktem, że z upływem czasu kierownictwo Akademii 
i pracownicy nauki doszli do przekonania, że 4-letnie studium 
jest niewystarczające. Młodzież przychodząca ze szkół średnich, 
nawet z liceów ogólnokształcących nie ma dostatecznego przygo
towania z zakresu przedmiotów humanistycznych, które są nie
zbędne dla studiów teologicznych. Akademia musiała więc zor
ganizować katedry i zakłady tych przedmiotów, które nie są ści
śle teologiczne, a których studenci teologii słuchali dawniej na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi
o historię filozofii, języki starożytne i nowożytne. Należało posze
rzyć znajomość historii powszechnej i historii Polski, zwłaszcza 
historii kultury polskiej. Przedłużenie studiów pozwoliło także na 
rozszerzenie problematyki ekumenicznej.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczno-wychowawcza 
w Akademii prowadzona jest przez 12 katedr. W  ramach Sekcji 
Ewangelickiej rozwijają działalność: Katedra Egzegezy Starego 
Testamentu i Języka Hebrajskiego, Katedra Wiedzy Nowotesta- 
mentowej i Języka Greckiego, Katedra Teologii Historycznej 
z dwoma zakładami, Katedra Teologii Systematycznej i Katedra 
Teologii Praktycznej. Prawosławni dysponują następującymi ka
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tedrami: Wiedzy Starotestamentowej, Egzegezy Nowego Testa
mentu, Patrologii, Historii Kościoła Powszechnego oraz Teologii 
Dogmatycznej i Moralnej. Sekcja Starokatolicka posiada Katedrę 
Teologii Starokatolickiej, którą kieruje ks. doc dr hab. Szczepan 
Włodarski. Prócz niego pracują w niej: ks. adjunkt dr Edward 
I Ja lukier i ks. st. asystent mgr Wiktor Wysoczański. Poza tym  
istnieje międzysekcyjna Katedra Współczesnych Zagadnień Spo
łecznych i Filozoficznych. Z usług niektórych katedr ewangelic
kich korzystają też studenci Sekcji Prawosławnej, a zwłaszcza 
Starokatolickiej. Oprócz katedr Akademia prowadzi lektoraty ję
zyków nowożytnych (rosyjski, niemiecki) i antycznych (grecki, 
łaciński).

W roku akademickim 1970/71 Akademia zatrudniała 24 etato
wych pracowników nauki, w tym 3 profesorów, 5 docentów, 6 wy
kładowców, 2 adiunktów i 8 asystentów. Poza tym na pracach 
zleconych wykładało 8 osób. Co się tyczy studentów, to na stu
diach stacjonarnych było ich 112, w tym 12 kobiet. Sekcja Ewan
gelicka miała 64 studentów, członków Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego, Ad
wentystów Dnia Siódmego, Polskiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów, Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i Jednoty Braci 
Polskich. W  Sekcji Starokatolickiej studiowało 27 słuchaczy z Ko
ścioła Polskokatolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów 
i Kościoła Katolickiego Mariawitów. W  Sekcji Prawosławnej było 
21 studentów, członków Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego.

12 marca 1968 r. utworzono przy Akademii Studium Zaoczne, 
którego słuchaczami byli początkowo wyłącznie studenci Sekcji 
Starokatolickiej. Obecnie Studium to objęło wszystkie sekcje, bo
wiem w międzyczasie przyjęto do niego także studentów wyzna
nia prawosławnego i ewangelików. Na studiach stacjonarnych 
i zaocznych w roku akademickim 1970/71 znajdowało się łącznie 
około 130 studentów. Jeszcze nigdy przedtem uczelnia nie miała 
tylu studentów.

Od początku istnienia Akademia wydała ponad 200 dyplomów 
magisterskich, 12 doktorskich, 3 dyplomy doktorów honoris causa 
oraz przeprowadziła 4 przewody habilitacyjne.

Ekumeniczny charakter ma Akademia już w swoim założeniu.
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Teologowie wyznań mniejszościowych w naszym kraju nie tylko 
się w niej kształcą, lecz również przebywają i mieszkają w domu 
studenta pod jednym dachem. Prawie wszystkie wyznania są re
prezentowane wśród pracowników nauki. Studiują i wykładają 
w uczelni nawet przedstawiciele Kościołów, które nie są zrzeszo
ne w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jak np. Kościół Adwenty
stów Dnia Siódmego, Jednota Braci Polskich czy Kościół Katoli
cki Mariawitów. Wszystkie wykłady i ćwiczenia, niezależnie od 
sekcji, prowadzone są w duchu ekumenicznym. Do roku akade
mickiego 1969/70 wykłady z zakresu historii ruchu ekumeniczne
go i teologii ekumenizmu prowadzili wykładowcy, kierujący trze
ma różnymi katedrami: ks. prof. dr Andrzej Wantuła z Katedry 
Teologii Praktycznej Ewangelickiej, ks. doc. dr hab. Witold Be- 
nedyktowicz z Katedry Teologii Systematycznej Ewangelickiej 
i ks. doc. dr hab. Jerzy Klinger z Katedry Prawosławnej Teologii 
Dogmatycznej i Moralnej. W  roku akademickim 1970/71 wykłady 
z dziedziny ekumenizmu przejął ks. dr Jan Niewieczerzał —  pre
zes Polskiej Rady Ekumenicznej. Odbywają się one w ramach 
kierowanej przez ks. prof. dr Woldemara Gastpary’ego Katedry 
Teologii Historycznej i obejmują studentów wszystkich trzech 
sekcji. Władze uczelni myślą o utworzeniu w przyszłości Instytu
tu Ekumenicznego.

Poza normalnymi zajęciami ze studentami, Akademia organi
zuje od czasu do czasu sesje naukowe oraz prowadzi działalność 
wydawniczą. W  1959 r. zaczęto wydawać „rocznik teologiczny” , 
który cztery lata temu przerodził się w półrocznik. Poza tym uka
zują się skrypty dla studentów, a niedawno przystąpiono do wy
dawania w formie książkowej większych rozpraw pracowników 
nauki.

Żywą działalność na terenie uczelni prowadzą Komisja Nauki 
Zrzeszenia Studentów Polskich oraz Koło Teologów Ewangeli
ckich, które na przestrzeni ostatnich lat zorganizowały szereg cie
kawych, udanych spotkań i posiedzeń naukowych. Tak więc np. 
w 1965 r. odbyła się sesja naukowa z okazji 550 rocznicy spalenia 
na stosie Jana Husa, w 1968 r. zorganizowano sympozjum poświę
cone Marcinowi Lutrowi, w 1969 r. —  wielkiemu teologowi pro
testanckiemu X X  wieku Karolowi Barthowi. W  związku z jubi
leuszem 400-lecia Ugody Sandomierskiej —  aktu porozumienia
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podpisanego w 1570 r. przez przedstawicieli trzech głównych wy
znań protestanckich w Polsce —  kalwinów, luteran i braci czes
kich, Chrześcijańska Akademia Teologiczna zorganizowała w dniu 
II) października sesję naukową. Na program sesji złożyły się czte
ry referaty: ks. dr Jana Niewieczerzała —  „Ugoda Sandomierska, 
jej geneza i znaczenie”, ks. Janusza Narzyńskiego —  „Dążenia 
uni jne i ireniczne polskich protestantów” , ks. Jerzego Gryniako- 
wa „Dążenia ekumeniczne protestantyzmu polskiego w X IX  
i w pierwszej połowie X X  wieku” oraz ks. dr Tadeusza Wojaka —  
„Współczesne dążenia ekumeniczne w Polsce” . Warto wspomnieć, 
ze poza pracownikami naukowymi i studentami Akademii, sesja 
ta zgromadziła przedstawicieli Kościołów mniejszościowych 
w Polsce, pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Ka
tolickiej w Warszawie. Wielu przybyłych gości włączyło się ak
tywnie do dyskusji nad wygłoszonymi referatami.

Aczkolwiek Chrześcijańska Akademia Teologiczna nie utrzy
muje stałej, zorganizowanej współpracy z wspomnianymi wyżej 
dwoma uczelniami rzymskokatolickimi, to jednak istnieją dosyć 
regularne kontakty z niektórymi pracownikami wymienionych 
uczelni, zwłaszcza Akademii Teologii Katolickiej. Stosowana jest 
często wymiana recenzentów przy przewodach doktorskich i ha
bilitacyjnych, korzysta się wzajemnie ze zbiorów bibliotecznych, 
wysyła się zaproszenia do uczestnictwa w różnych sympozjach 
i sesjach naukowych.

Ponadto Akademia utrzymuje kontakty z wydziałami teolo
gicznymi i ośrodkami ekumenicznymi za granicą, które w nie
których przypadkach są nawet bardzo żywe. Kilku pracowników 
naukowych studiowało za granicą, i to zarówno na wydziałach teo- 
legii ewangelickiej na Zachodzie, jak i w Prawosławnej Akademii 
Duchownej w Zagorsku koło Moskwy. Zagranica zasila też biblio
tekę Akademii w niezbędne książki naukowe, różne ośrodki za
praszaj; | niejednokrotnie pracowników uczelni do wygłoszenia 
wykładów. Także Akademia gości często w swych murach zagra
nicznych wykładowców.

Karol Karski
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MARIA KONOPNICKA

TEKST 
DO MSZY ŚW. 
ŚPIEWANEJ

WSTĘP

Do Boga mego, jak do żywej wody,
Spragniony biegnę w czas błogiej pogody,
Do Boga mego i do Zbawiciela,
Co młodość moją duchem uwesela.
Do Boga mego, do Jego ołtarzy,
Jak gołębica, dusza się ma waży.
Od rzesz nieświętych jedyna mi droga 
Do Mego Boga.

Początek Mszy św.

Kyrie elejson —  zmiłuj się, o Panie.
Chryste elejson —  winy nasze zmaż.
Wejrzyj na ludu Twego pokajanie,
Pokaż mu dawne swoje zmiłowanie,
Ojcowską ku nam racz obrócić twarz.
Kyrie elejson —  winy nasze zmaż.

Chwała.

Niech śpiewa Syon. Niech brzmi ziemia cała. 
Odgłosem hymnów i radosnych lir.
O, chwała Bogu na niebiosach, chwała.
A zbożnym ludom pokój i mir.
O, wstań, Łazarzu, z swojego barłogu,
Wznieś w górę czoło, zrzuć śmiertelny kir.
O, chwała, chwała na niebiosach Bogu.
A  zbożnym ludom pokój tu i mir.

10 — Kalendarz katolick i 1972 1



GRADUAŁ

Na padół smutków i boleści 
Swe żywe Słowo zesłał Pan,
I zstąpił zwiastun dobrej wieści 
I zakon został ludom dan.
O Chryste. Niechaj zdrój żywota 
Ze słowa Twego spłynie nam.
A  kiedy burza się rozmiotą,
Wśród dzieci Twoje zestąp sam.

WIERZĘ

W  mądrość przedwieczną, która światy tworzy, 
Słońca zapala, sieje blaski zorzy,
Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże,
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W Boga i w Ojca wszechistnienie wierzę,
W  miłość najwyższą, co wzgardziła niebem,
Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem,
W miłość, co krew swą dała nam w ofierze,
W zbawcę ludzkości, w krzyż Chrystusa wierzę. 
W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela,
W światło, co wieki i ludy obdziela,
W bustwa z człowiekiem wieczyste przymierzę,
W  Ducha Świętego, w Trójcę Świętą —  wierzę. 
Wiarą tą znaczę pierś i czoło moje,
O, spraw to, Panie niech przy niej dostoję,
Ukarz, gdy lud Twój zasłuży na karę.
Lecz nam pozostaw ojców naszych wiarę.

OFIAROWANIE

Ofiarę czystą i dar nieskalany 
Niesiemyć, Panie, na zgładzenie win.
Gdy gromem błyśnie Ojciec rozgniewany, 
Niech męką swoją przebłaga Go Syn.
Miłości oto najwyższa objata.
Wszechmocy Bożej tajna i cud.
Zdrój żywej wody obmywa grzech świata 
I chleb anielski nakarmia Twój lud.
O, przyjmij Panie, ten kielich zbawienia,
Bo nadszedł błogi litości Twej czas.
I białą hostią Twego przebaczenia 
I wszechmiłości obdziel wszystkich nas.

ŚWIĘTY

W  istności swojej dla nas niepojęty,
Co słońc miliony masz u swoich nóg,
O, święty, trzykroć święty, święty, święty 
Pan nasz i Bóg.
Serafów chóry, jak łan zboża zgięty, 
Gwiaździstem czołem biją w niebios próg.
O, święty, trzykroć święty, święty, święty 
Pan nasz i Bóg.
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PO PODNIESIENIU

O podniesiony na krzyżu, o Chryste, 
Wyciągnij ku nam przebite ramiona.
Gdy duch w ciemnościach omdlewa i kona.
Ty nad nim rozpal swe światło wieczyste.
0  podniesiony na krzyżu, o Panie.
Z otchłani wieków wołamy ku Tobie,
Ty zbaw swe wierne, a nawiedź je w grobie
1 ducha ożyw i daj zmartwychwstanie.

BARANKU BOŻY

O Zbawicielu, o Baranku Boży,
Coś wziął na siebie Ojca swego gniew,
Kiedy nas pomsta wszechmocna zatrwoży, 
Gdy Pan prawicę ciężką swą położy,
Bądź nam miłościw, o Baranku Boży,
Coś za nas oddał ciało Swe i krew.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Na życie walki i na skon,
Na pracę ducha i na trud,
Na posiew dobra i na plon 
Błogosław, Panie, wierny lud.
Bądź w sercach naszych, w myślach bądź, 
Błogosław każdej chaty próg.
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg...

M ARIA KONOPNICKA

PACIERZ DZIECKA ZA RODZINNĄ WIOSKĘ

W yjdę i klęknę na progu mej chaty,
I głos podniosę z ptaszęty polnymi;
Błogosław, Boże, te łąki, te kwiaty,
Tę skibę ziemi.
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Skowronki Twoje puść nad nią zaranne,
Zbudź nam oraczy, gdy dzionek zaświta,
I ros perłowych daj polom tym mannę,
Gdzie wschodzą żyta.
Cichą pogodę na nasze spuść strzechy,
Niechaj nam słońce nadziei zaświeci,
I niech ojcowie zażyją pociechy,
Patrząc na dzieci.
Tyś sam w mem sercu zaszczepił kochanie 
Dla rodzinnego zagona i gniazda,
O, niech im wzejdzie, mój Ojcze i Panie,
Twej łaski gwiazda.
Ten jeden zakąt w Twych światów przestworze 
Umiłowałem siłami wszystkimi...
Wysłuchaj głos mój, błogosław, o Boże,
Tę skibę ziemi.

M ARIA KONOPNICKA

W I E L K I  P I Ą T E K

Tak mi się czasem wydaje, o Chryste,
Że nie tam, kędyś daleko, za morzem,
Aleś tu u nas miał drogi cierniste,
I żeś tu naszym przechadzał się zbożem,
Puszczając palce po harfie tych kłosów,
Co mają ludzki jęk i echo głosów.

I że tu w którejś z chat naszych, o Panie, 
Gdzie przez tułaczy wytarte są progi,
Był Twój wieczernik smętny i rozstanie,
I chleb łamany z braćmi i te trwogi,
By słów ostatnich nie wydały ściany.
I pożegnania kielich krwią nalany.

I zdaje mi się, że te nasze sosny,
Te brzozy białe szumiące wśród niwy,
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To był ogrójec Twej męki żałosny,
To były Twego ogrójca oliwy,
I że tej nocy Twój pot kapał krwawy,
Na leśne zioła nasze i na trawy.

I zdaje mi się, żeś tu był pojmany,
W  pęta zakuty i sieczon u słupa.
Bo tak mi, Chryste, znajome Twe rany.
I siność Twoja i katów Twych kupa,
I świst rzemieni, co krają jak nożem,
Że to nie mogło być gdzieś tam za morzem.

I wiem, że tutaj na miedzy wśród drogi,
U jakiejś starej, zapadłej mogiły,
Wyróść musiały te ciernie i głogi,
Które w Twą głowę bolesną się wpiły,
Bo żadne inne tak ranić nie mogą,
Jak te, co rosną tu nad naszą drogą.

I to wiem. Panie, żeś tu kiedyś blisko 
Pod krzyżem upadł na nasze ściernisko,
1 żeś krwią swoją tę ziemię zakrwawił,
I obraz na niej swej męki zostawił,
I patrzę nieraz na pola te puste,
Jako na świętej Weroniki chustę.

I widzę we mgle śnieżystej z daleka 
Z twarzą znędzniałą z łachmanem na grzbiecie 
Pochylonego ku ziemi człowieka,
Którego wielki krzyż śmiertelnie gniecie,
I wiem, że to jest Cyrenejczyk Chrysta,
A  resztę mgła mi kryje, mgła wieczysta.

I wiem i czuję, że tu jest Golgota 
Gdzieś był do krzyża przybity, o Panie 
Bo nie jest nigdzie tak ciężka tęsknota,
I takie blasków słonecznych konanie,
I taka żałość i tak do ostatka
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Nigdzie przy krzyżu syna nie trwa matka.
I zdaje mi się, żeś tu wyrzekł słowa:
„Eli, elio lamma zabachtani?” .
Że tu z ramienia zwisnęła Ci głowa 
I żeś tu skonał i zszedł do otchłani,
Gdzie wszystko chwili wybawienia czeka, 
Od polnych głazów do serca człowieka.

—  I zdaje mi się, że tu leżysz w grobie,
Który jest ciężkim zawalon kamieniem,
I że straż pilna czyni się przy Tobie,
Ale ja czekam z tęsknotą i drżeniem,
Ale wiem i czuję że tu też, o Panie,
W  dniu trzecim będzie Twoje Zmartwychwstanie.

M ARIA KONOPNICKA

R E S U R R E X I T

Niewiasta:

" —  Mówili w Galilei,
Że wstanie trzeciej zorzy...
Od żalu, od nadziei,
Tak serce sobą trwoży,
Iż stoję tu chwiejąca,
Jak palma i jak trzcina,
A  wiatr mnie o pierś trąca 
I głowę mi ugina.

Jak łań wyszczuta z kniei 
Tak biegłam z łoża mego ...
—  Mówili w Galilei,
Że wstanie dnia trzeciego.

Zroszone moje włosy 
Wiatr z winnic oto targa,
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To radość w nich, to skarga ... 
Lecz z głosów tych zawiei,
Ach, niema, niema Jego.
—  Mówili w Galilei,
Że wstanie dnia trzeciego

Głos:

Wiosenny grom. Wiosenny grom. 
Wiosenna błyskawica.
O, przyjdzie koniec waszym łzom, 
Jest światu obietnica.
0  przyjdzie koniec waszych trwóg

Struchlałe ostaną kości,
1 wrócą się ze swoich dróg.
Co poszli stąd w żałości.

Ten wielki, czarny, smętny grób.
On wyda z siebie życie...
Przetrzyma mękę krwawych prób 
I pęknie na rozświcie.
I wyjdzie z niego blask i woń 
I duch świeżości pełny,
I wniebowstępną wzniesie dłoń 
Na srebrnych chmurek wełny.

I wyjdzie z niego żywa moc 
W  przejasnej skrawej bieli,
I skończy się nam długa noc 
I dzień się zaweseli.

I zmilknie płacz i zmilknie jęk,
Co w niebo z Ramy bije,
I zgłuchnie tych łańcuchów brzęk,
Co nasze cisną szyje.

I wyjdzie z niego ognia wiew,
Jak wichrem świat przewieje,



Wysuszy łzy, wysuszy krew,
W  pierś naszą tchnie nadzieje.

I wyjdzie z niego nowy znak 
Braterstwa i pogody 
I zrównoważy szalę wag,
Co ważą tu narody.

I wyjdzie z niego w dół i wzwyż 
Poranne słońce złote 
I uczczon będzie, kto swój krzyż 
Niósł cichy na Golgotę.

I wyjdzie z niego błysk i grom 
I wstrząśnie świat ten cały ...
Bo nie jest wiecznym żaden dom 
Z tych, co na grobach stały.

I nie jest wiecznym żaden grób, 
Co w drodze życia leży ...
A  ten jest z niebem ziemi ślub,
A  szczęśliw, kto weń wierzy.

"i"

Ryba idzie gdzie głąbiej i człowiek gdzie lepiej.

Dobre daleko słychać, a złe jeszcze dalej.

Dobrodziejstwo wziąwszy, pomnij, dawszy —  zapo
mnij.

Co bardziej dokuczy, to prędzej nauczy.

Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.

Kto drogi prostuje, ten w domu nie nocuje.
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AD AM  M ICKIEW ICZ

ROZMOWA 
WIECZORNA
I

Z Tobą ja gadam, co królujesz w niebie,
A  razem gościsz w domku mego ducha;
Gdy północ wszystko w ciemnościach zagrzebie, 
i czuwa tylko zgryzota i skrucha,
Z Tobą ja gadam. Słów nie mam dla Ciebie; 
Myśl Twoja każdej myśli mej wysłucha; 
Najdalej władasz i służysz w pobliżu,
Król na niebiosach, w sercu mem na krzyżu.

I każda dobra myśl, jak promień wraca 
Znowu do Ciebie, do źródła, do słońca,
I nazad płynąc, znowu mię ozłaca,
Się blask, blask biorę i blask mam za gońca.
I każda dobra chęć Ciebie wzbogaca,
I znowu za nią płacisz mi bez końca,
Jak Ty na niebie, Twój sługa, Twe dziecię,
Niech się tak cieszy, tak błyszczy na świecie.

Tyś Król, o cudo, i Tyś mój poddany.
Każda myśl podła, jako włócznia nowa,
Otwiera Twoje niezgojone rany;
I każda chęć zła jest gąbką octową,
Którą do ust Twych zbliżam zagniewany.
Póki Cię moja złość w grobie nie schowa, 
Cierpisz, jak sługa, panu zaprzedany.
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Jak Ty na krzyżu, Twój pan, Twoje dziecię 
Niechaj tak cierpi i kocha na świecie.

II

Kiedym bliźniemu odsłonił myśl chorą 
I wątpliwości raka, co ją toczy:
Zły wnet ucieczką ratował się skorą,
Dobry zapłakał, lecz odwracał oczy.
Lekarzu wielki! Ty najlepiej widzisz 
Chorobę moją, a mną się nie brzydzisz.

Gdym więc dla bliźnich dobył z głębi duszy 
Głos przeraźliwszy, niźli jęk cierpienia,
Głos wiecznie grzmiący w piekielnej katuszy, 
Cichy na ziemi —  głos złego sumienia:
Sędzio straszliwszy. Tyś ognie rozdmuchał 
Sumieniu złemu —  a Tyś mnie wysłuchał.

III

Gdy mnie spokojnym zowią dzieci świata, 
Burzliwą duszę kryją przed ich okiem,
I obojętna duma, jak z mgły szata,
Wnętrzne pioruny pozłaca obłokiem;
I tylko w nocy —  cicho —  na Twe łono 
Wylewam burzę, we łzy roztopioną.

vj/

v | ,
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Miło temu patrzeć, gdzie w nadobnym ciele cnota z 
rozumem gniazdo sobie ściele.

Bez ciekawości nie ma mądrości.

Cierpliwemu wszystko na czas przychodzi.
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JULIUSZ SŁOW ACKI

WYJDZIE STU 
ROBOTNIKÓW...

Wyjdzie stu robotników:
Oborzą miasta grunt,
Wyrzucą łokieć —  funt —
Klatki, pełne wróblików,
Otworzą —  przed tłuszczą 
Ptaszki na wolność puszczą...
Muzyka nieustanna:
„Wolność. Wolność. —  Hosanna.”

Święci staną w katedrze 
Trzej ... i zawezwą ducha,
Lud księgi praw rozedrze,
Próchno kart porozdmucha —
Weźmie stare sztandary,
Wyprowadzi, jak mary,
Za kościół, na mogiły —
Zapali, by świeciły 
Światu dawnemi dzieły,
Błysnęły —  i spłonęły.
Bije godzina ranna,
Masy rzekły: „Hosanna” .
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JULIUSZ SŁOW ACKI

TAK MI, BOŻE, DOPOMÓŻ

Idea wiary nowa, rozwinięta.
W  błyśnieniu jednem zmartwychwstała we mnie —  
Cała, gotowa do czynu i święta.
Więc niedaremnie —  o, nienadaremnie 
Snu śmiertelnego porzuciłem łoże.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.

Mały ja, biedny —  ale serce moje 
Może pomieścić ludzi miliony.
Ci wszyscy ze mnie będą mieli zbroje
I ze mnie piorun mieć będą czerwony
I z mego szczęścia —  do szczęścia podnoże.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.

Za to spokojność już mam i mieć będę,
I będę wieczny —  jak te które wskrzeszę —
I będę mocny —  jak to, co pocieszę —
I będę szczęsny —  jak to, co zdobędę —
I będę stworzon —  jak rzecz, którą stworzę.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.

Chociaż usłyszę głosy urągania,
Nie dbam, czy wzrastać będą —  czy ucichać...
Jest to w godzinie wielkiej zmartwychwstania 
Szmer kości, które na cmentarzach słychać;
Lecz się umarłych zgrają nie zatrwożę,
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.

Widzę wchód jeden tylko otworzony
I drogę ducha tylko jednobramną...
Trzymając w górę palec podniesiony,
Idę z przestrogą. Kto żyw —  pójdzie ze mną,
Pójdzie, chociażbym —  wszedłszy —  szedł przez morze... 
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.
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Drugi raz pokój dany jest na ziemi 
Tym, którzy miłość mają i ofiarę...
Dane zwycięstwo jest nad umarłymi...
Dano jest wskrzeszać tych, co mają wiarę...
Na reszczie trumien ja pieczęć położę.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.

Lecz tym, co idą, nie przez czarnoksięstwa,
Ale przez wiarę dam, co sam Bóg daje:
W  ich usta włożę komendę zwycięstwa.
W  ich oczy —  ten wzrok, co zdobywa kraje —  
Ten wzrok, któremu nic dotrwać nie może...
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.

Z pokorą teraz padam na kolana,
Abym wstał silnym Boga robotnikiem.
Gdy wstanę —  mój głos będzie głosem Pana,
Mój krzyk —  ojczyzny całej będzie krzykiem,
Mój duch —  aniołem, co wszystko przemoże...
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.

JULIUSZ SŁOW ACKI

MOJ KROL I MOJ PAN...

Mój król i mój pan, to nie mocarz żądny,
Ni ten, na którym trzy koron się piętrzy,
Ale duch pierwszy globu — ■ światowładny, 
Chociażby w chłopku, duch świata najświętszy; 
Czy on na świecie żyw, czy gdzie nad światem? 
Wiem, że duch taki jest i dość mi na tem.

Skądkolwiek jego duch na mnie uderzy, 
Gdziekolwiek jego wołanie usłyszę,
Czy to zjawi się w siermiężce pasterzy, 
Czy jeszcze w żłobku matka go kołysze —  
Gdziekolwiek ono dziecko światowładne —  
Poczuję —  klęknę i na twarz upadnę.



KORNEL UJEJSKI

PRZEKLĘCI
14. I będą m ów ić Lew itow ie 

i rzeką do w szech m ężów  
izraelickich głosem

wyniosłym :
Deuteronomium,

Rozdz. X X V II.

Przeklęty, kto widzi wielkie dzieła Boże,
A pokłon oddaje w służebnej pokorze,
NIE BOGU NA NIEBIE, LECZ CIELCU ZŁOTEMU.
—  I wyrzekł lud wszystek: Amen.

Przeklęty, kto mężem, a swemu bliźniemu 
Za urząd, za strawę, za lepsze odzienie 
Zaprzeda swą wolność i swoje sumienie.
—  I wyrzekł lud wszystek: Amen.

Przeklęty, kto naród spokojny najeżdża
I w nim się jak brzydka jaszczurka rozgnieżdża,
I czystą myśl jego zaraża oddechem.
—  I wyrzekł lud wszystek: Amen.

Przeklęty, kto z głupim spogląda uśmiechem
I gnuśny rozkoszą w bezczynności leży,
Gdy jego sąsiada wróg chytry grabieży,
—  I wyrzekł lud wszystek: Amen.

Przeklęty, kto zdradnie swych braci odstąpi
I smutnym w niedoli łez i pieśni skąpi,
A wrogom najemną cześć i chwałę śpiewa.
—  I wyrzekł lud wszystek: Amen.

Przeklęty, ktokolwiek z ojczystego drzewa 
Rwał słodkie owoce, a cierpkie odrzuci,
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KTO DUSZE OD WSPÓLNYCH UTRAPIEŃ ODWRÓCI.
—  I wyrzekł lud wszystek: Amen.

Przeklęty, przeklęty, kto światło zbawienia 
Zwątpieniem, niewiarą, jak mgłami, zacienia 
I wodzi swój naród w manowców zakręty.
—  I wyrzekł lud wszystek: Amen.

vtr
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Jeżeli mgła idzie do góry na Giewoncie, to tego dnia 
pewnie deszczem będzie.

Pospolicie przy gładkości, serce pełne bywa złości.

Choć głodno i chłodno, ale żyjem  swobodno.

Głodnego bajkami nie nakarmisz.

Lepiej z mądrym zgubić, jak z głupim znaleźć.

Gniew prędzej ochłonie niż gniewne słowo w pamięci.

Kogo w gnuśności czas późny prześcignie, to już nikt 
nie dźwignie.

Raz gody, drugi raz głody.

Jednemu szydła golą a drugiemu brzytwy nie chcą.

Kiedy gospodarz po polu nie chodzi, nic się na nim 
nie urodzi.

Nie znęcisz gości potrawą, lecz ujmującą postawą. 

Oszczędzać gotowego, lepiej niż szukać nowego. 

Łatwiej z góry jak pod górę.

Każde grabie do siebie grabią.

Nie leź w cudzy groch, to ci koszuli nie wezmą.

Lepszy grosz zarobiony, niż dwa darowane.

Kto grozi, a nikt się go nie boi, na swą szkodę czyni.

11 — Kalendarz katolick i 1972



BISKUP FR. HUDOR
* 1. IV. 1866 r. f  16. II. 1953 r.

HYMN 
KOŚCIOŁA 
POLSKOKATOLICKIEGO

Tyle lat my Ci, o Panie,
Służbę wierną wypełniali.
Szli ku słońcu, w świt, zaranie, 
Łańcuch niewoli targali.

Dla Ciebie wznieślim świątynię,
Co nam skarbnicą się stała,
Z niej moc i wiara nam płynie,
W  niej nadzieja, przyszłość cała.

Chrystus mówi z jej ołtarzy,
Jak ongi mówił przed wieki,
Do żydowskich wszedł nędzarzy, 
Otwierać ślepym powieki.

I dziś znowu schodzi z nieba 
Między ludzi pracy, trudu;
W  Słowie Bożym, w kształcie chleba,
Do nas biednych, swego ludu.

W  zwątpień chwili nas umacnia, 
Dźwiga z grzechów poniżenia 
I ożywia i umacnia,
Budzi z martwoty, uśpienia.
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Nowe życie wlewa w duszę,
Serce ogniem świętym pali,
Przetapia w żalu i skrusze,
Jak miecz hartowany ze stali.

Pośród burzy życia wiedzie, 
Wśród piorunów, huraganu, 
Zawsze Chrystus jest na przedzie, 
A  myż-wierni zawsze Panu?

O bodajem wierni byli,
O bodaj ten sztandar święty,
Aż do zgonu naszej chwili,
W  duszy, w sercu był rozpięty.

vł^
~i~
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Bądźmy grzeczni dla każdego, a nie znajdziem nie
grzecznego.

Nie łam sobie darmo głowy, nie urodzi grunt jałowy.

Kto się grzechu swego kaje, za karanie mu to staje.

Prędzej z grubego zrobi się cienki niż z cienkiego 
gruby.

I sprawiedliwy siedem razy na dzień upadnie.

Grzmot o północy, gdy chodzę po grudzie, znaczy że 
zdrowe zboże, konie, ludzie.

G dy grzyby wielkie korzenie mają, ciężką zimę zapo
wiadają.

Na święty Gustaw kopy w polu ustaw.
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ROK W OBRZĘDACH 
I OBYCZAJACH LOBU POLSKIEGO

„G dzie jest taka szczęśliwa isto
ta, która pamięta ow e błogosław io
ne, czysto chrześcijańskie wieczoi-y 
prządek” . A  niechże Bóg broni, że
by  teraz która pani usiadła w  izbie 
czeladnej z w rzecionem , żeby m ię
dzy służebne i w iejskie dziewuchy 
posadziła córkę sw oją  wypieszczoną, 
w ydm uchaną panienkę...”  —  pisała

w  latach siedemdziesiątych Narcyza 
Żm ichow ska. A  cóż nam, w  sto lat 
później o zw yczaju  i obrzędzie da
w nym  pisać przyjdzie? Historyczne 
przekazy chyba tylko cytow ać lub 
snuć wspom nienia... Bo zbłądziły 
księgi nie tyle pod strzechę, co pod 
dach kryty  blachą, na którym  usta
w iono antenę telew izyjną i radiową, 
zaś po płótno najrzedniejsze udać 
się można na ogół z powodzeniem  
do gminnej spółdzielni lub domu to
w arow ego w  pobliskim  mieście. Cóż 
tedy robią prządki? Ano, śledzą za
pew ne dzieje rodu Forsytów , lub 
zaspokajają ciekaw ość, co słychać w  
Jezioranach. Naturalną rzeczy kole
ją cichną w  chałupach stare pieśni, 
k lechdy, przypowieści, baśnie i ba j
dy szarówką plecione. Coraz trud
niej zresztą teraz i o szarówkę w  
izbie, gdy tak łatw o przekręcić kon
takt...

T radycja ustna, ów  najpew niej
szy i tylekroć sprawdzony w  histo
rii naszej sposób przekazu i ku lty
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w ow ania narodow ego i ludow ego o - 
brzędu i zw yczaju, który  oparł się 
z pow odzeniem  rusyfikacji w  dzie
w iętnastym  i germ anizacji w  dw u
dziestym w ieku —  z całą pewnością 
nie oprze się gwałtow nem u rozw o
jow i cyw ilizacji w  ostatnich latach 
kilkunastu oraz zm ianom  społecz
nym  i strukturalnym naszego naro
du po drugiej w ojn ie  św iatow ej. 
Proces ten jest zresztą najzupełniej 
naturalny i nieunikniony, o czym 
decydują zarów no w spom niane w a
runki zewnętrzne, jak  również sa
ma istota ludow ego obrzędu i zw y
czaju, w yw odzące się z najdaw niej
szych dziejów  człow ieka, dla które
go sprawą podstaw ow ą było  w yciąg
nięcie m aksym alnych korzyści z ob 
cowania z przyrodą oraz zabezpie
czenie się przed zgubnym  działa
niem w szelkich żyw iołów , których 
nie rozum iał i nad którym i zapano
w ać nie potrafił.*

Jego postawę w obec sił przyrody 
charakteryzują dw ie głów ne cechy: 
aktyw ność i działanie zbiorow e. O - 
bydw ie w ynikają z przeświadczenia, 
że nie jest niem ożliw e porozum ie
nie z m ocam i tajem nym i, urucha
m iającym i mechanizm otaczającego 
świata, a w  każdym  razie poznanie 
pow tarzających się schem atów, aby 
postępowanie najskuteczniej do nich 
dostosować. Czymże bow iem  in 
nym, jeśli nie próbą nawiązania 
kontaktu czy kom ityw y z ow ym i si
łami nadprzyrodzonym i, były  prasta
re obrzędy rolnicze i pasterskie —

* W  niektórych gwarach zachowa
ły się do dziś ślady ow ego stosun
ku człow ieka do zjaw isk przyrody, 
np.: „uno błysnęło”  —  „u n o”  czyli 
coś, czego się nie da nazwać, nie
wytłum aczalne, groźne. Przykład to 
nieodosobniony.

czyli po  prostu inscenizacje pew 
nych zjaw isk przyrody, reżyserow a
ne tendencyjnie w  nadziei, że zosta
ną odtw orzone przez samą przyrodę 
w  sposób sugerowany przez akto
rów  ow ej najstarszej pantomim y 
świata? A  w szystkie te porzekadła 
i przysłow ia na różne pory roku, 
a nawet dni miesiąca, zalecenia w  
nich zawarte i przestrogi? Czyż nie 
są sw ego rodzaju  próbą uporządko
wania praw ideł rocznego cyklu w e
getacji roślin, aby o porze najw łaś
ciwszej sadzić, siać i zbierać? Sko
ro w ięc obrzędy ow e w  większości 
m iały cel praktyczny —  zjaw isko 
stopniow ego ich zamierania nie po
w inno dziwić, gdy m iejsce zaklęć 
m agicznych zajm ują naw ozy sztucz
ne i sam oloty rozpylające środki 
przeciw  szkodnikom.

B yłoby oczyw iście uproszczeniem 
sugerować, że w iązały się one w y
łącznie ze sferą produkcji; obszar 
ich w ystępow ania —  to wszystkie 
niemalże dziedziny ludzkiego życia, 
to zarazem ważna cecha, stanowią
ca o ich żyw otności i trwałości. 
Charakterystyczny pod tym w zglę
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dem jest fakt, że niektóre obrzędy 
pogańskie, m im o niezw ykle w ysokie
go poziom u w spółczesnej oświaty 
i energicznego ich zw alczania przez 
kościół katolicki na przestrzeni pa
ru w ieków  —  w  zm ienionej tylko 
nieznacznie postaci przetrw ały do 
dnia dzisiejszego. Przykładem  posłu
żyć tu m ogą choćby „Sobótk i” , k tó 
rych obchodzenia zakazują statuty 
biskupów  polskich ju ż  w  X IV  w ie 
ku. Podobnych dokum entów  niema
ło  i w  w iekach późniejszych: oto 
statut synodu krakow skiego z roku 
1408 uznaje ten zw yczaj za pogań
ski, zaś w  sześćdziesiąt lat później, 
pod presją opata benedyktów  św ię
tokrzyskich, Kazim ierz Jagielloń
czyk zabrania sobótek na Łysej G ó
rze.

Znamienne, że naw et W iek O św ie
cenia i w iek X X  nie skąpią nam a- 
nalogicznych przykładów : oto pro
boszcz parafii zam brow skiej na M a
zowszu w  ułożonej przez siebie i w y 
danej w  r. 1771 książce do nabożeń
stwa surowo potępia „...palenie w  
nocy ogniów , grom adzenie się m ło
dzi płci obo je j, przez ogień skaka

nie, m ające zabytki pogaństwa” . A  
w  w ieku „pary i elektryczności” ? —  
W  roku 1852 proboszcz parafii k o - 
bylnickiej na Podlasiu zakazuje ob 
rzędów  kupalnockow ych (sobótko
w ych), w  czasie których m iejscow a 
szlachta późnym  w ieczorem  obch o
dziła pola z pochodniam i. Lecz cóż 
się okazuje? K upalnockow y stos 
płonął w  noc świętojańską na w a 
łach starego grodziska nad R okitni- 
cą jeszcze w  dw adzieścia lat po 
wspom nianym  w yżej zakazie!

Nie by ły  to sytuacje w yjątkow e 
i temu chyba zawdzięczać należy, 
że piękny ten i stary zw yczaj za
chow ał się do naszych czasów w  
swej pełnej i bogatej różnorodności 
form , zasilonej —  wskutek w ie lo 
w iekow ej koegzystencji —  chrześci
jańskim  kultem św. Jana Chrzcicie
la.

Zaznaczyć należy, iż nie by ł to 
odosobniony przykład mieszania się 
ze sobą zw ycza jów  najdaw niejszych 
z chrześcijańskim i i że zjaw isko to 
rozum ieć można jak o „m odus v i- 
vendi”  dla stron obu.

Nietrudno je  zresztą prześledzić, 
obserw ując roczny cykl obrzędow y, 
w  którym  inaugurująca go W igilia 
Bożego Narodzenia złączyła się z 
prastarym obchodem  narodzin słoń
ca i zim ow ego przesilenia dnia z no
cą, a święto Zm artw ychwstania P a
na Jezusa —  W ielkanoc —  z w iosen
nym  świętem zm artwychwstania 
przyrody; to samo (co om ów iono już 
w yżej) dotyczy starego, ludow ego 
święta letniego przesilenia dnia z 
nocą, święta m iłości i życiodanej 
m ocy słońca, złączonego z obrzę
dem świętojańskim , czy wreszcie 
Zaduszek, poprzedzonych dziś uro
czystościam i ku czci W szystkich
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Świętych. Podobnie m a się rzecz z 
uroczystościam i pom niejszym i, które 
nie zostały tu w ym ienione, chodzi 
bow iem  o przykłady najw ażniejsze 
i najbardziej typowe.

Na zakończenie tych uwag w stęp
nych dodać należy, iż nie w szyst
kie zachowane dawne zw yczaje i o - 
brzędy utrzym ały sw ój głęboki sens 
pierw otny, w  m iarę bow iem  jak do
skonalił się um ysł i warsztat czło
w ieka odbierającego przyrodzie je j 
tajem nice —  zacierał się ów  sens 
stopniowo, by w  w ielu  wypadkach 
ujść w  zapomnienie, pozostawiając 
tradycyjne w idow isko teatralne, roz
ryw kę, ludową zabawę, ltrotochwilę. 
Czyż trzeba dow odzić, że chłopak 
skaczący przez ognisko dem onstru
je  przede wszystkim  odw agę i zrę
czność, nie m ając zielonego pojęcia
o prastarej w ierze w  m etafizyczną 
m oc czyszczącą ognia, podobnie jak 
młodzian polew ający  dziewczynę 
w odą nie zna analogicznego je j zna
czenia; dobrze zresztą, jeśli figiel 
ten czyni pannie w łaśnie wodą, a 
nie perfum am i z rozpylacza, bo 
w iadom o, że rzadko które pachni- 
dła (z w yjątkiem  m ydeł) posiadają 
m oc oczyszczającą.

Dlatego może w arto przypatrzeć 
się zw yczajom  starym naszym i to 
nie tylko tym , które jeszcze żyją, 
ale i znanym nam już tylko ze sły
szenia, albo kultyw ow anym  w  zapa
dłych, puszczańskich wioskach, 
gdzie trakcja elektryczna jeszcze nie 
dotarła, gdzie w ieczory  są długie, 
a starcy w dzięcznych znajdują słu
chaczy...

*  *  *

Pierw szy dzień roku obrzędow e
go —  to W igilia Bożego Narodze
nia —  święto jedno z najp iękniej

szych i najbardziej rodzinnych. Z e
spoliły  się w  dniu tym  w  harm onij
ną całość dawne obrzędy słowiań
skie z chrześcijańskim i, narodziny 
Zbaw iciela z narodzinam i słońca (zi
m ow e przesilenie dnia z nocą), stąd 
i bogactw o obrzędów , ich głęboko 
relig ijny i hum anistyczny charakter.

Uroczysta w ieczerza (zwana też 
postnikiem) zaczyna się wraz z pier
w szym i gwiazdami. Zasiada tedy do 
stołu ilość osób koniecznie parzy
sta, przy nieparzystej liczbie po 
traw ; odejście od zasady pierwszej 
byłoby w różbą śm ierci dla kogoś z 
obecnych (dlatego nieraz bywa, że 
i gościa się specjalnie zaprasza), zaś 
druga zasada jest w różbą przyszło
rocznego przybytku. Początek daje 
opłatek, którym  dzieli się najpierw  
gospodarz z gospodynią, a potem  
w szyscy pozostali; do stołu zasiada
ją z powagą i nie w stając z m iejsca 
i nie w ypuszczając łyżek z ręki, bez 
pośpiechu jedzą dania, na które 
składają się wszystkie płody pola, 
lasu, sadu, ogrodu i w ody; w yp o
w iadając przy tym  życzenia co do
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plonów  przyszłorocznych, zdrow ia 
i dobrobytu.

W  związku ze starym i w ierzenia
mi, w  których zwierzęta to istoty 
m yślące i czujące, podobnie jak 
człow iek, a w ięc i ulegające w p ły 
w om  złych i dobrych m ocy, po w ie 
czerzy udają się w szyscy do obory 
i pasieki niosąc opłatek i jadło spe
cjalnie na ten cel z w ieczerzy prze
znaczone. Rów nież i do sadu idą w  
tę noc cudów , budząc drzewka na 
urodzaj potrząsaniem, okręcając je  
czasem  pow rósłem  spod w igilijnego 
stołu, a nawet grożąc mu siekierą. 
W  dniu tym  w ystępują rów nież w y 
raźne przejaw y prastarego i jednego 
z najw ażniejszych —  kultu drzewa. 
W  obrzędach w igilijnych  w ystępuje 
on w  postaci choinki lub podłaźni- 
czki, które wniesione pod dach spro
w adzają ze sobą m oc żyw ego ducha 
drzewa wraz ze wszystkim i dobro
dziejstwam i z m ocą tą związanymi. 
I tak na przykład podłaźniczka 
(przyniesiona o św icie choinka ze 
ściętym  w ierzchołkiem , zatknięta 
nad drzwiam i, zawieszona w  dół u 
pułapu w  oborze lub szczególnie 
strojna różnobarwnym i krążkami z 
opłatków  —  w  kącie świetlicy przed 
obrazami), chroni dom i mieszkań
ców  od złych m ocy i uroku, w iecz
ną swą zielonością m anifestując 
prężność życia i dobroczynną siłę 
słońca. Obecnie —  bardziej rozpo
w szechniona jest choinka*. A le oto

* Lansowane ostatnio przez han
del, dla ochrony lasów, choinki pla
stikowe —  w prow adzają pod dach 
oczyw iście ducha... plastiku. Zdobio
ne ju ż nie tylko czerw onym i ja b ł
kam i i orzecham i, ale i w ytw ora
mi produkcji na skalę przem ysłową, 
gdzie w śród różnokolorow ych bom 
bek znaleźć można nie tylko anioł-

i północ niedaleko, lecz nim w yb ije  
i zwierzęta m ów ić zaczną ludzkim 
głosem —  udają się w szyscy po od
śpiewaniu kolęd na pasterkę, z któ
rej w raca jąc obw ieszczają drzewom 
narodzenie Chrystusa. W  tę noc je 
dyną w  roku próbow ali dawniej 
szczęścia myśliw i i ... złodzieje, któ
rzy z udanej kradzieży w różyli so
bie pom yślność na rok następny.

W  dużą ilość zw ycza jów  obfitu 
je  Boże Narodzenie, G ody (Gody — 
roki, w  w iekach średnich początek 
now ego roku). W ywodzą się one w  
znacznej mierze ze zw ycza jów  sta
rosłowiańskich, związanych właśnie 
z żegnaniem starego i witaniem no
w ego roku, co dawało zawsze po
w ód  do spontanicznej radości, po - 
w inszowań, zabaw, podczas których

ka z tradycyjnie różową buzią i nie
bieskim i skrzydełkam i, ale również 
m odel „Łunochoda”  i pojazdu księ
życow ego LEM. Jest to przykład ja 
skrawy, ale zarazem trafnie cha
rakteryzujący obecną pow ierzchow 
ność, a w łaściw ie tylko dekoracyj
ność prastarego zw yczaju.
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przebierano się za niedźwiedzia, tu
ra, w ilka, kozę, żurawia. Bywało 
nierzadko, że i żyw e zwierzęta w o 
dzono na uwięzi (dzikie lub osw o
jone), śpiewając pieśni i w inszując 
doczekanych Godów.

Z upływ em  czasu zw yczaje te 
mieszać się zaczęły z chrześcijański
mi, do których w  pierw szym  rzędzie 
zaliczyć można ,.szopkę” , zapoczątko
waną w e  W łoszech w  w . X II (pra
w dopodobnie autorem pom ysłu był 
św. Franciszek z Asyżu) i przenie
sioną następnie do Polski przez 
franciszkanów. Ze w zględu na sw ój 
w idow iskow y, żyw o do w yobraźni 
przem aw iający charakter —  skute
cznie ryw alizow ała szopka ze zw y
czajam i dawniejszym i. Początkow o 
przedstawienia w  kościele, jednak 
ze w zględu na ciągłe rozrastanie się 
i pew ną la icyzację przeniosła się 
stopniow o na dziedziniec kościelny, 
w reszcie na ulicę —  tym  łatwiej 
i szybciej asym ilując się wśród in
nych zw ycza jów  ludow ych. Do tej 
sam ej grupy należą rów nież „hero
dy” , różniące się od szopki przede

wszystkim charakterem  par ex ce l- 
lence teatralnym, oraz inscenizacyj
nym rozmachem. Fabuła w idow iska 
obracała się zawsze w okół postępku 
króla H eroda w  stosunku do niew i
niątek. G łów ną postacią by ł oczy
w iście król Herod, w  koronie z pa
pieru i z pałaszem drewnianym  w  
ręce, obok niego podobnym  sposo
bem  przybrani adiutanci, marszałek, 
kwaterm istrz, postacie alegoryczne: 
anioł, diabeł i śm ierć z kosą, nastę
pnie muzykanci, kuglarze, czasem 
też i gwiazdor z gwiazdą.

Chodziła w ięc ow a aktorska tru
pa w ieczoram i po dom ach; zazna
czyć jednak należy, że (szczególnie 
w  dawniejszych czasach) natręctwa 
tu żadnego nie było, bo  w ysyłano 
najpierw  w czesnym  popołudniem  
w spom nianego „kw aterm istrza” , któ
ry zapowiadał lub pytał o zezw ole
nie na występ. Dawano tedy krew  
w  żyłach m rożące sceny, których 
główną zaletą (o ile zdarzyło się, 
że kunszt aktorski nie dopisał) był 
uwidoczniony w  zakończeniu przed
stawienia trium f dobra nad złem. 
W zruszona tym  w idow nia i gospo
darze, nie tylko datkami obsypyw ali 
trupę, ale też karm ili godziw ie i po 
ili. Nie należało do rzadkości (o 
czym i dziś można się niekiedy 
przekonać), że aktor, nadw yrężyw 
szy tym  m iłym  sposobem  pamięć, 
im prow izow ać musiał, co nie psuło 
bynajm niej przedstawienia, a w ręcz 
przeciwnie, w prow adzało doń tak 
pożądany przecież m om ent niespo
dzianki.

Zw yczaj zbiorow ego odwiedzania 
dom ów  z w idow iskiem  lub pieśnią 
podtrzym yw ały nie tylko zespoły z 
szopką i herody. Po kolędzie chodzi
ły też dziewczęta, śpiewając pod o
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knami pieśni o Bożym  Narodzeniu, 
zapraszane potem  do chat i goszczo
ne. W arto w spom nieć tu również 
zw yczaj chodzenia „z gwiazdą” , dość 
rozpow szechniony w  całej Polsce. 
Noszą ją  ch łopcy-kolędn icy ; w yk o
nana najczęściej z przetaka ok le jo 
nego kolorow ym  papierem, ośw iet
lona od w ewnątrz, ozdobiona w yci
nankami i obrazkami przedstawia
jącym i Trzech K róli —  kręcona w 
czasie występu, podnosi jego efekt.

M nogość zw ycza jów  w ystępują
cych m iędzy Bożym  Narodzeniem a 
świętem  Trzech K róli w yw odzi się 
stąd, iż okresow i temu przypisuje 
się znaczenie szczególne. Poniew aż 
nie sposób wszystkie te zw yczaje *
w ym ienić i om ów ić, przypom nijm y 
ważniejsze, wśród których tzw. 
„Św ięte w ieczory” szczególnie na to 
zasługują ze względu na sw oją sta
rą tradycję, w edług której każdy z 
ow ych  dwunastu dni w róży pogodę 
na każdy miesiąc w  nadchodzącym  
roku. Ponadto tradycja zakazuje w  
tym czasie wszelkich prac po zacho
dzie słońca —  pod groźbą nieszczę
ścia niechybnie m ogącego się przy
darzyć.

Do innych, m łodszych zw yczajów , 
należy obchód w igilii N ow ego R o
ku w  dniu św. Sylwestra. W ydaje 
się jednak, iż w  tym w ypadku w ię
kszość obrzędów  i zw ycza jów  w zo
ruje się na wcześniejszych, związa
nych z w igilią Bożego Narodzenia. 
Nie oznacza to oczyw iście, że obcho
dzono ten dzień, jak też i następny 
(1 stycznia), z m niejszym  zapałem 
i rozmachem. Składano w ięc sobie 
nie tylko życzenia, ale i obdarow y
w ano się hojnie, oczyw iście stoso
w nie do m ożliwości. Byw ało, że i 
w ioska, poszła „na kolędę” , najczę

ściej jednak dawano konie, rzędy, 
puchary, kosztow ne futra, broń itp. 
Prosty lud w ypiekał na ten dzień 
tzw. „now e lata”  (bochenki chleba, 
kukiełki), którym i obdarow yw ano 
nie tylko dom ow ników , ale i zw ie
rzęta dom owe (z ptaków  —  tylko 
te rodzaju męskiego, np: koguty, in
dory, kaczory itd); na sumę zano
szono gałązki choiny, które po p o 
w rocie, zatknięte za belkę w  izbie, 
chronić m iały dom przed nieszczęś
ciem.

Św ięto Trzech K róli (6. I.) —  to 
głów nie upominki na pamiątkę da
rów  królewskich złożonych w  sta
jence betlejem skiej. Rów nież w  dniu 
tym, po pow rocie z kościoła, pośw ię
coną kredą pisze się na drzwiach 
in icjały  K  +  M - fB  (i rok), zaś w  
niektórych okolicach tą samą kredą 
obrysow uje się drzwi do stajni, aby 
dobytek ustrzec przed złośliwością 
czarownic.

Trzech K róli kończy zim owe o b 
rzędy kościelne, a choć śnieg gru
bym  kożuchem  na polach leży i 
m róz nie fo lgu je  —  now y już w łaś-
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ciw ie okres rozpoczyna M atka Bos
ka Grom niczna (2. II) niezw ykle pię
knym  i m alow niczym  obrzędem  p o
święcania świec, żyw ym  i uniw er
salnym, bo obserw ow anym  zarówno 
w  w ielkich miastach, jak  i zapad
łych  w ioskach. O lbrzym ie grom nice, 
ubrane św ierkow ym i gałązkami, 
przepasane wstążkam i kolorow ym i, 
pośw ięcone w  kościele —  niby roje 
św ietlików  w  środku zim y w ędrują 
do dom ów, chronione dłońmi przed 
w iatrem , aby w yrysow ać ich dy
mem znak krzyża na pułapie, zabez
pieczający  dom przed piorunami 
i sprow adzający pom yślność. G rom 
nica, umieszczona w  rękach konają
cego, zgon czyni lżejszym  i złym du
chom  broni dostępu.

Z  obrzędów  najbliższych chrono
logicznie Grom nicznej w ym ienić 
m ożna święcenie w  dniu św. Błaże
ja (3. II) jabłek  używ anych potem 
przeciw ko bólow i gardła, oraz w  
dniu św. Agaty (5. II.) —  chleba, w o 
dy i soli („Sól św. Agaty broni od 
ognia chaty” ).

I tak oto w chodzim y pow oli w  po
rę „zapustów ” , najbardziej chyba ze 
w szystkich uprzyw ilejow aną dla ró
żnego rodzaju zabaw, w idow isk, ob 
żarstwa nadm iernego i krotochw il
—  nim przyjdzie bow iem  łakom stwo 
i w esołość powściągnąć, trzeba im 
najp ierw  pofolgow ać. A le nie tylko 
bliskie nadejście postu wyzw ala 
tem peram enty; rodow ód zapustów 
jest starszy, sięgający tradycji gre
ckiej obchodów  ku czci pow raca ją
cego m iędzy ludzi D ionizosa-Bachu- 
sa, jest to bow iem  w  przyrodzie po
ra przebudzenia się w egetacji, zara
nia w iosny, zm agającej się z zimą.

T radycję n iew ątpliw ie przed
chrześcijańską reprezentują żywe do

dziś i rozpow szechnione w  wielu re
gionach „m aszkary zapustne”  pro
wadzone po chałupach od godów  do 
ostatków (turoń, koza, niedźwiedź, 
bocian, konik). Znaczenie tego zw y
czaju tkwi nie tylko w  jeg o  charak
terze beztroskiej zabawy, ale rów 
nież w  ludow ym  przekonaniu, że 
duch zboża w ystępuje niekiedy pod 
postacią zwierząt. Odwiedziny ta
kie u progu now ego roku zwiastują 
w ięc dobrobyt, są zapowiedzią dob
rych plonów . Na przykład na P od 
lasiu oprow adzający kozę śpiewa
ją : „G dzie koza chodzi, tak żyto ro
dzi” ; podobnie na Kurpiach, ale z 
konikiem : „H ulaj, hulaj koniku, po 
zielonym  gaiku, gdzie nasz konik 
pochodzi, tam się żytko urodzi” . 
Przyjm ow ano oczyw iście m aszkaro
nów  z otw artym i rękami, sercem i 
spiżarnią.

Do tej samej grupy zw ycza jów  
należy kur, drzewko, sierotki, Ba
chus, podkoziołek, ale zasięg ich w y 
stępowania jest najczęściej regional
ny. W ym ienić można by tu jeszcze 
stary zw yczaj przekupek krakow 
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skich „C om ber” . W  tłusty czwartek 
ściągały one z całego miasta na ry 
nek krakow ski i brały go w łaściw ie 
we władanie. Tańcom  i pieśniom 
com brow ym  nie było końca. Sw a
w ole, pijatyka, wym uszanie datków, 
(byw ało, że i skąpego senatora p o 
ryw ały z karocy, gdy z datkiem się 
ociągał, w ciągały  w  taniec, póki się 
nie wykupił). Zapustne harce stra
ganiarek powtarzały się jeszcze w  
oktawę tłustego czwartku; w ięc

znów  kapele, tańce, napitek i jadło 
(tylko że postne), wprzęganie do 
k loca m łodzieńców , którym  się oże
nić w  zapusty nie udało, pędzanie 
ich po rynku z okrzykam i: Com ber! 
Com ber! —  dla uzyskania okupu.

W  dom ach biesiada i w esołość 
kończyły się zw ykle w e w torek o 
północy: zjadano „podkurka”  —
pierwszą postną kolację, składającą 
się z mleka, śledzia i ja j. Na półno
cnym w schodzie był też zw yczaj, iż 
z półm iska w niesionego o godzinie 
12 w ypuszczano spod pokryw y w ró 
bla, który sym bolizow ał uciekające

mięso; na dnie pozostawały dwa 
śledzie —  sym bol postu.

Bogata w  zw ycza je ludow e jest 
też Środa Popielcow a —  pierw szy 
dzień postu. Inny jest w praw dzie 
ich charakter, w yn ikający  z reflek 
sji głębszej i pow ażniejszej, ale i tu 
nie brak obrzędów , w  których w y 
stępują tańce i poczęstunek. W  zna
cznej ich części dokonuje się swego 
rodzaju  obrachunku z okresem od 
godów  do zapustu; tak w ięc dziew 
częta, które nie w yszły zamąż, za - 
przęgnąwszy się do sanek, obw ożą 
grajka po w si, po czym  w  karczm ie 
go m ają spalić lub pow iesić („trace
nie gra jka”); z tego samego pow odu 
zaprzęga się chłopców  do dużego 
kloca, zm uszając do okupu w  kar
czm ie („k loc” ); rów nież m łode m ę
żatki nie są w olne od zobowiązań 
w obec grom ady. Schwytane po ran
nym  nabożeństwie odw ozi się je  na 
taczkach lub bronach do karczm y, 
gdzie poczęstunkiem  m ają się w k u 
pić do grona mężatek.

Do tej grupy zw ycza jów  zaliczyć 
też można „sąd nad m ięsopustem”  
(bałwan ze słom y ścinany po osą
dzeniu), „topienie śm ierci”  i „topie
nie bałw ana” . Ich tradycja jest sta
ra i w iąże się z utożsamianiem zim y 
ze śmiercią i w iosny z życiem. W y
raźnie w skazuje na to przykład „to 
pienia m arzanny” : lalkę ze słom y, 
przyodzianą w  szaty, a niekiedy u - 
strojoną uroczyście, obnoszą po wsi, 
po czym  rozbierają, topią w  rzece 
za wsią, a w raca jąc przystrajają 
ścięte drzewko, przy którym  śpiewa
ją : „W yniosłyśm y marzaneczkę ze 
wsi, przyniosłyśm y zielony gaj do  
w si” .

Zapewnienie pom yślnych plonów  
miały na celu „tańce na urodzaj” :
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gospodarze, podskakując w  karcz
mie do góry, zapewnić w  ten spo
sób chcieli bujną w egetację owsa 
i pszenicy, gospodynie —  konopi, 
dziewczęta —  ruty. Podobny zw y
czaj w ystępow ał też w  tzw. „p ó ł- 
poście” lub „śródpoście” . Przez pień 
drzewa ustawiony na środku izby 
skakali gospodarze na urodzaj ow 
sa, gospodynie —  lnu; tłukli następ
nie w  m iejscu w yniesionego pnia 
w odę w  naczyniu, rozścielali na k o 
niec w  tymże m iejscu w iązkę słomy, 
kilkakrotnie ją zapalając i gasząc.

Z  myślą o „P alm ow ej N iedzieli” 
już w  Popielec w ycinano rózgi w ie
rzbow e albo z malin, aby rozkwitły 
na ten dzień uroczysty. Budzono się 
rankiem  palemkami, w oła jąc: „W ie
rzba b ije , nie ja  b iję !” , „Z a  tydzień
—  W ielki Tydzień!” , „Z a  sześć noc
—  W ielka N oc” . Często w ierzbow e 
bazie łączono z trzcinow ym  w iech
ciem, gdzie indziej robiono je  z su
szonych i barw ionych kw iatów . W  
niektórych regionach (sądeckie) się
gają one nawet 10 m etrów . Przypi
suje się palm ie m oc leczniczą (ły
kanie bazi na ból gardła) i czaro
dziejską. K rzyżyki z niej zrobione 
i zatknięte w  ziem i chronią plony 
przed gradem, dom y —  przed ude
rzeniem  pioruna; wychłostane pal
mą bydło pierw szy raz w ychodzące 
w  pole bezpieczniejsze jest od uro
ku.

Z w yczaje w ystępujące w  W ielkim  
Tygodniu są na ogół pochodzenia 
chrześcijańskiego. Należy do nich 
„Tracenie Judasza”  (bałwana ze sło
m y, strąconego z w ieży kościelnej, 
bito, w leczono do w ody  i topiono), 
wstrzym anie się od przędzenia (aby 
Panu Jezusowi nie naprószyć do 
ran), bicie dzieci rózgą brzozową na

pam iątkę cierpienia Chrystusowego, 
wreszcie święcenie w  kościele w  
W ielką Sobotę w ody, jadła i ognia, 
z którym  obchodzono dom dookoła, 
aby złe m oce dostępu do niego nie 
m iały. Zachow ały  się jednak z cza
sów  odleglejszych w zm ianki o lu do
w ych  zw yczajach  pochodzenia 
przedchrześcijańskiego, przed który
m i przestrzegali zresztą ówcześni 
kaznodzieje: zostawianie resztek je 
dzenia po w ieczerzy w ielkoczw art-

kow ej dla dusz zm arłych (w. X IV ) 
oraz palenie stosów, tzw. „grom a
dek” na pamiątkę najbliższych, któ
rzy odeszli. Powszechna nadto pa
nowała wśród ludu w iara, iż w  
W ielki Piątek duchy nieczyste zbie
rają się dla w spólnych zabaw, np. 
czarownice —  na Łysej Górze. Dla 
odpędzenia ich, gdy m ilczały dzw o
ny od W ielkiego Czwartku do W iel
kiej Soboty —  biegali chłopcy z 
drewnianym i kołatkam i, k lekotka- 
mi, kłapaczam i i taradejkam i, hałas 
czyniąc.

I oto wreszcie tak długo i tak nie
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cierp liw ie oczekiwana —  W ielkanoc. 
Św ięto Zm artw ychwstania Chrystu
sa i św ięto przyrody zw ycięskiej, 
zm artw ychw stałej. Obrzędy chrześ
cijańskie i stare zw ycza je ludow e 
w ym ieszały się razem, tw orząc ca
łość radosną, optym istyczną, przepo
joną w iarą w  pom yślną przyszłość. 
Ale, że przezorność nie zaszkodzi, 
w ięc nocą po W ielkiej Niedzieli o - 
biegają parobcy pola z pochodnia
mi, zatykają w  zagony krzyżyki z 
palm, skrapiają je  w odą święconą 
odpędzając złe moce. Najczęściej już 
wtedy, w róciw szy z pól, zaczynają 
„oblew any poniedziałek”  z konw ia
m i i sikawkam i tropiąc ukryw ające 
się dziewczęta. Zabaw a trwa cały 
dzień, a sens je j obrzędow y w yw o
dzi się ze starej w iary w  oczysz
czającą (w  duchow ym  znaczeniu) 
m oc w ody.

Ten w łaśnie jej charakter był 
przyczyną następującego zalecenia 
synodu duchow nego diecezji poznań
skiej w  X V  w .: „Zabraniajcie, aby 
w  drugie i trzecie św ięto w ielka
nocne mężczyźni kobiet, a kobiety 
m ężczyzn nie ważyli się napastować
o ja ja  i inne podarunki, co pospoli
cie nazyw ają dyngow ać, ani do w o
dy ciągnąć” . Za nieszkodliw y je d 
nak musiano w  końcu zw yczaj ten 
uznać, skoro pełno o nim w  litera
turze pam iętnikarskiej wszystkich 
czasów.

Oto relacja z w ieku X V III: „O b
lew ali się rozmaitym sposobem : a- 
m anci dystyngowani, chcąc tę ce
rem onię odpraw ić amantkom swoim  
bez ich przykrości, polew ali je  lek
ko różaną lub pachnącą w odą, po 
ręce, a najczęściej po gorsie, małą 
jaką sikawką albo flaszeczką (...) 
G dy się rozsw aw oliła kom pania, pa

nowie i dworzanie, panie, panny... 
lali jedni drugich w szelkim i statka
mi, jakich  dopaść m ogli; hajducy i 
loka je donosili cebram i w ody, a 
kom pania dystyngowana, czerpiąc 
od nich, goniła się i oblew ała się od 
stóp do głów , tak że w szyscy zm o
czeni byli jak by  w yszli z jakiego 
potopu... N ajwiększa była rozkosz 
przydybać jaką damę w  łóżku, to 
już nieboga musiała p ływ ać w  w o
dzie m iędzy poduszkam i i pierzyna
mi jak m iędzy bałwanam i...”  (An
drzej K itow icz: Opis obyczajów  i 
zw ycza jów  za panow ania Augusta 
III).

Dzisiejsze oblew anie niewątpliw ie 
straciło na rozm achu, straciło też 
p ierw otny sw ój sens i „p rotokół” , bo 
chyba m ało która w spółczesna nie
wiasta, dybiąca w  w ielkanocny po 
niedziałek z konwią na swego prze
śladow cę wie, że praw o do rew an 
żu przysługuje je j dopiero w  dniu 
następnym, tj. w e w torek i że zgod
nie z najstarszą tradycją —  w  po
niedziałek mężczyźni bezpieczni w in
ni być od wilgoci...

Powitanie obudzonego po zim o
w ej m artw ocie życia to znów  (po
dobnie jak  w  Boże Narodzenie) hołd 
składany żywem u duchow i drzewa: 
choinkę, przystrój oną w e wstążki i 
kw iaty („gaik” , „m aik” , „latko” ), ob 
noszą dziewczęta po w si, obw iesz
czając w iosnę, zbierając datki. Sym 
bolem  życia, podobnie jak to w iecz
nie zielone drzewko, jest w  w ierze
niach ludow ych ja jk o, które posia
da nie tylko m oc oczyszczającą, ale 
rów nież broni tym  skuteczniej —  
im barw niejsze i okazalsze rysun
kiem. Taki jest w łaśnie rodow ód 
dzisiejszych „pisanek” . Zbyteczny 
byłby oczyw iście dow ód, że pow 
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szechne dziś, barw ione chem icznie i 
ozdobione rysunkiem, „w ydm uszki” 
żadnej m ocy m istycznej mieć nie 
mogą i że z prastarego wierzenia 
zniknęła bezpow rotnie jego treść, 
została zaś pusta w  środku skoru
pa, czyli dekoracja.

Nie tylko jednak spontaniczna a- 
firm acja życia przejaw ia się w  zw y
czajach i obrzędach okresu w iosen
nego, bo okryte zielenią pola kie
rują myśli ku przyszłym  plonom, 
świeże łąki zapraszają bydło. Nicze
go wszakże nie zostawia się tu przy
padkowi, w ięc aby zb iory  żyta by
ły  pom yśle tarzają się na urodzaj 
(zw yczaj pow szechny daw niej w  
w oj. białostockim : z jadłem  w  ser
w ecie rodzinna cała obchodziła pole, 
po czym  tamże po ziem i tarzała się 
i odpraw iała obrzędow ą ucztę), go
spodynie zaś przygotow ują bydło do 
w yjścia w  pole, okadzają je  św ię
conym  zielem, okurzają cisem przed 
w ściekłym  psem, a jesionem  przed 
wszelką gadziną, opisują święconą 
kredą, przeganiają przez siekierę
i sierp, aby czarow nice przystępu 
doń nie m iały i przeciw ko w szel
kiem u złemu skrapiają święconą 
wodą.

Obrzędow e pow itanie lata —  to 
Z ielone Świątki. Bujna roślinność 
niczym  żyw ioł ogarnia dom y i izby 
brzeziną, w ierzbiną i tatarakiem. 
Troska o urodzaj i dobytek, nigdy 
rolnika nie opuszczająca, i w  tym 
dniu, w zorem  pradziadów , każe mu 
palić ogniska i obiegać z pochodnia
mi pola, aby złe m oce od nich od
w rócić i przed zarazą bydło uchro
nić. Czynności m agiczne bardziej 
skom plikow ane w ykonują w  tym 
czasie gospodynie, w ybiegają nim 
w zejdzie świt na rozstajne drogi, a

zebrawszy tam potrzebną rosę do 
szkopka, pow tarzają trzykrotnie: 
„cudzego nie chcę, a swego nie 
dam ” ; w róciw szy —  mieszają przed 
w schodem  słońca ową rosę z odw a
rem  ziół gotow anych nocą, posypują 
mąką i dając bydłu, m ów ią: „i m le
ko będzie i czarow nica nie odbierze” . 
A le m yliłby  się ten, kto by  sądził, że 
czarownice o tym nie wiedzą, lub że 
nie m ają swoich na to sposobów. 
One też zbierają rosę o świcie, a w łó 
cząc cedzak do m leka po pastwis
ku, zaklinają: „b iorę  pożytek, ale 
nie w szystek” . W  ryw alizacji tej go
spodynie zazw yczaj były  górą, bo 
też i m oce za nimi stojące były  sil
niejsze.

Zbliżony do zapustow ego turonia, 
bociana czy konika, jest zielono
św iątkow y zw yczaj „chodzenia z 
królew ną” . M ała dziewczynka z o - 
słoniętą twarzą i z zieloną koroną 
na głow ie oprowadzana była przez 
4 m arszałków (również przebrane 
dziewczęta) po granicach w ioski ze 
śpiewem : „G dzie królew na chodzi, 
tam pszenica rodzi” .

T radycję w yłącznie chrześcijań
ską m ają uroczystości Bożego Cia
ła, stąd też ich głów ną osnowę sta
nowią. uroczyste nabożeństwa i p ro
cesje. W  okresie tym  powszechny 
jest poza tym zw yczaj święcenia 
w ianków , plecionych z najrozm ait
szych ziół i kw iatów ; ich kom pozy
cje  byw ają  w praw dzie różne, sto
sownie do regionu, ale wszędzie tę 
samą spełniać m ają rolę: ochraniać 
ludzi, dobytek i dom ostw a od złych 
m ocy, nieszczęśliwych wypadków , 
•groźnych żywiołów . Na w spom nie
nie zasługuje tu jeszcze jedna tra
dycja, do dziś niezw ykle żywa, a kto 
w ie, czy z biegiem  czasu nie nabie-

12 — Kalendarz katolick i 1D72
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rająca w iększych rum ieńców  i roz
machu: „konik zw ierzyniecki” lub 
„la jkon ik” , ludow a uroczystość na 
pamiątkę pogrom u Tatarów  w  okta
w ę Bożego Ciała przez flisaków  
zw ierzynieckich. Zw yczaj ten, acz
kolw iek czysto regionalny, ściąga do 
K rakow a żądnych zabaw y i w eso
łości przybyszów  z innych miast, 
szczególnie m łodzież akademicką, 
w śród której nie brak studentów za
granicznych, również zresztą i tych 
pochodzenia tatarskiego.

N oc Świętojańska. N oc najkrótsza 
w  roku, ale zarazem najbardziej 
chyba ze wszystkich w ypełniona cza
rami, obrzędami, których rodow ód 
należy do najstarszych a trwałość 
do największych. Nie może być zre
sztą inaczej, gdyż jest to święto dla 
człow ieka jedno z najw ażniejszych: 
plennej m ocy życia, słońca i miłości. 
Przetrwało do dziś m im o zakazów 
adm inistracyjnych i kościelnych, a 
choć w  kształcie swym  ostatecznym, 
dzisiejszym, w spółistnieje z chrześ
cijańskim  kultem  św. Jana Chrzci
ciela, jego form a obrzędow a jest

pierw otna, niekiedy tylko w zbogaco
na pierwiastkiem  najzupełniej w spół
czesnym. Ta kw ięc rem iniscencją 
starych w ierzeń jest skakanie przez 
ogień i kąpiel w  w odzie (oczyszcza
jąca m oc obydw u tych żywiołów ), 
zbieranie ową nocą cudow nych ziół: 
rosiczki (obecnie pod ochroną), p ło
myka, by licy  białej, dziewanny, ru
ty, szałwi, aby większej nabrały 
m ocy leczniczej i czarodziejskiej; 
przejaw em  starego kultu ognia jest 
też bieganie z pochodniam i po p o 
lach i wrzucanie niedopalonych do 
w spólnego ogniska. Innym  zw ycza
jem  osobliw ym  a zawsze popular
nym  (był kiedyś nawet treścią słów  
m uzycznego przeboju) jest poszuki
w anie kwiatu paproci, w  którego 
m oc czarowną w ierzy się od stuleci.

Zw yczajem  rozpow szechnionym  
w e w szystkich regionach jest pusz
czanie w ianków  na w odę przez dzie
w ice i dziew czyny niezamężne. W ią
że się ten zw yczaj z wiarą, że w y
łow ienie płynącego w ianka przez 
chłopca w róży rychłe zamążpójście. 
Nie ulega w ątpliw ości, iż sposoby 
kobiet w  tej m aterii w zbogaciły  się 
znacznie w  ciągu stuleci, a nawet 
w ianki puszcza się do dziś, w  w ie l- v 
kich miastach na koszt państwa, za 
biletam i wstępu, w e wspaniałej o - 
praw ie pirotechniczej. Tak oto na
kłada się druga, związana ze w spół
czesnością w arstw a na te stare na
sze sobótki. A le  m oże jeszcze gdzieś 
np. nad Narwią ...-

Obrzędy żniwiarskie, podobnie jak 
wiosenne, należą niew ątpliw ie do 
najstarszych, co się w yraża zarówno 
ich zbiorow ym  charakterem , bra
kiem udziału kapłana czy przew od
nika, jak  też kultem  ducha zboża 
w ystępującego bezosobow o, bez i 
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m ion w łasnych, w ciela jącego się w  
postać ludzką, zw ierzę lub ostatni 
snop. Przeświadczenie to stąd się 
zapewne w yw odzi, że zw ykle z o -  
statniej kępy niezżętego zboża w y 
skakiw ały spłoszone ptaki i czw oro
nogi; pow stać ono m ogło również ze 
skojarzenia kształtu ruchu biegną
cego zw ierzęcia (lisa, zająca) z fa 
low aniem  łanów , płynnym , suges
tyw nym  optycznie, łatw o w yw ołu ją 
cym  skojarzenia.

Żniw a zaczynano zw ykle w  sobo
tę (dzień Matki Boskiej), pośw ięciw 
szy uprzednio narzędzia. Początek 
dawał zw ykle najgodniejszy spośród 
gospodarzy, po czym pierw sze kłosy 
układano na krzyż. Do bardziej zna
nych zw ycza jów  żniwiarskich nale
ży „przepiórka”  —  spleciona gar
stka niezżętego zboża, słomą zw ią
zaną u góry, strojna kwiatam i, pod 
nią krom ka chleba położona na ka
mieniu. W iara w  występow anie du
cha zboża w  ostatnich kłosach prze
jaw ia się w  przechow yw aniu ich w  
dom u do następnego roku w  celu 
zachowania nieprzerwanej pom yśl
ności zb iorów ; ostatnie kłosy, w  za
leżności od regionu, noszą nazwy: 
przepiórka, koza, broda, lub pępek.

Splatanie przez żniw iarki w ieńca 
lub korony z kłosów , przybranej na
stępnie kwiatam i, jabłkam i i orze
chami —  rozpoczyna k ole jny  zespół 
zw ycza jów  i obrzędów  związanych 
ze zbożem  —  „dożynki” . Otoczona 
żeńcami, niesie ów  w ieniec przo
dow nica na głow ie; idąc, śpiewają 
pieśni, które aczkolw iek różnią się 
niekiedy tekstem zw rotek, refren 
mają wszędzie podobny: „P lon  nie
siemy, plon, w  gospodarza dom ” . Po 
wręczeniu w ieńca gospodarzow i, w y 
konuje on z przodow nicą taniec ob

rzędow y, w chodząc w  związek ze 
żniwiarzami, zatem i duchem  zboża, 
który wraz z w ieńcem  przychodzi 
do domu na okres zimy. Dożynki 
kończy uczta obrzędow a, podczas 
której żeńcy spożyw ają mięso i 
krew  ducha zboża, by  jego m oc tą 
drogą wstąpić w  nich mogła: jedzą 
w  tym celu w ołu  lub kurę, a cza
sem sym boliczne pierogi, „rogatym i” 
zwane.

Żniw a zakończone, lato ma się ku 
końcow i. Na św. W awrzyńca (10 
VIII) święcą jeszcze m iód św ie
żo podebrany, w  w igilię tego dnia 
gaszą stary, a nazajutrz rozpalają 
ogień nowy, ale już oczekują ro l
nicy następnego w ażnego w ydarze
nia w  rocznym  cyklu w egetacyjnym : 
siewu. Zw yczaj nakazuje, choćby 
warunki były najbardziej nawet nie
odpow iednie, rzucić w  ziemię choć 
kilka garści w  dniu M atki Boskiej 
Siewnej (8 IX ). W  czasie sie
w u w łaściw ego obow iązyw ały zasa
dy, których rygorystycznie prze
strzegano, a m ianowicie czystość u- 
brania, m ilczenie, nie obracanie się.
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Ziarno przeznaczone do siewu w y 
mieszane było z ziarnem z w ieńca 
dożynkow ego i baziami z palm 
w ielkanocnych, zaś w  w orku znaj
dow ał się chleb i ogarek ze świecy 
w igilijnej.

Ze starszych i donioślejszych ob 
rzędów  i zw ycza jów  tego okresu 
w ym ienić trzeba przede wszystkim  
Zaduszki —  jesienne święto zm a
rłych, składanie ofiar, odw iedziny i 
strojenie grobów , dawniej —  rów 
nież noszenie na cmentarz jadła i 
napojów , lub ugaszczanie zm arłych 
za pośrednictwem  żebraków, któ
rych w  tym celu obdarow yw ano. W 
dniu tym, w edług starych wierzeń, 
zm arli odw iedzają dawne swe sie
dziby.

I wreszcie św. M arcin (11 X I) — 
przybyw ający zw ykle na b ia 
łym  koniu (śnieg), zapowiadający 
zim ę i post. Żegnają w ięc jesień, 
pieką gęś na ucztę obrzędow ą, a z 
kości je j wróżą, jaka będzie zima.

Trudno pow iedzieć, w  jakim  stop
niu zw yczaj ten się zachował, jest 
natomiast pewne, że „A ndrzejk i” —  
czyli w różby niew ieście o zam ąż- 
pójściu, odpraw iane w  w igilię św. 
Andrzeja (30 XI) —  są w  k ra
ju  naszym powszechne, do czego się 
z pewnością walnie przyczynia w łaś
ciw a paniom ciekaw ość i n iecierpli
w ość. Sposobów  w różenia jest sporo, 
począw szy od tych najprostszych, 
jak  zaglądanie do studni w  nadziei 
ujrzenia wizerunku m iłego, czy na
słuchiwanie w ieczorem , skąd pies 
zaszczeka (stamtąd przybędzie ka
w aler), skończywszy na bardziej 
skom plikow anych, do których zali
czyć trzeba lanie roztopionego w os
ku na w odę, by  z zakrzepłego kształ
tu przyszłość odczytać. W spom nieć

tu rów nież można w różby z udzia
łem zwierząt, np. gąsiora, który na 
ślepo, bo z zawiązanymi oczym a, ty
puje jedną z dziewcząt do zam ęś- 
cia, zbliżywszy się najpierw  do niej. 
Dość rozpow szechnione jest też 
wkładanie na noc pod poduszkę kar
teczek z im ionam i męskimi (wigilia 
św. Andrzeja) i żeńskimi (wigilia 
św. Katarzyny —  25 XI).

Z  powodu ow ych  kartek, w yciąga
nych spod poduszki rano po prze
budzeniu, przysłow ie m ówi:

„W  Św ięto Katarzyny 
Są pod poduszką dziewczyny,
W  w ilię  świętego Andrzeja 
Jest dla dziewcząt nadzieja” .

Święta Katarzyna rozpoczyna zara
zem Adwent, czterotygodniow y okres 
oczekiwania na Boże Narodzenie. W 
każdą niedzielę, o 4 rano chodził 
lud na wczesne nabożeństwo, „ro 
ratam i”  zwane. W  dni powszednie 
panow ał zw yczaj zbierania się ko
biet w  domu najobszerniejszym , by 
prząść, nie dłużej jednak, niż do 
wieczerzy.

No i oczyw iście św. M ikołaj — 
patron nie tylko bydła, koni i o - 
w iec, ale w  tradycji naszej —  nade 
w szystko patron dziecinnej radości, 
dobrotliw y, hojny, obiekt niecierpli
w ego oczekiwania przez cały rok, 
znający drogę do wszystkich chyba 
choinek, by  kłaść pod nimi dyskret
nie ow e w szystkie wspaniałości z 
w ielkiego w ora czerpane...

Zaraz, zaraz... ależ to już W igi
lia —  początek następnego, oby  dla 
wszystkich najszczęśliwszego, obrzę
dow ego roku...

Romuald Klosiewicz

180



JÓZEF W IĘCKOW SKI

Z BIEGIEM ODRY I NYSY 
NAD BRZEGAMI BAŁTYKU
Zachodnia granica Polski, biegnąca wzdłuż rzeki Nysy Łuży

ckiej i Odry aż do ujścia morza Bałtyckiego, posiada bogatą prze
szłość historyczną.

Już w bardzo odległych czasach, bo przed półtora tysiącem 
lat, Słowianie zamieszkiwali na olbrzymich obszarach Europy. 
Najdawniejsza wzmianka historyczna o plemionach słowiańskich 
pochodzi z V I w. n.e. Kronikarze bizantyjscy —  Prokopianus 
i Jordanes —  wspominają o Słowianach zamieszkujących na wiel
kich obszarach ziemi.

Na podstawie ścisłych przekazów historycznych wiemy już, że 
Słowianie Zachodni zamieszkiwali na obszarach pomiędzy Odrą 
i Łabą. Dzielili się oni na trzy plemienia Obotrytów, Lutejków  
(Lutyków) i północnych Sorabów czyli Serbów. Od zarania dzie
jów plemiona słowiańskie staczały krwawe boje z napierającą na
wałą germańską. Nieprzerwany pochód zakutych w żelazo nie
mieckich knechtów ogniem i mieczem niszczył słowiańskie osa
dy i wycinał w pień bezbronną ludność, a na zajętych obszarach 
umacniał swoje panowanie. W  nierównej walce z germańskim ry
cerstwem uległy kolejnej zagładzie plemiona Obotrytów, Lutej
ków i Serbów. Wkrótce nad Nysą Łużycką i Odrą zawisło groźne 
niebezpieczeństwo. Nienasycony i okrutny wróg napierał dalej 
i zapuszczał zbójeckie zagony na Pomorze Zachodnie i ziemie po
łożone daleko na wschód od Odry i Nysy.

Mieszko I, syn Ziemomysła z rodu Piastów —  pierwszy orga
nizator i założyciel państwa polskiego, musiał przez całe życie 
walczyć o utrzymanie swego dziedzictwa, w jego obronie przed 
germańskim najeźdźcą.

Już przed blisko tysiącem lat doszło do zwycięskiej rozprawy 
Mieszkowych wojów z rycerstwem niemieckim w dniu 24 lipca 
972 roku pod Cedyną. Było to pierwsze zwycięstwo oręża polskie
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go nad śmiertelnym wrogiem narodu polskiego. Po tysiącletnim 
zmaganiu z wyznawcami hasła „Drang nach Osten” (Parcia na 
Wschód) —  na dziejowym zegarze wybiła godzina sprawiedliwo
ści dziejowej —  do Polski Ludowej wróciły ziemie Bolesławów 
w pamiętnych dniach 1945 r. Pod ciosami oręża zwycięskiej armii 
radzieckiej i żołnierza polskiego legł w gruzach gmach hitlerow
skiej machiny wojennej i ludobójczego, faszystowskiego systemu. 
Otwarła się nowa karta historii. Granica na Odrze i Nysie Łu
życkiej stała się granicą pokoju, która nie dzieli, lecz łączy dziś 
narody budujące nowe życie, oparte na zasadach sprawiedliwo
ści społecznej i współdziałania na rzecz pokoju i zwycięstwa so
cjalizmu. Układ między Polską Ludową a Niemiecką Republiką 
Demokratyczną podpisany w Zgorzelcu w dniu 6 lipca 1950 r., 
stał się głównym punktem zwrotnym w historii obu narodów.

* * *

Jest na samym dole południowej granicy Polski jakby wąski 
języczek, rozdzielający Czechosłowację od NRD, skrawek naszego 
terytorium. Na tym górzystym obszarze, należącym ongiś za cza
sów niemieckich do rejencji wrocławskiej znajdowało się małe 
osiedle górnicze, położone w Kotlinie Turoszowskiej.

Obecnie na miejscu dawnej osady znajduje się miasto Turo- 
szów, w którym zamieszkuje prawie 6 tys. mieszkańców. Do roz
woju miasta i ożywienia gospodarczego całego terenu przyczyniło 
się powstanie największej w Polsce elektrowni cieplnej o mocy 
1400 M W , oraz kombinatu górniczo-energetycznego i dwóch wiel
kich kopalń węgla brunatnego. Dzięki olbrzymim nakładom in
westycyjnym i robotom budowlano-montażowym w latach 1962—  
— 1965, do Turoszowa napłynęła nowa ludność ze wszystkich za
kątków Polski, znajdując tutaj doskonałe warunki pracy i urzą
dzenia życia w malowniczych i zdrowych klimatycznie okolicach 
tego regionu.

Na północ od Turoszowa —  prawie w linii prostej —  nad 
Nysą leży miasto powiatowe w woj. wrocławskim —  Zgorzelec. 
Jest to dawne przedmieście miasta Górlitz, leżącego po lewej stro
nie rzeki (obecnie w NRD).

W  historycznych kronikach znajduje się zapis mówiący o pow
staniu tego miasta około 1215 r. W  czasie II wojny światowej,
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w samym mieście i jego okolicy toczyły się ciężkie boje przy for
sowaniu Nysy przez oddziały Armii Radzieckiej i żołnierzy II Ar
mii Wojska Polskiego. W  toku walk miasto zostało w znacznym 
stopniu zniszczone. Odbudowano je po wojnie —  i dzisiaj jako 
punkt graniczny —  Zgorzelec, na nowo odbudowany, z rozwinię
tym przemysłem maszynowym, skórzanym i papierniczym, jest 
ożywionym ośrodkiem przemysłowym, liczącym prawie 30 tys. 
mieszkańców.

W  mieście tym podpisano właśnie układ między Polską a NRD
0 istniejącej i utrwalonej raz na zawsze granicy na Odrze i N y
sie —  zwany stąd Układem Zgorzeleckim.

Dalszym miastem, leżącym w niewielkiej odległości od nizin
nych brzegów Nysy nad rzeką Bobrem, jest miasto powiatowe, 
należące do woj. zielonogórskiego —  Żagań.

Przeszłość Żagania, jak wielu innych miast i osad nad Odrą
1 Nysą, najdobitniej świadczy o ich przynależności do macierzy 
i kultury polskiej. Do dziś zachowały się tu pamiątki i zabytki 
architektoniczne, słowiańskiego średniowiecza oraz okazały pałac 
barokowy. Żagań już w XIII wieku znany był jako gród piastow
ski i kasztelańska siedziba, a od 1312 r. był stolicą odrębnego 
księstwa. Jeszcze w X V II w. w samym mieście przeważał żywioł 
polski, a od połowy X IX  w. w okolicznych wsiach mówiono po 
polsku. W  czasie wojny w obozach jenieckich w Żaganiu i okoli
cach hitlerowcy wymordowali kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Samo 
miasto w toku działań wojennych uległo zniszczeniu w 55%. W  la
tach powojennych miasto odbudowano i dziś liczy ono ponad 25 
tys. mieszkańców, zatrudnionych przeważnie w przemyśle weł
nianym, spożywczym i drzewnym. Na terenie dawnych obozów 
jenieckich i mogił odkrytych w 1957 r. wznosi się dzisiaj pomnik 
męczeństwa —  symbol hołdu dla ofiar hitlerowskiego bestialstwa.

Żary — »miasto powiatowe w woj. zielonogórskim, liczące po
nad 30 tys. mieszkańców, odbudowane po wojnie, stanowi ważny 
ośrodek przemysłowy. Liczne zakłady przemysłu odzieżowego, 
maszynowego, elektrotechnicznego, spożywczego i tkanin dekora- 
cyjnych, zatrudniają również znaczny odsetek ludności najbliż
szych okolic. W  samym mieście znajdują się liczne zabytki śre
dniowieczne z czasów panowania książąt śląskich. Przed wiekami, 
na znacznych obszarach tych ziem położonych po obu stronach
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Nysy, zamieszkiwali Łużyczanie. Za czasów Bolesława Chrobre
go całe Łużyce należały do Polski. Do dzisiaj na terenie NRD  
żyje przeszło stutysięczna ludność łużycka, która zachowała swój 
język i kulturę.

Miastem powiatowym, również jak Zary należącym do woje
wództwa zielonogórskiego, jest Lubsko. Samo miasto położone 
jest na rzeką Lubszą, dopływem Nysy. W  X IV  i X V  w. Lubsko 
było jednym z ważnych grodów Księstwa Głogowskiego. O prze
szłości miasta świadczą liczne zabytki architektury średniowie
cznej. W  X IX  w. powstały w mieście pierwsze manufaktury. 
Dzisiejsze Lubsko, liczące około 25 tys. mieszkańców, posiada roz
winięty przemysł włókienniczy i ceramiczny. W  1945 r. uciekają
cy z miasta hitlerowcy wymordowali 64 tys. znajdujących się tu 
jeńców francuskich. Od stycznia do marca 1945 r. okolice Lub
ska były terenem działań grupy desantowej Wojska Polskiego 
„Wisła” .

Gubin —  polskie miasto graniczne, położone nad samą Nysą 
należy do powiatu krośnieńskiego w województwie zielonogór
skim. Druga część miasta po lewej stronie Nysy, znajduje się na 
terenie NRD i nosi nazwę Wilhelm-Pieck-Stadt Guben. W  czasie 
zaciętych walk z silnymi ugrupowaniami hitlerowców, miasto zo
stało prawie doszczętnie zniszczone. Po wojnie zostało częściowo 
odbudowane i dzisiaj liczy przeszło 15 tys. mieszkańców. Do roz
woju Gubina —  ruchliwego punktu granicznego —  przyczyniło 
się przede wszystkim powstanie zakładów przemysłowych branży 
odzieżowo-włókienniczej i obuwniczej.

Pierwszym nadodrzańskim miastem powiatowym woj. zielo
nogórskiego są Słubice. Ongiś, za piastowskich czasów, na tym 
miejscu była polska wieś Śliwice. Jej nazwa, jak setki innych 
miejscowości, zniknęła z niemieckich map. Obecne polskie Słu
bice, do roku 1945 były dzielnicą pruskiego Frankfurtu nad Odrą.

Działania wojenne nie oszczędziły również Słubic. 60 procent 
zabudowań miejskich uległo zniszczeniu. Dopiero po wojnie mia
sto powoli dźwignęło się z ruin. Obecnie jest już całkowicie od
budowane. Dzisiaj w Słubicach zamieszkuje i pracuje ponad dwa
dzieścia tysięcy mieszkańców. W  mieście jest kilka zakładów o- 
dzieżowych oraz stale rozwijający się przemysł drzewny, któremu 
okoliczne lasy dostarczają cennego surowca.
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Chojna —  to następne, posuwając się z biegiem rzeki miasto 
nadodrzańskie w powiecie chojeńskim woj. szczecińskiego. Jak 
wszystkie miasta i osady wzdłuż Nysy, tak i Chojna została zruj
nowana przez działania wojenne w 1945 r. w 75 procentach. Mia
sto zostało odbudowane w latach powojennych, a ocalałe zabyt
ki architekutry gotyckiej otoczono troskliwą opieką konserwator
ską. Według danych statystycznych, w mieście zamieszkuje nie
wiele ponad pięć tys. mieszkańców. Z historycznych źródeł do
wiadujemy się, że kiedyś, na tym miejscu stał wczesnośrednio
wieczny warowny gród słowiański, znany na całym Pomorzu Za
chodnim.

Gryfino —  to miasto powiatowe w woj. szczecińskim —  poło
żone na Odrą Wschodnią (ramię ujściowe Odry). O przeszłości 
miasta świadczą liczne zabytki sztuki gotyckiej, zapisy w księ
gach miejskich w języku polskim i łacińskim. W  mieście liczącym 
obecnie ponad siedem tys. mieszkańców, znajduje się kilka zakła
dów suchej destylacji drewna oraz przemysłu spożywczego. W  du
żej mierze na rozwój przemysłu terenowego i spółdzielczości pra
cy wpływa bliskość Szczecina i stoczni okrętowych, które są głó
wnymi odbiorcami tutejszych wyrobów.

Tuż u ujścia Odry, nad jeziorem Dąbie, w odległości 65 kra 
od morza Bałtyckiego —  leży Szczecin. Dzieje Szczecina są ściśle 
związane z historią powstania państwa polskiego. Jak ongiś Gnie
zno nad Gopłem i Poznań nad Wartą już w X  w. były znanymi 
osadami słowiańskimi, tak i Szczecin był głównym ośrodkiem 
politycznym i handlowym Pomorza Zachodniego. Za czasów Mie
szka I i Bolesława Chrobrego Pomorze Zachodnie —  ze stolicą 
w grodzie szczecińskim —  należało do Polski. W  późniejszym ok
resie, wykorzystując osłabienie Polski, najazdy Duńczyków 
i Niemców zmusiły władców pomorskich, książąt szczecińskich, 
do uznania zwierzchnictwa cesarzy niemieckich. Mimo utraty nie
zależności i napływu żywiołu germańskiego, Szczecin pozostał na
dal ważnym ośrodkiem handlowym i ożywionym portem bałtyc
kim. Po śmierci ostatniego księcia zachodniopomorskiego Bogusła
wa X IV , w 1637 r. Szczecin z częścią Pomorza znalazł się we wła
daniu Szwedów, a następnie od 1720 r. całe Pomorze Zachodnie 
opanowały Prusy.

Po wielowiekowej niewoli —  w ostatnich dniach kwietnia
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1945 r. —  Szczecin a właściwie ruiny miasta zostały zdobyte 
przez Armię Radziecką i 2 dywizję artylerii WP. Miasto i port 
szczeciński, zamieniony w twierdzę hitlerowców, zostały w czasie 
zaciętych walk prawie doszczętnie zniszczone. Po latach ciężkiej 
pracy przy odbudowie portu i miasta, Szczecin ponownie odzyskał 
swoje znaczenie i stał się największym portem handlowym Pol
ski, do którego zawijają statki i kolosy okrętowe z całego świata, 
z towarami przeznaczonymi dla naszego kraju jak i naszych są
siadów.

Ten najdalej na Zachód wysunięty bastion odrodzenia i żywot
ności naszego narodu —  dawny gród książąt szczecińskich —  na
leży obecnie do największych miast Polski. W  dzisiejszym Szcze
cinie, siedziba władz wojewódzkich i powiatowych, mieszka prze
szło 400 tys. stałych mieszkańców, nie licząc olbrzymiej rzeszy, 
przewijających się tutaj turystów, korzystających z dogodnych 
połączeń tranzytowych. Szczecin jest jednocześnie wielkim ośrod
kiem przemysłu stoczniowego, ośrodków transportu oraz licznych 
zakładów przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, papiernicze
go, spożywczego, nawozów fosforowych, maszynowego, elektrote
chnicznego i pokrewnych branż. W  Szczecinie znajduje się rów
nież wielka huta żelaza, pracująca dla potrzeb stoczni i warszta
tów okrętowych. Ten prężny ośrodek przemysłowo-morski i han
dlowy jest również głównym ogniskiem nauki i kultury całego 
Pomorza Zachodniego. Szczecińska Politechnika, Akademia Medy
czna i Wyższa Szkoła Rolnicza, nie licząc licznych szkół ogólno
kształcących i zawodowych kształci tysiące młodych budowni
czych, już tutaj urodzonych.

O kulturze Szczecina najlepiej świadczy fakt, że w mieście 
czynne są cztery teatry, dwa muzea i liczne kluby oraz ogniska 
życia umysłowego. W  nowoczesnym, odbudowanym mieście na 
każdym kroku spotkać można zabytki przeszłości słowiańskiego 
Szczecina. Barokowa brama Piastowska i Portowa, renesansowy 
zamek książąt szczecińskich, gotyckie kościoły, ratusz i kamie
niczki miejskie, stanowiące cenne pamiątki i ozdobę miasta. 
Szczecin ze swoimi rozległymi placami i szerokimi arteriami miej
skimi, ozdobionymi bujną zielenią w miesiącach letnich należy do 
najpiękniejszych miast Polski.

Do miasteczek i osiedli nadbałtyckich, położonych jeszcze na
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Szczecin —  panoram a miasta

północ od Szczecina, należą: Dziwnów, Świnoujście, Wolin, Mię
dzyzdroje i Kamień Pomorski. W  tych nadmorskich miejscowo- 
ciach, cieszących się dużą frekwencją turystów i wczasowiczów, 
panuje ożywiony ruch zwłaszcza w sezonie letnim.

Miasteczka te liczą po kilka tysięcy mieszkańców, przeważnie 
utrzymujących się z usług turystycznych i stałej pracy w zakła
dach przemysłu terenowego i spółdzielczości.

Do większych i bardziej znanych miast należy Kamień Po
morski —  nad Zalewem Kamieńskim. O dziejach tej starej osady 
słowiańskiej wspominają kroniki historyczne z IX  w. Ten stary 
gród i osada rybacko-portowa był ważnym ośrodkiem polityczno- 
-gospodarczym Pomorza Zachodniego, o czym świadczy fakt, że 
w X II w. był on siedzibą książąt zachodniopomorskich. Do dzisiaj
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zachowały się jeszcze liczne pamiątki i zabytki przede wszyst
kim zaliczyć katedrę zbudowaną w stylu romańsko-gotyckim. Sa
mo miasto doznało poważnych zniszczeń w czasie działań wojen
nych. Po wojnie miasto zostało odbudowane i liczy obecnie ponad 
6 tys. mieszkańców. Kamień Pomorski —  miasto powiatowe, zna
ny jest jednocześnie jako uzdrowisko, posiadające cenne solanki 
jodowe.

Na prżybrzeżnej wyspie Wolin na Morzu Bałtyckim, oddzie
lonej od wyspy Uznam rzeką Świną, a od lądu Zalewem Szcze
cińskim o powierzchni 4,6 tys. hektarów, znajduje się wspaniały 
Park Narodowy i muzeum Wolińskiego Parku Narodowego oraz 
duże kąpielisko morskie.

Na malowniczej i tak atrakcyjnej dla wczasowiczów wyspie 
Wolin leży znane w całej Polsce miasto. Międzyzdroje dokąd 
ściągają również zagraniczni turyści. Samo miasto liczy zaledwie 
pięć tys. mieszkańców, lecz w sezonie letnim rozrasta się do zna
cznie większych rozmiarów i staje się tylko centralnym ośrod
kiem obozów campingowych. Do atrakcyjnych miejscowości na
leży również miasteczko Wolin nad rzeką Dziwną w powiecie

Szczecin —  fragm ent portu na Odrze
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M iędzyzdroje —  plaża

wolińskim woj. szczecińskiego, liczące zaledwie trzy tys. mie
szkańców.

Wolin należy do najstarszych osad słowiańskich Pomorza Za
chodniego, znanych już w IX  w. Ta prastara osada słowiańska 
stała się ważnym ośrodkiem rozwiniętego handlu i rzemiosła. 
Później na jej miejscu powstał gród warowny i ruchliwy port 
bałtycki. Z opisów jedenastowiecznych kronik dowiadujemy się, 
że silnie obwarowany gród i port nie podlegały żadnej władzy 
i rządził się swoimi prawami. Była to wolna republika wolińska, 
nazwana przez ówczesnych kronikarzy Jamsborgiem. Sąsiedz
two potężnych sąsiadów nie uchroniło Jamsborga od stałych na
jazdów duńskich Wikingów, którzy w końcu pokonali mężną za
łogę i zniszczyli warowny gród z urządzeniami portowymi. Klę
ska i upadek grodu spowodowały wyludnienie. Z dawnej świet
ności Jamsborga, jak i z wielu innych grodów i osad pomorskich, 
przetrwały jedynie skąpe zapisy w kronikach historycznych.

Na zakończenie warto wymienić jeszcze takie miejscowości, 
jak Dziwnów i Świnoujście.
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Dziwnów —  duża wieś rybacka licząca przeszło dwa tysiące 
mieszkańców, leży na wyspie Wolin, nad rzeką Dziwną. Piękne 
i malownicze okolice z rozległymi plażami cieszą się dużym po
wodzeniem i ściągają co roku licznych miłośników morskich ką
pieli.

Świnoujście, położone częściowo na wyspie Wolin i Uznam, 
jest najbardziej wysuniętym na zachód bastionem polskim —  
miastem granicznym, liczącym dwadzieścia kilka tysięcy miesz
kańców, nie licząc zatrzymujących się na krótkotrwały pobyt 
turystów, marynarzy, no i wielotysięcznych rzesz wczasowiczów. 
W  Świnoujściu znajduje się duża przystań portowa, warsztaty 
naprawcze i magazyny przedsiębiorstwa rybołóstwa dalekomor
skiego. To miasto, otoczone ze wszystkich stron wodą; jest jak 
gdyby bramą otwierającą dostęp do Szczecina.

* * *

Ten pobieżny tylko opisowy przegląd miast i miasteczek, po
łożonych bezpośrednio lub w niewielkiej odległości od Nysy 
i Odry, aż do ujścia Morza Bałtyckiego, nie obejmuje oczywiście 
licznych wsi i małych osad rolniczych. Samo wyliczanie wszyst
kich miast zajęłoby bowiem zbyt dużo miejsca. Szczegółowe da
ne o naszych Ziemiach Zachodnich i Północnych znaleźć można 
w licznych monografiach i publikacjach fachowych z każdej 
dziedziny.

Nam przede wszystkim chodzi o to, aby Czytelnikom Kalen
darza przedstawić naszą granicę zachodnią, biegnącą wzdłuż 
Odry i Nysy aż do Bałtyku i wykazać, że ten nadgraniczny pas 
tętni rozwijającym się życiem.

Nie trzeba zapominać, że na ziemiach tych żyli i pracowali 
nasi praojcowie. To oni uprawiali rolę i zajmowali się rzemio
słem, budowali grody warowne i opierali się nawale germań
skiej. W  nierównej walce musieli niegdyś ulec. Trzeba było se
tek lat, aby sprawiedliwości stało się jednak zadość.

W  wyniku zaciętych walk z cofającymi się hitlerowcami, któ
rzy stosując teorię „spalonej ziemi” , pozostawiali za sobą ruiny 
i zgliszcza, stare ziemie piastowskie powróciły do macierzy w sta
nie trudnym do opisania. Miasta, wsie, osady ludzkie, fabryki, 
kopalnie, linie kolejowe i arterie komunikacyjne, pola zryte od
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pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych —  wszystko to razem 
przedstawiało jakiś straszliwy obraz, niemal wizję apokaliptycz
ną. A  przecież na tych ziemiach żyło i pracowało przedtem kil
ka milionów ludzi.

Od czasów Bismarcka wszystkie rządy Rzeszy łożyły i inwes
towały w tereny wschodnie, sprowadzały kolonistów i urzędni
ków z głębi Niemiec, pragnąc za wszelką cenę powstrzymać od
pływ ludności na zachód. Środki ekonomiczne, z jednoczesnym 
stosowaniem drakońskich ustaw wobec rdzennej ludności pol
skiej, nie przynosiły jednak pożądanych rezultatów.

W  ćwierć wieku po zakończeniu działań wojennych prastare 
ziemie piastowskie złączone na zawsze z Macierzą zostały nie 
tylko odbudowane i zaludnione przez ludność polską w ilościach 
znacznie przewyższającej stan z 1939 w znacznie większym stop
niu uprzemysłowione i wzbogacone przez eksploatację bogactw 
naturalnych.

Wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej biegnie dziś granica Polski —  
a na ich brzegach żyje i pracuje pokolenie, które narodziło się 
już tutaj.

Józef W ięckowski

v1/

" i "
'i'

Chociażem m yśliw y, nie kłamię

Przysłow iow e są w ręcz opow ieści niektórych m yśliw ych 
o rzekom ych trofeach i przygodach na polowaniu. A le zdarze
nie jakie przytrafiło się pewnem u m yśliw em u z W arszawy 
przed 140 laty zasługuje na pew no na przypomnienie.

„O negdaj po w schodzie słońca w ybraw szy się piechotą — 
w spom inał ów  m yśliw y w  roku 1830 —  na polowanie, docho
dząc do G rochow a postrzegłem nagle pieska kundelka, trzym a
jącego w  pysku sakiewkę. W spiął się ów  kundelek na m oje 
pogi łapkam i i w  oczach jego m alow ała się radość. Z  nadzw y
czajnym  zdziwieniem  stwierdziłem, że była to m oja sakiewka, 
w  której było 30 zł monetą. W idać w ypadła m i z kam izelki, 
co zapewne zoczył ów  kundelek i pogonił za mną. Tak to ode
brałem sw oją zgubę i pogłaskałem  poczciw ego znalazcę. Cho
ciażem  m yśliw ym  nie kłam ię iż jest to zdarzenie rzeczyw iste” .

13 — Kalendarz katolicki 1972
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»...SWEG() NIE ZMCIE...«

hwalimy uroki Paryża, francuskich katedr, zamków 
nad Loarą, zachwycamy się miastami i pejzażami Ho
landii, pociąga nas egzotyka krajów Południa i tajem
niczość Wschodu. Oszczędzamy pieniądze kosztem nie
małych wyrzeczeń, aby zgromadzić niezbędne kwoty 

na zagraniczne wycieczki. Pragniemy zwiedzić świat, poznać jego 
uroki, zetknąć się oko w oko z Nieznanem... A  jakże wielu z nas, 
bywalców obcych stolic, okazuje brak znajomości naszego ojczy
stego kraju —  Polski. Wiedza, jaką w tej dziedzinie posiadamy, 
ogranicza się na ogół do Wawelu, Łazienek i Wilanowa.

Ziemia nasza posiada mało znane zakątki, zaskakujące pięknem 
krajobrazu, dziwami przyrody, niezwykłością obyczajów, arcydzie
łami sztuki i architektury.

Oto dziesięć, nie posiadających szerszej popularności obiektów 
zabytkowych, charakteryzujących się tym, że leżą z dala od wiel
kich ośrodków miejskich i mają przeważnie charakter prowincjo
nalny. Obiektów takich jest zresztą w Polsce bardzo wiele. Mó
wią o nich katalogi inwentaryzacyjne, atlasy zabytków architek
tury i przewodniki turystyczne. Pod względem artystycznym nie 
odbiegają niekiedy od przeciętności, a mimo to w każdym znaleźć 
można coś wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju. Potrzeba 
tylko dobrych chęci i ciekawości: jacy jesteśmy, jaki jest dorobek 
naszej kultury, czy zdajemy sobie sprawę z tego, co posiadamy?

PAŁAC W BIAŁACZOWIE

Dawniej miasto, obecnie wieś odległa o 12 km od Opoczna, na
leżał Białaczów pierwotnie do rodu Odrowążów. Pochodzący 

z tego rodu biskup krakowski Prandota (poł. XIII w.) był praw
dopodobnie założycielem miasta. Około 1350 r. zapiski parafialne 
mówią o liczbie 366 mieszkańców. W  1456 r. Kazimierz Jagielloń
czyk ponowił nadanie prawa miejskiego i nadał miastu przywilej 
targowy oraz przywilej na 3 jarmarki rocznie. Nie wpłynęło to 
jednak w sposób zasadniczy na jego dalszy rozwój, głównie z po
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wodu niekorzystnego położenia z dala od ważniejszych dróg i bra
ku podstaw gospodarczych. W  1667 r. liczył Białaczów zaledwie 
20 domów i ok. 200 mieszkańców. W  X V II w. właścicielami mia
sta byli Duninowie. W  r. 1787 Stanisław Małachowski dokonał 
ponownej lokalizacji miasta, ustanawiając radę miejską i dodał 
prawo na 2 jarmarki. Jako siedziba klucza majątkowego, ozdobio
na w 1800 r. klasycystycznym pałacem projektu architekta Jaku
ba Kubickiego, Białaczów zdobył podstawy egzystencji miejskiej 
głównie dzięki rozwojowi zakładów górniczo-hutniczych w Rudzie 
Białaczowskiej, Petrykozach i Sendowie. W  1877 r. w kluczu bia- 
łaczowskim *czynne były: 4 kopalnie rudy żelaznej, wielki piec 
i 5 fryszerek. Pod koniec X IX  w. powstały: cegielnia, gorzelnia 
i browar. Prawa miejskie utracił Białaczów w 1869 r. Z zabyt
ków zachował się XVII-wieczny barokowy kościół parafialny, 
a z XV III wieku klasycystyczny ratusz oraz wymieniony już ze
spół pałacowy, zbudowany dla Stanisława Małachowskiego. Obiek
ty te wkomponowane są w wielkie założenie urbanistyczno-kra- 
jobrazowe, obejmujące ośrodek pałacowy, piękny ogród roman
tyczny, zwierzyniec, zabudowania folwarczne oraz miasto z ra
tuszem i kościołem jako dominującymi punktami.

Pałac posiada charakterystyczną dla budowli Kubickiego wy
dłużoną sylwetkę z portykiem kolumnowym, wierną zasadniczo 
tradycjom architektury stanisławowskiej*), ale o nieco surowszej 
formie. Typowa dla pałaców tego okresu sala okrągła mieści się 
w części środkowej od strony ogrodu. W  stworzeniu kompozycji 
urbanistycznej Białaczowa odzwierciedla się podjęty w wieku 
Oświecenia ruch reformy na rzecz ożywienia miast prowincjonal
nych, znajdujących się po okresie saskim w stanie głębokiego 
upadku.

RATUSZ W BIECZU

r \ a w n y  Biejecz leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz pa- 
- L '  sma Pogórza Ciężkowickiego, w odległości 12 km na pół
nocny wschód od Gorlic. Nazwa miasta pochodzi prawdopodob
nie od imienia Biejek (Benedykt). Wykopaliska archeologiczne

*) Architektura stanisławowska —  charakterystyczna dla mecenatu Sta 
nisława Augusta Poniatowskiego.



(toporki i siekierki kamienne) wskazują na to, że Biecz i jego 
okolice były zamieszkałe już w epoce neolitu (4000— 1700 pne), 
a monety rzymskie z okresu II— IV w. oraz znaleziony w rzece 
miecz brązowy świadczą, że przebiegał tędy szlak handlowy i że 
docierały tu wpływy rzymskie. Najstarsze pisane wzmianki o Bie
czu pochodzą z X I w. W  1243 r. wspomniano o kasztelanie Bie
cza —  komesie Mikołaju. Gród, położony na skrzyżowaniu waż
nych dróg handlowych —  wiodących z Węgier przez Przełęcz 
Dukielską na północny zachód oraz z Sanoka przez Jasło w kie
runku Starego Sącza —  miał wtedy duże znaczenie. Napływ lud
ności do istniejącej na podgrodziu osady targowej spowodował 
konieczność przeniesienia jej na inne, lepsze miejsce. Nastąpiło to 
zapewne w 1303 r. w związku z nadaniem praw miejskich. Nie 
jest wykluczone, że pierwotna osada była miastem już w XIII w.

Około 1294 r. Biecz drogą zamiany stał się własnością kapituły 
krakowskiej, ale już w 1311 r. został ponownie miastem królew
skim. Z końcem XIII wieku lub na początku X IV  w. miasto oto
czono murem z 16 basztami. Jako własność królewska cieszyło się 
troskliwą opieką panujących. Kazimierz Wielki pozwolił zbudować 
tu wagę, postrzygalnię i kramy solne, zwolnił miasto od spłat 
handlowych i zezwolił na urządzanie raz w roku jarmarków. Cza
sy Jagiellonów były dla Biecza okresem dalszego rozwoju. Z fun
dacji królowej Jadwigi powstał w 1395 r. najlepiej wyposażony 
w kraju szpital, który dawała schronienie i pomoc starcom, siero
tom i bezdomnym. Kazimierz Jagiellończyk zezwolił na zbudowa
nie młyna i wodociągów, które doprowadziły wodę z odległości 
1 km od miasta. Przywileje następnych panujących zwalniały 
mieszczan bieckich od płacenia ceł oraz wprowadzały tzw. przy
mus drogowy, tj. obowiązek przejeżdżania przez Biecz kupców 
z towarami. Jednym z ważniejszych przywilejów było prawo skła
du wina węgierskiego. Wraz z rozwojem gospodarczym rosła licz
ba mieszkańców i w połowie X V I w. osiągnęła wysokość 3700 
osób. Pozycja miasta, jako ośrodka handlowego, coraz bardziej 
wzrastała i to nie tylko na szlaku węgierskim. Królewska ordy
nacja z 1511 r., zazwalająca 30 większym miastom całej Polski na 
łiandel ze Śląskiem, wymienia również Biecz. Równocześnie z han
dlem rozwijało się rzemiosło reprezentowane w X IV  w. przez 
przeszło 30 branż. W  X V  w. jest to największy ośrodek sukienni-
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czy w Małopolsce, a w X V I w. zajmuje drugie miejsce w kraju. 
Wraz z rozwojem materialnym rozwija się też życie umysłowe. 
Przypuszczalnie już w X IV  w. istniała tu szkoła parafialna, która 
musiała stać na wysokim poziomie, skoro w X V  w. studiowało na 
Akademii Krakowskiej ok. 40 bieczan —  jej wychowanków m.in. 
późniejszy historyk, dyplomata i geograf, w jednej osobie —  Mar
cin Kromer i jego bracia: Andrzej —  poeta i Mikołaj —  sekre
tarz biskupa praskiego i poseł na sobór trydencki z ramienia ce
sarza niemieckiego, Piotr z Biecza —  opat cystersów w Mogile, 
Jakub Piotrowicius —  profesor Akademii Krakowskiej i Stali- 
cki —  filozof.

Miasto zaczęło podupadać w I poł. X V II w. Gęsto zabudowa
ne otoczone murem obronnym było szczególnie narażone na po
żary i zarazy, które je wielokrotnie nawiedzały. W  X V I w. ich 
ofiarą padła wielka liczba mieszkańców: 1130 osób w 1543 r., po
nad 1500 w 1573 r.; kolejne zarazy notuje się w latach 1600, 1622 
i 1652, wreszcie po najeździe szwedzkim liczba mieszkańców pła
cących podatek spadła do 462. Wprawdzie wzrosła ona nieco pod 
koniec X V II w., ale epidemia, jaka wybuchła w 1721 r., pochło
nęła prawie całą ludność miasta (pozostało przy życiu jedynie 
ok. 30 osób).

W  X IX  w. mieszczanie bieccy otrzymują skromne fundacje od 
swych stosunkowo dobrze prosperujących ziomków, jak Jan Boch
ni ewicz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zapisał mie
szczanom jako kapitał, od którego procent przeznaczył do podzia
łu między 50 najbiedniejszych. W  1903 r. pożar niszczy większą 
część zabudowy miejskiej. Rozwijający się od końca X IX  w. prze
mysł naftowy stworzył nowe perspektywy rozwoju miasta. Wzrósł 
handel, podniosło się szkolnictwo i rozwijało życie kulturalne.

W  okresie okupacji hitlerowskiej miasto było terenem zbrod
niczych egzekucji,, dokonywanych na Polakach i Żydach.

Po wojnie następuje rozwój miasta, którego zabytki państwo 
otacza troskliwą opieką. Najstarszym z nich jest kościół farny 
z końca X V  w. —  największe osiągnięcie architektoniczne u schył
ku gotyku na terenie Małopolski. Jest to budowla typu halowego
o doskonałych proporcjach wnętrza, bezwieżowa, otoczona kapli
cami o jednakowym założeniu, posiadająca wyposażenie wnętrz
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K ościół w  W ęgrow ie

wielkiej klasy. Szczególnie snycerka zasługuje na wyróżnienie, 
a renesansowe i barokowe stalle w szczególności, a także pulpit 
z pelikanem o pełnej wyrazu heraldycznej stylizacji pośród gotyc
kich splotów. Obiekty te są restaurowane, podobnie jak zagrożona 
baszta obronna i ratusz, któremu dobudowano brakujący hełm na 
wieży. Ratusz ten przebudowany został w latach 1569-81 przez 
Jeremiasza Quaiera, muratora bieckiego, rodem prawdopodobnie 
z Wrocławia. Przebudowywanie lub też budowa nowych ratuszy 
miejskich należała w owych czasach do częstych przedsięwzięć. 
Ratusze, stojące na głównym placu, wyróżniające się wśród innych 
budowli większą skalą i ozdobnością, charakteryzowały się zwar
tą bryłą prostopadłościanu, odziedziczoną niejednokrotnie po epo
ce średniowiecznej, zwieńczoną wysoką attyką. Dolne partie bu
dynku, zwykle o dwóch kondygnacjach, posiadały okna na rów
nym poziomie, ale w dowolnych odstępach. Okna na piętrze były 
zazwyczaj większe i tkwiły w ozdobniejszych ramach. Bogatszą 
dekorację otrzymał obok attyki jedynie portal. Nieodłączną część 
gmachu stanowiła wysoka wieża, symbolizująca znaczenie miasta. 
Taki wygląd posiada również i ratusz w Bieczu.
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Do odrestaurowanych zabytków należy zaliczyć jeszcze starą 
kamieniczkę renesansową, tzw. „dom Kromera” , o pięknie rzeź
bionych oknach (obecnie Muzeum Regionalne), XVI-wieczną ka
mienicę, dawną plebanię z X V I— X V II w., barokowy kościół
i klasztor reformatorów oraz budynek szpitala z drugiej połowy 
X V  w., mieszczący obecnie internat.

OPACTWO CYSTERSÓW W JĘDRZEJOWIE

J
ędrzejów to miasto powiatowe, odległe o 38 km od Kielc. Ma 

stację kolejową na linii Kraków— Kielce i należy do osiedli 
starych. Powstał na gruntach wsi Brzeźnica, nadanej cystersom, 
a prawa miejskie otrzymał 1271 r. od Bolesława Wstydliwego. 
Klasztor cystersów został tu założony w latach 1140— 1149 przez 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Janika i brata Klemensa z rodu Gry- 
fitów. Klasztor leży w odległości ok. 2 km od dzisiejszego cen
trum miasta. W  X V III w. został przebudowany w stylu baroko
wym, zachowały się jednak fragmenty romańskie, m.in. cela, 
w której ostatnie lata życia spędził Wincenty Kadłubek, biskup 
krakowski i kronikarz. Za Kazimierza Wielkiego parafia jędrze
jowska liczyła 384 mieszkańców. W  X V I w. pożar niszczy miasto 
niemal doszczętnie. Zygmunt Stary przyznaje mu ponownie pra
wa miejskie z zezwoleniem na odbywanie cotygodniowych targów
i 3 jarmarków rocznie. W  1584 r. jest tu już zarejestrowanych 20 
warsztatów szewskich, 6 kuśnierskich, 12 kowalskich, krawiec
kich i czapniczych, 6 płóciennych i sukienniczych, 5 rzeźniczych, 
10 piekarskich i in., jak garncarza, bednarza, aptekarza i balwie
rza. W  1576 r. odbył się w Jędrzejowie zjazd szlachty i magna
tów, zwolenników wybranego królem Polski na elekcji 1575 r. —  
Stefana Batorego. W  1592 r. obradował tu zjazd, w którym brał 
udział Jan Zamojski, a w 1607 r. zebrali się tu rokoszanie Miko
łaja Zebrzydowskiego. W  1817 r. po kasacji klasztoru, miasto prze
szło na własność rządu. W  X V III w. specjalnością miasta była 
produkcja tkanin jedwabnych, a na początku X IX  w. grubego 
sukna. Uruchomiono fabrykę narzędzi rolniczych z odlewnią, bro
war, 2 tartaki, młyn parowy. Istniało tu również seminarium nau
czycielskie, jedno z niewielu w Królestwie Kongresowym. Z za-
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Pałac M ałachowski w  Białaczowie

bytków należy wymienić przede wszystkim wspaniały kościół cy
stersów, odbudowany po ostatniej wojnie i zabytkowy kościół 
z X V  w. Osobliwością miasta jest muzeum założone przez Feliksa 
Przypkowskiego, posiadające m.in. unikalną kolekcję zegarów sło
necznych.

Kościół cystersów, wystawiony w XIII w., jest budowlą ro
mańską, posiada jednak charakterystyczne cechy małopolskiej 
grupy kościołów cysterskich. Należą one do typu trójnawowej ba
zyliki z transeptem, rozszerzonym od wschodu prostokątnymi ka
plicami oraz prostokątnym presbiterium. Charakterystyczny jest 
również kształt przęseł sklepiennych: po raz pierwszy w Polsce 
zastosowano tu gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe. Budowle 
te wykazują wpływy włoskie, co wiązać można z faktem, że ich
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twórcą jest prawdopodobnie architekt Simon z San Galgano, któ
ry zbudował również opactwo w Koprzywnicy.

Na specjalne wyróżnienie zasługują w budowlach cysterskich 
kapitularz-sale posiedzeń kapituły. Otwarte do krużganków por
talami i przeźroczami okien, wykazują duże bogactwo dekoracji 
rzeźbiarskiej, w której dominują elementy roślinne. Kapitularz 
w Jędrzejowie (już zresztą nie istniejący) stanowił salę kwadra
tową o sklepieniach krzyżowych, wspartych na czterech kolum
nach i przedzielonych gurtami, czym przypominał kryptę kate
dralną.

KOLEGIATA W KLIMONTOWIE

Pierwotnie miasto, obecnie wieś położona w odległości 30 km 
za zachód od Sandomierza. Klimontów został założony przez 

Jana Zbigniewa Ossolińskiego w 1604 r. na skrzyżowaniu dróg 
między Opatowem, Osiekiem, Staszowem i Sandomierzem. 
W  1611 r. Klimontów otrzymał przywilej na 2 targi w tygodniu
i 3 jarmarki rocznie. W  1613 r. powstał tu klasztor dominikanów, 
a w latach 1634— 1646 do dziś zachowana okazała kolegiata, ufun
dowana przez Jerzego Ossolińskiego. Obszerne dobra, złożone 
z 9 folwarków, były zapleczem miejscowego rynku. Miasto po na- 
jeździe szwedzkim liczyło w 1663 r. —  530 mieszkańców oraz 24 
domy. W  1827 było tu zarejestrowanych 118 domów i 1314 miesz
kańców. Obok rolnictwa ludność miasta zajmowała się wyrobem 
sukna; w drugiej połowie XV III w. powstała tu manufaktura. Po
mimo utraty praw miejskich w 1869 r., Klimontów rozwijał się 
dalej i w 1921 r. liczył ok. 6000 mieszkańców, a w 1939 —  4500. 
Wyniszczenie ludności żydowskiej w czasie okupacji hitlerowskiej 
spowodowało spadek liczby mieszkańców. W  roku 1946 liczyła 
ona już tylko 2200 osób. W  pobliżu, w renesansowym pałacyku, 
mieścił się przez kilka lat Uniwersytet Ludowy, a obecnie Powia
towy Ośrodek Maszynowy. Poza tym posiada Klimontów kościół 
podominikański z X V II w. z budynkiem klasztornym (obecnie 
liceum ogólnokształcące) i wspomnianą kolegiatę. Jest ona dzie
łem Wawrzyńca de Sent, Włocha pochodzącego z okolic Muretto
i pod względem stylowym jest odbiciem późniejszego manieryzmu 
włoskiego, który uzyskał najpełniejszą realizację w rzymskim ko
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ściele S. Giacomo al Corso. Jej cechą charakterystyczną jest plan
o kształcie elipsy odbiegający od włoskich wzorów tym, że za
miast wieńca kaplic na obwodzie owalnej nawy —  wspomniany 
architekt wprowadzał obejście na kształt naw bocznych. Piękna 
fasada z portykiem kolumnowym zamyka ten godny uwagi obiekt.

DWÓR W KONSTANTYNOWIE

W  powiecie bialskim znajduje się dawne miasto, dzisiaj wieś 
Konstantynów, 20 km na wschód od Białej Podlaskiej, z dala 

od ważniejszych dróg i szlaków handlowych. Prawa miejskie uzy
skał późno, bo dopiero w 1744 r. i stanowił raczej dodatek do re
zydencji właścicieli Siedlnickich, z których jeden właśnie zmienił 
dawną nazwę osiedla Kozierady na nową, utworzoną od imienia 
jego żony Konstancji. Liczba ludności w 1822 wynosiła 818, 
w końcu X IX  w. wzrosła do ok. 1000. W  drugiej połowie X IX  w. 
utracił Konstantynów prawa miejskie. Jego mieszkańcy wzięli 
liczny udz|iał w powstaniu 1863 r. W  r. 1939 liczba mieszkańców 
osiągnęła 2500 osób; po okupacji stan ten zmniejszył się o poło
wę. Z zabytków znajduje się w Konstantynowie piękny dwór kla- 
sycystyczny z charakterystycznym portykiem kolumnowym. Dwo
ry takie spotykane są w całej Polsce, w miasteczkach i wsiach, 
murowane i drewniane, skromniejsze i bardziej okazałe. Mają one 
utartą nazwę: „dwór polski” .

OGRÓD W PUŁAWACH

Puławy —  miiasto powiatowe nad Wisłą, 47 km na północny 
zachód od Lublina, są węzłem drogowym i stacją na linii ko

lejowej Warszawa— Lublin. Puławy wchodziły w skład większego 
klucza majątkowego, którego centrum w X V  w. stanowiła Koń
skowola, własność Konińskich. W  X V I w. klucz ten przeszedł naj
pierw w ręce Łączyńskich, potem Zbaraskich, Lubomirskich i Sie- 
niawsMch. Ci ostatni przenieśli swoją rezydencję z Końskowoli 
do Puław. Były to czasy saskie. Ostatnia z Sieniawskich, Zofia, 
cały ten kompleks majątkowy wniosła w posagu rodzinie Czarto-
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Katusz, kościół i dzwonnica w  Bieczu. Lit. M. Fajensa w g rys. Napoleona
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ryskich, którzy utrwalili nazwę Puław w dziejach kultury pol
skiej. Siedziba Czartoryskich z końca X V III wieku zachowała cha
rakter centrum kultury do lat 30 X IX  w. Po powstanliu listopa
dowym Puławy zostały Czartoryskim skonfiskowane i przeszły 
na własność skarbu rosyjskiego. W  1822 r. liczyły 1424 mieszkań
ców. W  1862 powstał w Puławach Instytut Politechniczny; jego 
studenci utworzyli w czasie powstania styczniowego samodzielny 
oddział, który zajął Kazimierz i brał udział w dalszych walkach. 
Instytut został następnie rozwiązany, a w 1869 założono w jego 
siedzibie Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Od 
1886 r. Puławy są stolicą dawnego powiatu kazimierzowskiego. 
Chociaż w 1897 r. liczyły one już ponad 5 tysięcy mieszkańców, 
oficjalne nadanie im prawa mliejskiego nastąpiło dopiero w 1905 r. 
W 1939 r. liczba ludności wynosiła ponad 14 tys. a w latach oku
pacji spadła do 9 tys. osób. Od końca X IX  w. rozwija się tu inten
sywne życie polityczne. Działają m.in. Ludwik Waryński, Feliks 
Dzierżyński, Adolf Warski. Ośrodkiem życia naukowego i kultu
ralnego staje się po pierwszej wojnie światowej Instytut Nauko
wy Gospodarstwa Wiejskiego.

Obecnie rysują się przed miastem nowe, wielkie perspektywy 
rozwoj^. Mieści się tu 5 szkół podstawowych, 6 zawodowych, li-

204



ceum ogólnokształcące, urządzenia komunalne, dom kultury, mu
zeum i Aniele zakładów przemysłowych. Najważniejszym są zbu
dowane w 1961 r. Zakłady Nawozów Azotowych. Ozdobą miasta 
jest rozległy, zabytkowy park, dzieło Izabelli Czartoryskiej, która 
wraz z Piotrem Aignerem, Wojciechem Jaszczołdem, Dionizym 
Miklerem, Pope’em i Jamesem Savage przerobiła dawne francus
kie założenia na ogród romantyczny. Wczesne ogrody sentymen
talne formowały się pod wpływem szkoły francuskiej, podkreśla
jąc raczej efekty architektoniczno-krajobrazowe. Ich program, 
w zasadzlie kosmopolityczny, po rozbiorach nabrał jednak pew
nych cech patriotycznych, czego dowodem są właśnie Puławy. 
Świątynie, sarkofagi, gotyckie domki, pamiątkowe głazy, kolum
ny, obeliski, poświęcone pierwotnie postaciom mitologicznym, 
zmieniły swą funkcję wraz z rosnącym kultem bohaterów naro-

Jędrzejów  —  K ościół Cystersów
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dowych, utraconej wolności <i narodowych pamiątek. Izabella Czar
toryska pozostawiła stare aleje lipowe, dawny układ dziedzińca 
z basenem, budowle i rzeźby, przystosowując je tylko do nowej 
koncepcji ideowej. Zmieniony ogród puławski posiadał podwójny 
układ kompozycyjny: wewnętrzny, oparty o zespół budowli i ze
wnętrzny z dalekimi perspektywami otwartymi na okolicę. 
W  Świątyni Sybilli umieszczono muzeum pamiątek narodowych, 
a w Domku Gotyckim zbiór pamiątek obcych. Najpiękniejszy wi
dok na Świątynię Sybilli roztacza się z łachy wiślanej, skąd w ca
łej okazałości widać mury dawnej krypty z obeliskiem ku czci 
Józefa Poniatowskiego. W  obszernej dolince dolnego parku wznosił 
się na wzgórzu marmurowy sarkofag Augusta Czartoryskiego. Da
lej ku południowi, przerzucony nad wąwozem most arkadowy, pro
wadzi do pałacyku „Marynki” , stąd zaś na kępę, na której pasły 
się stada krów, wśród niebotycznych topoli nadwiślańskich. Tam 
ten zbudowano holendernię, mleczarnię i wiejskie chaty. Z kępy 
wracało się drugtim mostem do parku. „Ścieżka prowadziła wśród 
skał malowniczych do grot o dwóch piętrach, dużych i pięknych. 
W  jednej sali mieściła się kaplica, na wzór katakumb z wyrytym  
wierszem Racine’a: „L ’eternel est son nom (...)” . Wzdłuż skały sta
ła malownicza chatka rybaka, dalej kilka sklepień starych, ma
lowniczych bardzo i schody w skale wykute (...) W  dolnej części 
ogrodu rosły najwspanialsze drzewa, dęby, 'iwy, topole i lipy (...) 
stąd widok na Wisłę o zachodzie słońca, jedyny w swoim rodzaju. 
Tę część parku zamykał lasek kasztanowy, złożony z czterdziestu 
starych, olbrzymich drzew, wśród których wytryskało sześć fon
tann, wyrzucających wodę aż ponad ich wierzchołki. Na dole, pod 
świerkiem grupa marmurowa przedstawiająca dwie postacie z Je
rozolimy Wyzwolonej —  Tankreda i Kloryndę. Opodal, jako od
powiednik, stała rzeźba, wyobrażająca popularną tak wówczas 
Pamelę” (ze wspomnlień kronikarza).

KARCZMA W SŁAWKOWIE

Miasto Sławków leży nad rzeką Białą Przemszą o 14 km na za
chód od Olkusza. Już w początkach XIII w. było ono ośrod

kiem dużej posiadłości ziemskiej, należącej do biskupa krakow-
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skiego. W  zapiskach z 1279 r. występuje jako wieś biskupia, 
w 1286 r. jako miasto (civitas), a w 1295 —  osada targowa. Nie 
znana jest data lokacji i formalnego nadania mu praw mliejskich. 
U schyłku XIII wieku doszedł do dużego znaczenia dzięki eksploa
tacji złóż rudy ołowiu i żelaza. Na mocy przywileju nadanego 
w 1295 roku przez Wacława II, biskup Jan Muskata otoczył mia
sto murem. W  3 lata później ufundował i dobrze uposażył przy
tułek wraz z kościołem dla górników-inwalidów. Sławków musiiał 
być już wtedy ludnym miastem, ponieważ z dawnej parafii utwo
rzono dwie. O jego znaczeniu świadczą również nazwy ulicy 
„Sławkowska” w Krakowie, Wrocławiu i Olkuszu. W  drugiej po
łowie X IV  w. miasto podupada. Biskupi Piotr W ysz i Zbigniew 
Oleśnicki w 1446 roku nadali miastu obszerne przywileje, aby 
przywrócić mu dawną świetność. Regulowali czynsze, zapewniali 
swobodne korzystanie z lasów i pastwisk. Pierwszy z nich nadał 
miastu monopol produkcji trunków dla całego klucza sławkow
skiego i zachęcał do poszukiwań górniczych. Mimo tych wysiłków 
stan miasta w drugiej połowie X V  w. nie przedstawiał się lepiej, 
nie przeprowadzono nawet regulacji gruntów. W  X V I w. górnic
two tutejsze przeżyło jednak jeszcze raz okres rozkwitu. W  1580 r.
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Piotr Myszkowski nadał przywilej na poszukiwanie i roboty gór
nicze, uwolnił mliasto na rok od opłat (olbory). W  tym czasie stary 
szpital górniczy podupadł, przeszedł w ręce miasta i w zasadzie 
przestał być przytułkiem górniczym. W  1549 r. Sławków, który 
posiadał, leżąc na trakcie Kraków— Wrocław, własną komorę cel
ną, uzyskał od króla potwierdzone później kilkakrotnie swobody 
celne; na przełomie X V  i X V I w. otrzymał 2 jarmarki, ale w han
dlu grał znikomą rolę. Jedynie sprzedaż piwa i gorzałki kwitła 
dzięki przywilejowi monopolu. W  X V II w. upada tutejsze górni
ctwo, a samo miasto ulega ruinie. W  1629 r. było tu 39 rzemieśl
ników. W  1680 r. liczba ich spadła do 19, pozostaje też jeden tylko 
przekupień. Liczba mieszkańców wynosi około 700 osób. Odnowa 
następuje w 1789 r., kiedy to Sławków wraz z całym kluczem 
zostaje przejęty przez skarb Rzeczypospolitej. Już w następnym 
roku podwaja się ilość mieszkańców, wzrasta zasadniczo liczba do-

D om ek G otycki w  Puławach

14 — Kalendarz katolick i 1972



mów, w szkółce parafialnej uczy się 54 chłopców. Zaraza cholery 
pozbawia jednak miasto ponad 300 mieszkańców. Traci też Sław
ków prawa miejskie, które odzyska dopiero w 1958 r.

Kościół parafialny z zachowaną najstarszą częścią z X V II w., 
XVIII-wieczna karczma drewniana i rynek z zachowaną z końca 
XV III i pocz. X IX  w. zabudową stanowią piękne zabytki mliasta. 
Wśród różnorodnych typów drewnianego budownictwa zasługują 
one na szczególną uwagę, są bowiem swoistą trawestacją renesan
sowych i wczesnobarokowych podcieni kamienic Bolkowa, Cieszy
na, Krosna, Zamościa i innych większych miast. Znamienne jest, 
iż słupy i kolumny podcieniowe drewnianych budowli są muro
wane.

KOŚCIÓŁ SW. TRÓJCY W STRZELNIE

O  trzelno leży w zachodniej części Kujaw o 15 km na wschód 
^  od Mogilna. Jest to jedna z najstarszych osad Wielkopolski. 

Jej początki sięgają wieku XI. Według dokumentu z 1145 r. ry
cerz Janusz z rodu Powałów darował Strzelno klasztorowji nor
bertanek, co potwierdzone zostało przez Mieszka Starego. W  pier
wszej połowie XII w. wzniesiono tu kościół św. Prokopa, a po 
1179 r. klasztor i kościół norbertanek. W  1212 Konrad Mazowiecki 
uwolnił norbertanki ze Strzelna spod władzy kasztelanów krusz
wickich i ustalił w osadzie cotygodniowe targi. Prawa miejskie 
Strzelno otrzymało już zapewne w 1231 r., ale najstarszy z za
chowanych dokumentów, nadający miastu dodatkowe przywileje, 
został wystawiony w 1355 r. przez Kazimierza Wielkiego. Miasto 
rozwijało się w cieniu klasztoru i w X V I w. Hiczyło ok. 800 miesz
kańców. Po pierwszym rozbiorze w 1772 r. przeszło pod panowa
nie pruskie. Mieszkańcy Strzelna brali czynny udział w Powsta
niu Kościuszkowskim i Wiośnie Ludów. W  1906 r. zorganizowa- 
ny tu został strajk młodzieży protestującej przeciw germanizacji 
szkół. Od 1887 r. datuje się znaczny rozwój Strzelna, które zo
stało stolicą powiatu, obejmującego również Kruszwicę. Powstajq 
tu urządzenia użyteczności publicznej, budynki reprezentacyjne, 
kolej łączy Strzelno z Mogilnem. Liczba ludności wzrasta do 4 tys. 
W  1919 Strzelno wraca do Polski; w 1939 traci na rzecz Mogilna 
funkcję powiatu.
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Z zabytków miasta na pierwszym miejscu wym(ienić należy 
dwa wspaniałe romańskie kościoły: św. Prokopa z pierwszej poł. 
XII w. i św. Trójcy —  dawny przyklasztorny z przełomu XII
i XIII w., przebudowany w XV III w. —  słynny z odkrytych 
w nim po wojnie rzeźbionych kolumn romańskich i tympanonu.

Pierwszy, to granitowa rotunda z kwadratowym prezbiterium. 
Drugi jest trójnawową bazyliką z transeptem, orientowany, 
z dwuwieżową fasadą od zachodu, przy czym wieże nie wykracza
ją poza linię naw bocznych i wyrastają z korpusu kościoła. Pię
kna, prosta architektura nie decyduje jednak o wyjątkowym zna
czeniu kościoła ponorbertańskiego. Zjawiskiem niezwykłym są 
wewnętrzne kolumny o trzonach bogato zdobionych rzeźbiarską 
dekoracją figuralną.

Jedna z nich posiada kształt śrubowaty, dwie inne natomiast, 
nawiązując jakby do dekoracji przyściennej, ozdobione są w cało
ści pasem nisz arkadowych poprzedzielanych fryzami roślinnymi. 
W  niszach stoją postacie świętych, personifikacje cnót, przywar, 
postacie rycerzy i nagiego Adama. Obok frontalnych trafiają się 
tutaj pozy profilowe, a nawet wyraziste ruchy, np. rwania wło
sów z głowy. Krótkie proporcje figur ii prymitywna plastyczność 
wskazują na miejscowe kujawskie pracownie. Podobieństwa uja
wniają również tympanony kościołów: św. Prokopa (zniszczony 
w czasie wojny), który przedstawiał Chrystusa Pantokratora po
między fundatorami i św. Trójcy, przedstawiający św. Annę 
z Marią na rękach, stojącą między Piotrem Wszeborowiczem a po
stacią kobiecą.

Drugi portal św. Trójcy, otoczony palmetową wicią, posiada 
kształt trójlistnego łuku, przedstawia Chrystusa depczącego lwa
i smoka, uzupełniają go zaś symboliczne postacie ewangelistów. 
Nad Chrystusem unosi się Duch Święty, całość flankują postacie 
dwóch aniołów i popiersie św. Piotra i Pawła.

Rzeźby ze Strzelna zupełnie nieoczekiwanie odsłoniły niezna
ną nam właściwie urodę wnętrz romańskich, z ich zaskakującą 
ekspresją typu realistycznego, która może konkurować z rzeźbą 
romańską najciekawszych ośrodków europejskich.
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KOŚCIÓŁ REFORMATORÓW W WĘGROWIE

1%J" iasto powiatowe Węgrów leży na prawym brzegu Liwca, o 77 
km od Warszawy, na skrzyżowaniu szos Warszawa —  Sokołów 

Podlaski i Siedlce —  Wyszków. W  X IV  w. była to zapewne osada 
targowa, położona w tej częśctf wschodniego Mazowsza, która ok. 
1300 r. przeszła w ręce ruskie, a w ciągu X IV  w. do W. Ks. Li
tewskiego. Później, wraz z całym woj. podlaskim, znalazł się W ę
grów w Koronie. Miastem został niewątpliwie w I poł. X V  w. 
Przechodził tędy wówczas ważny szlak z Drohiczyna (gdzie scho
dziły się drogi z Rusi i Litwy do Warszawy), dzięki czemu W ę
grów odgrywał ważną rolę jako ośrodek handlu zbożem. W  II 
poł. X V  w. miasto było własnością Uhrowskich (Węgrowskich), 
następnie Kostowiczów, Kiszków i Radziwiłłów. W  1664 r. kupili 
miasto Krasińscy. Było ono ważnym ośrodkiem protestanckim, 
później ariańskim, a od 1592 —  kalwińskim. Przy zbiorze ariań- 
skim ufundowanym przez J. Kiszkę w 1558 r., działali tacy w y-

K arczm a w  Sław kowie
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bitni bracia polscy jak Piotr z Goniędza |i Marcin Krowicki. 
W  1571 r. J. Kiszka założył drukarnię ariańską. W  1664 r. J. Kra
siński sprowadził do Węgrowa reformatów. Rozpoczęły się w 
mieście spory i prześladowania religijne. Nadal jednak odbywały 
się tu aż do 1788 r. synody ewangelików. Wyodrębniły się z cza
sem trzy dzielnice miejskie: Stare Miasto, Nowe i Ruskie. Czyn
ne były m. in. 4 suszarnie, 11 browarów i 12 młynów. Wśród 
mieszkańców było wielu kupców. W  1650 r. powstała dzielnica 
Szkotów, trudniących się sukiennictwem. Jan Kazlimierz potwier
dził w tym czasie prawa miejskie Węgrowa. O pomyślnym roz
woju miasta może pośrednio świadczyć postępujący upadek sąsie
dniego Liwu, który nie wytrzymał konkurencji. W  drugiej poło
wie X V III w. rozwijała sSę tu manufaktura sukiennicza, która je
szcze w czasie powstania listopadowego produkowała sukno dla 
wojska. Na początku Powstania Styczniowego 3. II. 1863 r. —  40 
kosynierów osłoniło bohaterskim atakiem na jazdę rosyjską od
dział powstańców Janka Sokoła (Matalińskiego), wycofując się 
z otoczonego miasta. Mimo, że linie kolejowe, budowane w X IX  
w., ominęły Węgrów —  rozwijał się on lepiej niż wiele innych 
miast. W  1827 r. liczył 3 tys. mieszkańców, w 1921 —  8,5 tys., 
a w 1939 —  ponad 12 tys. W  okresie międzywojennym rozwinęło 
się tu chałupnictwo garbarskie i meblarskie. W  okresie okupacji 
hitlerowskiej miasto zostało zniszczone w 60%, a liczba mieszkań
ców po wyzwolenliu wynosiła zaledwie 4800.

Ośrodkiem rozplanowania miasta jest duży, prostokątny ry
nek, przy którym stoi gotycko-barokowy kościół parafialny, 
wzniesiony w X IV  w., przebudowany gruntownie w latach 1703—  
— 1706 pod kierownictwem Jana Ceroniego. W e wschodniej czę- 
ci miasta wznosi się kościół i klasztor reformatów, ufundowa
ny przez Jana Kazlimierza i Jana Dobrogosta Krasińskich, wznie
siony w latach 1693— 1706 wg projektu Tylmana z Gameren 
z pięknymi polichromiami Michelangela Palloniego. W  1864 r., 
po kasacji zakonu reformatów, następuje przebudowa klasztoru 
na cerkiew. Zabudowania klasztoru, przylegające wschodnim ra
mieniem krużganka do bocznej, zachodniej ściany kościoła, two
rzą zwarty kompleks otaczający prostokątny wirydarz. W  części 
północnej zachowały się zabudowania gminy ewangelickiej. Za
bytkowy dawny zajazd pochodzi z I poł. X V III w.
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ZAMEK W WIŚNICZU NOWYM

Dawne miasteczko Wiśnicz od 1934 r. jest wsią, położoną o 7 km 
na południe od Bochni. W  drugiej ćwierci XIII w. osada 

zwana pierwotnie Wiśnice lub Wiśniewfice, przeszła z nadania 
Gryfitów na własność klasztoru benedyktynek w Staniątkach, 
którym Bolesław Wstydliwy zezwolił w 1254 r. lokować tę wieś 
na prawie niemieckim. Z rąk zakonnic wyszła w X IV  w. i już 
około jego połowy należała do Kmitów, którzy zbudowali tu po
tężny zamek, przerobiony gruntownie w I poł. X V I w. W  1590 r. 
zamek i dobra kupili Lubomirscy. W  1616 r. Zygmunt III zezwo
lił Stanisławowi Lubomirskiemu na założenie miasta na obszarze 
przylegającej do zamku wsi Rogozie. Miasto otrzymało nazwę 
Wiśnicz Nowy w celu odróżnienia od sąsiednich wsi: Starego
i Małego Wiśnicza. W  1620 r. zbudował tu Stanisław Lubomir
ski okazały kościół parafialny i murowany ratusz w środku ryn
ku, a w 1635 r. w pobliżu zamku wspaniały kościół i klasztor dla 
karmelitów bosych, zatrudniając przy budowie wziętych przez 
siebie do niewoli pod Chocimiem jeńców tureckich. W  tym czasie 
rozbudowano również zamek, zmieniając go w potężną twierdzę, 
bronioną przez 80 armat i 400 ludzi załogi. Powyższymi pracami 
kierował architekt włoski —  Maciej Trapola. W  okresie potopu, 
zarówno miasteczko, rozwijające się dzięki położeniu na trakcie 
handlowym z Krakowa przez Bochnię na Węgry, jak i zamek 
uległy zniszczeniu. Szwedzi wywieźli stąd łupy na 150 wozach. 
Pod Wiśniczem Nowym rozgromili oni również wojsko kwarcia- 
ne. W  klasztorze, po kasacji zakonu, zaborcze władze austriackie 
umieściły sąd i więzienie, które znajduje się tu do dziś. W  okre
sie okupacji, zapełnione było ono więźn|iami politycznymi, z któ
rych wielu hitlerowcy rozstrzelali na cmentarzu więziennym. Znaj
dujący się w obrębie więzienia piękny kościół został po barba
rzyńsku zburzony w latach 1942-44, a pochodzące z jego rozbiór
ki potężne głazy wywożono do Krzeszowic na budowę pałacu dla 
gubernatora Franka. W  1665 r. liczba ludności wynosiła 780, 
w 1843 —  ok. 4 tys., a w 1961 —  1560 mieszkańców. W  Wiśniczu 
Nowym urodził się Juliusz Kossak. Przebywał tu często Jan Ma
tejko, zajeżdżając do drewnianego dworu Serafińskich, zwanego 
Koryznówką. W  zakrystii kościoła parafialnego z X V II w. wisi
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jego obraz, przedstawiający wskrzeszenie Łazarza. Wnętrza baro
kowego zamku Lubomirskich uległy w dużym stopniu zniszcze
niu. W  bardzo dobrym stanie zachowały się natomiast mury ze
wnętrzne i fortyfikacje bastionowe. Zachowały sfię również: ple
bania z X V II w., ratusz, częściowo tylko przebudowany w X IX  w. 
i wszesnobarokowy kościół pokarmelicki.

vty
~i~
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Król Zygmunt Stary i żebracy

K ról Zygm unt, raz z K rakow skiego Zam ku oknem  patrząc, 
usłyszał dw óch dziadów  śp iew ających pod zamkiem. Jeden 
z nich śpiewał —  „b łogo temu, którem u Bóg łaskaw ” .

Drugi zaś spostrzegłszy, że król ich słucha zaśpiewał —  „b ło 
go i temu, którem u i K ról łaskaw ” . W  tej chw ili przyszła kró
low i m yśl i rozkazał dw a bochny chleba szybko upiec o  w  je 
den z nich w łoży ł 100 czerw onych złotych.

Potem  próżny bochen chleba kazał podać temu co śpiewał
o  łasce boskiej, zaś bochen z pieniędzm i temu, który królew 
skiej łaski by ł piewcą. Sam zaś patrzył oknem na to co się 
stanie.

Gdy dworzanin w edług polecenia króla bochny żebrakom 
rozdał, a przy tym  jałm użny po  kilka tynfów , ten co  mu się 
pieniężny bochen przytrafił pow ażył go w  ręku i pom yśliwszy, 
że by ł to chleb niewypieczony, a chcąc oszukać kom pana rzekł 
mu —  zamieńmy się bochnami.

Drugi żebrak nie w iedzący o niczym  zgodził się chętnie. 
A  gdy przyszło mu krajać ów  bochen dośw iadczył że opatrz
ność boska go nie opuściła. K ról Zygm unt zaś zafrasow ał się 
tym m ocno i w ięcej na takie fortele nie pozw alał sobie.

D ziw actw a Trem beckiego

Sławny poeta Stanisław Trem becki, znany b y ł z licznych 
dziwactw. O ubiór w łasny był na tyle niedbałym, że nieraz 
musiał go kam erdyner przytrzym yw ać aby mu w łożyć czysty 
kołnierzyk gdy Trem becki chciał iść z w izytą do króla jego
m ości.

D o liczby różnych jego  dziw actw  należy też i to, że pew nego 
razu postanow ił przez rok cały niczego w ięcej nie jeść na śnia
danie jak  tylko gotow any groch bez omasty. I dotrzym ał słowa.
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150-LECIE URODZIN 
KAMILA CYPRIANA NORWIDA

W  ubiegłym roku minęła 150 
rocznica urodzin Kamila 

Cypriana Norw/ida —  jednego 
z wielkich poetów polskiego ro
mantyzmu.

W  latach młodości otoczony 
podziwem i serdecznością kręgu 
najbliższych przyjaciół, uważa
ny za wielki poetycki talent, z 
czasem staje się coraz bardziej 
samotny i opuszczony. Poeta za
pomniany właściwie już w o- 
statnich latach swego życia
i przez blisko ćwierć wieku po 
śmierci...

* * *

Kamil Cyprian Norwid uro
dził się w 1821 roku w ro

dzinie szlacheckiej. Matka jego 
była spokrewniona z domem Sobieskich. W e wczesnym dzieciń
stwie zostaje sierotą i wychowaniem przyszłego poety zajmuje 
się babka —  Hilaria Sobieska. Już jako dziecko wykazuje duże 
zdolności plastyczne. Uczy się rysunku.

Urodzenie babki zapewniało mu swobodny wstęp do salonów 
towarzyskich Warszawy.

W  1842 roku Norwid wyjeżdża z kraju, by za granicą uzupeł
niać wykształcenlie. Zdobywa wiedzę w zakresie malarstwa i rzeź
by. Początkowo przebywa w Niemczech, następnie udaje się do
Włoch. Bezpośredni kontakt z arcydziełami sztuki wzbogaca jego 
artystyczną kulturę. To właśnie pobyt we włoszech wyrobił w po
ecie przekonanie o integracji wszystkich sztuk, tak silnie zazna
czające się w całej jego twórczośdi.

Z początkowym okresem pobytu za granicą związana jest hi
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storia nieszczęśliwej miłości poety do Marii Kalergis —  pierwszej 
damy ówczesnych czasów.

Na emigracji, w Rzymie, zaprzyjaźnia się też z czołowymi 
przedstawicielami polskiego romantyzmu —  Adamem Mickiewi
czem, Zygmuntem Krasińskim. Przyjaźń poety z Mickiewiczem 
nie trwa jednak długo. Różnią (ich poglądy na sprawę legionów 
i stosunek Mickiewicza do papieża Piusa IX.

Lata 1849— 1852 spędza Norwid w Paryżu. Tu poznaje Słowac
kiego i Chopina. Zawsze wrażliwy na muzykę, uwielbia Chopina, 
a śmierć jego przeżywa bardzo boleśnie. Poświęca Choplinowi je
den z piękniejszych swoich wierszy —  „Fortepian Szopena” , łą
cząc w nim hołd dla muzyki kompozytora z żałobnym nastrojem 
po jego śmierci.

Pod koniec 1852 roku, Norwid opuszcza Paryż i wyjeżdża do 
Ameryki i przez pewien czas mieszka w Nowym Jorku. Jednakże 
typowy dla Amerykanów, brak starej kultury, powoduje powrót 
Norwiida do Europy. Zatrzymuje się na krótko w Londynie, 
a w 1855 roku jest z powrotem w Paryżu, gdzie przebywa do 
końca życia.

* * *

Polskiej literaturze, polskiemu czytelnikowi, Norwida przywró
cił Zenon Przesmycki, znany jako Miriam —  poeta, krytyk 

i esseista, redaktor tygodnika „Życie” (lata 1887-88), założyciel 
i redaktor „Chimery” (lata 1901-7). Ten okres zainteresowania 
Norwidem zwany był „miriamowskim” . To właśnie na kartach 
„Chimery” ukazał się pośmiertny pierwodruk profetycznego wier
sza Norwida „Do Walentego Pomiana Z...::, w którym poeta wy
powiada znamienne słowa o Przyszłości —  „Korektorce Wiecz
nej” . To właśnie Miriam narzucił swemu pokoleniu swoisty kult 
Norwida, rozpowszechnił przekonanie o wysokiej randze wartości 
utworów Norwida, on wreszcie ocalił i zgromadził znaczną część 
pism Cypriana Kamila —  utworów poetyckich, dramatycznych, 
prozy, listów, nie mówiąc o rysunkach. Bezpośredni więc fakt 
powtórnego, choć pośmjiertnego wkroczenia Norwida do literatu
ry, do życia literackiego w Polsce, zawdzięczamy przede wszyst
kim Miramowi.

Kolejny okres bardzo żywego zainteresowania twórczości. Nor
wida to lata trzydzieste. Wtedy to między innymi ukazuje się na-
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kładem „Biblioteki Tygodnika Ilustrowanego” w Warszawie 1933 
roku książka Zygmunta Falkowskiego „Cyprian Norwid. Portret 
ogólny” ze słowem wstępnym Stanisława Pigonia. Był to okres 
pogłębiania badań i studiów, okres, w którym usiłowano umjiej- 
scowić Norwida w historii naszej literatury i kładziono szczególny 
nacisk na motywy pracy i walki w twórczości Norwida.

I wreszcie późne lata pięćdziesiąte, początek sześćdziesiątych 
naszego stulecia przynoszą kolejną fazę zainteresowania Norwi
dem. Przynoszą najtajniejsze opracowania, studia najbardziej do
głębne. Jesteśmy więc świadkami czwartego poetyckiego życia 
Norwida.

Odległe są już te czasy, gdy uważano Norwida za poetę her
metycznego, elitarnego, dostępnego tylko nielicznym, z reguły pa
rającym się literaturą zawodowo. Dziś twórczość Norwida stano
wi najpoważniejszy trzon poezji współczesnej. To właśnie nasze 
pokolenie jest tym „późnym wnukiem”, do którego tak zwracał 
się Norwid: „Syn minie pismo, lecz ty spomnisz wnuku” .

Tak, jak bywa to zwykle udziałem wielkich ludzi, Norwid nie 
mieśdił się w swojej epoce, przerastał ją na tyle, że toczyły się 
nawet żarliwe spory o to, czy jest Norwid poetą romantycznym, 
czy nie. Stawiał swojej epoce tak wielkie wymagania, jakich ona 
sama sobie nie stawiała. Mówiono o nim, że pisał „ciemne wier
sze” , a chciano wówczas widztieć wiersze piękne, wygładzone, bu
dzące zachwyt pięknem. Norwid, poeta z wyobraźnią wzbogaco
ną o perspektywiczną jasność widzenia, patrzył na swoją epokę 
z goryczą i ironią, z pełną smutku i refleksji zadumą mędrca, wi
dzącego dalej niż inni. Myśl Norwidowska —  jego specyficzny 
stosunek do rzeczywistości —  wypływały z nieuczestniczenia 
Norwida w podstawowych prądach swojej epoki. Ówczesną trady
cją literacką, ówczesną wrażliwość artystyczną kształtowała tra
dycja martyrologiczna i mesjanistyczna —  tradycja gloryfikacji 
cierpienia i bahaterstwa, emocjonalnych zrywów, tak bardzo ży
wa w twórczości Mickiewicza („Księgi Fielgrzymstwa”), Słowac
kiego („Lilia Weneda”), Krasińskiego („Irydion”). To co istotne 
w twórczości Norwida —  kult pracy, intelektu, pojmowanie sztu
ki w ogóle jako pracy —  rodzić się dopliero zaczyna z końcem ro
mantyzmu.

Ten poeta —  zawsze przeciwny romantycznej idei poświęcania
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się jednostki dla dobra ogółu, pisząc: „U nas poświęcenie jest aby 
stracić wszystko dla sprawy, nie aby wszystko zyskać dla spra
wy” —  obcy był romantykiem. Dostrzegał cały paradoks epoki —  
narzucony model cierpienia, model cierpiącego, a przecież bierne
go patriotyzmu, stawał się często po prostu wygodną pozycją, po
zwalającą nadal kontemplować poczucie heroicznego męczeństwa 
i wyjątkowości. Już w tamtych czasach Norwid myślał o budowie 
nowego społeczeństwa, które nie rozpamiętuje nieustannie naro
dowych mitów, ale tworzy nowe życie, nowe wartości w oparciu
o konkretną pracę. On jeden bodajże widział dokładnie, jak po
stępowy początkowo romantyzm, kostnieje, staje się podobnie kon
serwatywny, jak poprzedzający go, a zwalczany uprzednio —  kla
sycyzm. Marzył więc i pragnął Norwid sztuki, która nie mitolo- 
gizuje, nie upiększa, nie jest salonową zabawą, ale sztuki budu
jącej, sztuki otwierającej wciąż nowe perspektywy. I o tych no
wych perspektywach myśląc zadawał współczesnym pytanie:

a kilka miesięcy przed śmiercią zniechęcenie i apatia ogar
nęły Norwida. Coraz bardziej rwała się jego więź z rzeczy

wistością. Jedyną ucieczkę i pociechę upatrywał w poezji:

Obolały, zmęczony, z coraz silniejszym piętnem dziwaka i sa
motnika, wikła się w sprzecznościach marzenlia i rzeczywistości. 
Widzi już tylko, z typową dla siebie ironią —  „ból świata” .

Jeszcze zasiada do pracy nad rękopisem poematu miłosnego 
„Assunta” . Jeszcze nad nim pracuje, choć coraz częściej skarży się 
na dotkliwy ból serca.

Umiera w Paryżu w 1883 roku, w zakładzie św. Kazimierza 
dla ubogich emigrantów. Opuszczony, zapomniany, wielki poeta 
i twórca, który w czasach, gdy poeta zgodnie z modą, musiał być 
„wieszczem” , mówił, że poetą się nie jest, że „poetą bywa się”.

„C zy ten ptak kala gniazdo, co je  kala, 
Czy ten co m ów ić o tym  nie pozw ala?” .

*

„Skarby i siły przew ieją, ogóły całe zadrżą, 
Z  rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: Poezja i dobroć ...”

M. Leżuk
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PRAWO DLA OBYWATELI PRL
URLOPY PRACOWNICZE

Podpisując umowę o pracę każdy dziś zdaje sobie sprawę, że 
jednocześnie przysługuje mu urlop pracowniczy. Czy zawsze tak 
było? Urlopy pracownicze są udzielane dopiero od początku X X  
wieku, a ich upowszechnienie nastąpiło po pierwszej wojnie 
światowej. Wiązało się to ściśle z walką klasy robotniczej o pra
wa ludzi pracy.

Polskie ustawodawstwo urlopowe należało do najkorzystniej
szych w świecie kapitalistycznym. Po II wojnie światowej w Pol
sce Ludowej urlopy pracownicze zostały znacznie poszerzone, lecz 
nie została usunięta różnica między pracownikiem fizycznym  
a umysłowym.

Dopiero Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 
85), obowiązująca od 1 stycznia 1969 r., nadaje urlopom pracow
niczym charakter rzeczywiście socjalistycznego prawa pracy.

Po pierwsze —  zniesienie zróżnicowania uprawnień urlopo
wych dwu grup pracowników: fizycznych i umysłowych. Pracow
nicy fizyczni otrzymali należne im prawa do korzystania z urlo
pu, podobne jak pracownjicy umysłowi.

Druga istotna sprawa —  zakres podmiotowy ustawy. Obejmu
je ona wszystkich, bez względu na miejsce zatrudnienia i bez 
względu na charakter stosunku pracy, którym są objęci.

I trzecia istotna sprawa —  wymiar urlopu. Dla przykładu: 
przed wojną pracownikowi fizycznemu przysługiwało 8 dni urlo
pu po roku pracy i 15 dni kalendarzowych po trzech latach pra
cy. Po wojnie, na podstawlie tej samej ustawy z 1922 r. ale no
welizowanej —  pracownikowi fizycznemu przysługiwało 12 dni 
urlopu po roku pracy i 15 dni po trzech latach oraz 30 dni po 
dziesięcioletniej pracy.

Nowa ustawa ustala jednakowo dla wszystkich pracowników: 
14 dni po roku pracy, 17 po trzech latach, 20 po sześciu i 26 dni 
roboczych po dziesięciu latach pracy.
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KIEDY PRACOWNIK NABYWA PRAWO DO PIERWSZEGO
URLOPU?

Należy tu odróżnić pracownika dorosłego od młodocianego. 
W  pierwszym przypadku pracownik otrzymuje urlop po przepra
cowaniu jednego roku i prawo do dalszych urlopów w każdym 
roku kalendarzowym. Pracownik młodociany otrzymuje po upły
wie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy —  12 dni roboczych, a po 
roku pracy —  26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzo
wym, w którym pracownik kończy 18 lat, przysługuje mu urlop 
w wymiarze 20 dni roboczych.

Należy zaznaczyć, że ustawa nie daje dorosłym w pierwszym 
roku po sześciomiesięcznej nieprzerwanej pracy, prawa do dwu
tygodniowego urlopu.

URLOP PRZY ZMIANIE ZAKŁADU PRACY

Licząc od 1 stycznia 1969 roku, okresy zatrudnienia we wszyst
kich zakładach pracy łączy się, sumuje, pod warunkiem aby przer
wa w zatrudnieniu nie przekroczyła 3 miesięcy. Przerwa ta może 
być dłuższa w wypadku, jeżeli pracownik nie mógł podjąć zatrud
nienia z powodu choroby, tymczasowego aresztowania —  jeżeli, 
postępowanie karne zostało umorzone lub zapadł wyrok uniewin
niający itp.

Pozostają w mocy poprzednio obowiązujące przeplisy dotyczą
ce ciągłości pracy. Według tych przepisów pracownik traci cią
głość pracy:
—  jeżeli sam rozwiązał umowę o pracę w drodze wypowiedzenia,
—  jeśli zakład pracy rozwiązał umowę o pracę, ale z winy pra

cownika.
W  przypadku utraty ciągłości pracy na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem 1. I. 1969 r. nie zalicza się poprzed
nich okresów, a zatrudnienie liczy się dopiero od podjęcia ostat
niej pracy.

Należy podkreślić, że pracownik —  pomimo rozwliązania sto
sunku o pracę w drodze wypowiedzenia nie traci prawa do nie
wykorzystanego urlopu, jeżeli rozwiązał stosunek pracy z powo
du:
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—  naruszenia przez zakład pracy podstawowych obowiązków 
względem pracownika,

—  podjęcia zatrudnienia w miejscu swego zamieszkania lub 
w poblliżu, pod warunkiem, że poprzednio był zatrudniony w in
nej miejscowości i dojeżdżał do pracy,

—  przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką.
Natomiast wypowiedzenie stosunku pracy przez zakład pracy

nie powoduje utraty prawa do urlopu, za rok, w którym zostało 
złożone oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia.

W  takim przypadku zakład pracy obowiązany jest udzielić 
pracownikowi urlopu przysługującego mu w roku, w którym na
stępuje rozwiązanie stosunku pracy, w okresie wypowiedzenia, 
jeżeli okres ten wynosi co najmniej 3 miesiące. W  razie zaś nie
wykorzystania przysługującego pracownikowi! urlopu z powodu 
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jak również powo
łania pracownika do okresowej służby wojskowej, pracownikowi 
przysługuje ekwiwalent pieniężny.

W  wypadku przejścia pracownika do innego zakładu pracy, 
jeśli nastąp|iło to w drodze przeniesienia służbowego, zakład do 
którego pracownik został przeniesiony, obowiązany jest udzielić 
mu przysługującego urlopu w danym roku kalendarzowym.

Natomiast jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zostaje roz
wiązane przez zakład z wyłącznej winy pracownika, w nowym 
zakładzie pracy następuje zmniejszenie wymiaru urlopu, ale tyl
ko w jednym roku, tak że w roku następnym pracownik otrzy
muje urlop w wymliarze wynikającym ze stażu pracy.

Przy rozwiązaniu umowy o pracę w drodze wzajemnego po
rozumienia stron —  bez względu na to z czyjej inicjatywy doszło 
do porozumienia —  pracownik, który podjął nowe zatrudnienie 
w odpowiednim (z reguły 3 miesięcznym) terminie od rozwiąza
nia umowy, zachowuje diągłość pracy.

CO WLICZANE JEST DO OKRESU PRACY?

Wymiar urlopu wzrasta w zależności od liczby lat pracy. Li
czy się nie tylko okres bezpośredniego zatrudnienia, ale także 
okresy zaliczalne.
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1) naukę w szkołach dolicza się pracownikowi, który ukończył:
— zasadniczą szkołę zawodową lub inną równorzędną szkołę 

zawodową —  3 lata,
— średnią szkołę zawodową, po ukończeniu szkoły podstawo

wej —  5 lat,
— średnią szkolę zawodową po ukończeniu zasadniczej szkoły 

zawodowej lub równorzędnej —  5 lat,
—  średnią szkołę ogólnokształcącą —  4 lata,
—  państwową szkołę pomaturalną —  6 lat,
—  szkołę wyższą —  8 lat.
Okresów nauki w poszczególnych wyżej wymienionych szko

łach, nie sumuje się, lecz w razie ukończenia dwóch lub więcej 
szkół, dolicza się do okresu zatrudnienia liczbę lat, przewidzianą 
dla jednej z tych szkół —  oczywiście tę, z którą związany jest 
najwyższy współczynnlik. Na przykład pracownikowi, który ukoń
czył zasadniczą szkołę zawodową i średnią szkołę zawodową, nie 
zaliczy się lat ośmiu, lecz tylko 5 lat za średnią szkołę zawodową.

A  jeżeli pracownik ukończył, np. wieczorową 5-letnią średnią 
szkołę zawodową, nie przerywając pracy, czy liczy mu się po
dwójnie okres zatrudnienia i nauki w szkole? Otóż nie. Tylko 
okres zatrudnienia. Są tu pewne wyjątki, które regulują przepisy 
szczegółowe.

Należy podkreślić, że okresy nauki nie traci się nigdy i które 
będą doliczone nawet osobom podejmującym pracę po kilku czy 
kilkunastoletniej przerwie w pracy.

Komftet Pracy i Płac w wyjaśnieniu nr 5 z dnia 31. XII. 
1969 r. w sprawie wliczania okresu nauki do okresu pracy, zali
cza inne typy szkół.

—  gimnazjum ogólnokształcące lub zawodowe po 6 klasach 
szkoły powszechnej, czyli tzw. „małej matury” —  3 lata.

—  średniej szkoły zawodowej, po „małej maturze” (lub po
6 klasach gimnazjum 8 klasowego, lub 9 klasach średniej szkoły 
ogólnokształcącej) —  5 lat,

—  dokształcającej szkoły zawodowej uważać należy za równo
rzędne z ukończeniem 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej,

—  liceum pedagogiczne (przed wojną było ono 3-letnie, po 
wojnie 4-letnie, obecniie 5-letnie, traktować należy jako ukończe
nie średniej szkoły zawodowej,
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— 6 klasowej szkoły wydziałowej, powinno być traktowane 
na równi z ukończeniem średniej szkoły zawodowej.

—  szkoły felczerskiej —  5 lat, a po ukończeniu przez osobę 
posiadającej średnie wykształcenie —  6 lat,

—  szkoły pielęgniarksiej —  tak, jak w przypadku szkoły fel
czerskiej,

—  szkoły asystentek pielęgniarskich —  3 lata,
—  szkoły artystycznej II stopnia —  5 lat.
Szkoły mistrzów po szkole podstawowej dają prawo do zalicze

nia przewidzianego programu nauczania czasu trwania nauki, nie 
więcej niż 3 lata, a 5 lat wówczas, gdy warunkiem przyjęcia do 
szkoły było ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub równo
rzędnej. Szkoły oficerskie nie będące szkołami wyższymi —  dają 
prawo do zaliczenia od 2 do 6 lat, zależnie od programu naucza
nia.

Mogą być inne przypadki ukończenia szkół obecnie nietypo
wych. Nie sposób ich tu wszystkich wymienić. W  takiej sytuacji 
najlepliej zwrócić się bezpośrednio do Ministerstwa Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego lub do Komitetu Pracy i Płac z prośbą
o wyjaśnienie, przesyłając uprzednio odpis świadectwa ukończe
nia danej szkoły.

2. Okresem zaliczany jest okres służby:
—  czynnej w Ludowym Wojsku Polskim,
—  w Milicji Obywatelskiej,
—  w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej.
Czas zasadniczej lub okresowej służby wojskowej wlicza się 

do okresu zatrudnienia pracownikowi, który po zwolnieniu ze 
służby wojskowej podjął pracę w innym zakładzie pracy, a nie 
w tym, w którym był zatrudniony w chwili powołania do woj
ska —  pod warunkiem, że do wykonywania zatrudnienia w innym 
zakładzie pracy przystąpił w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze 
służby wojskowej.

Oficerom i podoficerom zawodowej służby wojskowej, zwol
nionym ze służby, zalicza się do zatrudnienia w zakresie urlopu, 
okres służby, o ile podejmą pracę w ciągu 6 miesięcy od dnia 
zwolnienia.

Zwolnionym ze służby funkcjonariuszom bezpieczeństwa pu
blicznego zalicza się okres tej służby do okresu zatrudnienia w za
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kresie wymiaru urlopu, pod warunkiem podjęcia tej pracy w cią
gu 2 miesięcy od dnia zwolnienia.

Okresy służby w Milicji Obywatelskiej i w Służbie Więzien
nej zalicza się do okresu zatrudnienia, wymiar urlopu na zasa
dach ogólnych, tzn. jeśli przerwa nie jest dłuższa niż 3 miesiące.

3. Zaliczalny okres urlopu bezpłatnego.
Przyjęto zasadę, że zaliczalny bezpłatny urlop obejmuje okres 

nie dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast urlop bez płatny, udzielony 
pracown|icy w celu zapewnienia opieki nad małym dzieckiem —  
nie dłuższy niż rok —  zalicza się w całość do okresu pracy.

Pytanie: jeżeli pracownica, która korzystała z rocznego urlopu 
bezpłatnego do opieki nad dzieckiem, po powrocie do pracy, ma 
prawo do urlopu wypoczynkowego?

Pracownicy w takim wypadku przysługuje co prawda urlop 
taki, jaki otrzymałaby, gdyby przez cały ten czas pracowała; do
piero jednak po upływie 3 mieslięcy od dnia zgłoszenia do pracy. 
Wyjątkowo, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę zakładową, 
urlop wypoczynkowy może być udzielony bezpośrednio po urlo
pie bezpłatnym. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, jeżeli zakład 
pracy ma obowiązek udzielić pracownicy urlop w roku kalenda
rzowym, w którym nabyła do niego prawo. Jeśli urlop bezpłatny 
zakończył się w listopadzie, to pracownica otrzyma urlop jeszcze 
w tym roku kalendarzowym.

W JAKIM CZASIE POWINIEN BYC UDZIELONY URLOP?

Zakład pracy jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu 
w tym roku kalendarzowym, za który urlop ten przysługuje. 
Trzeba dodać, że zakład pracy ma obowiązek czuwać nad tym, 
aby pracownik swój urlop wykorzystał, choćby nawet pracownik
o należny mu się urlop nie upominał.

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia urlopów przez 
poszczególnych pracowników zawiera plan urlopów. Plan ten 
uwzględniając w miarę możliwości propozycje pracowników, usta
la kierownik zakładu w porozumieniu z radą zakładową. Plan 
urlopów powinien być podany do wiadomości pracowników.
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Gdy zdarzy się, że pracownikowi należą się 2 urlopy zaległe,
to powinny one być udzielone w jednym roku, zaś urlop należy 
przesunąć na rok przyszły udzielając wówczas również dwu urlo
pów.

CZY MOŻNA DZIELIĆ URLOP

Zakład pracy nlie ma prawa z własnej inicjatywy dzielić urlo
pu. Natomiast pracownik może wystąpić z takim wnioskiem, 
zwłaszcza w celach zdrowotnych. Przepisy przewidują ogranicze
nia ustalające, że co najmniej jedna część urlopu powinna obej
mować nie mniej niż 10 kolejnych dni kalendarzowych.

Jeżeli pracownik zachoruje w czasie urlopu i choroba trwa 
trzy dni lub dłużej, urlop zostaje przerwany, a nie wykorzystanej 
części urlopu należy udzielić pracownikowi w terminie później
szym.

Odwołanie pracownika z urlopu nastąpić może jedynie wtedy 
gdy nieprzewidziane okoliczności wymagają obecności pracow
nika w zakładzie i tylko za zgodą rady zakładowej.

Pracownikowi przysługuje w bezpośrednim związku z odwoła
niem od zakładu:

—  zwrot poniesionych kosztów podróży do miejsca pobytu na 
urlopie i z powrotem,

—  zwrot już dokonanych opłat za nie wykorzystaną część po
bytu w miejscu, do którego pracownik wyjechał na urlop.

CZY MOŻNA ZAPŁACIĆ EKWIWALENT PIENIĘŻNY 
W ZAMIAN ZA URLOP?

W  zasadzie nie. Ale bywa to nliekiedy koniecznością, a miano
wicie: wtedy gdy:

—  nastąpiło już rozwiązanie stosunku do pracy,
—  nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy,
—  pracownik został powołany do zasadniczej lub okresowej 

służby wojskowej i nie wykorzystał należnego mu urlopu.
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KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ PRAWO DO URLOPU?

Tak, jak każde roszczenie wynikające ze stosunku pracy —  
z upływem 3 lat. Ale trzeba pamiętać, że pracownik nie musi 
się o urlop upominać. Udzielanie urlopu należy do obowiązków 
pracodawcy. Jeżeli zakład pracy przesunął urlop, okres roszcze
nia nie następuje. A  więc, praktycznie biorąc, przedawnienie 
prawa do urlopu z reguły nie następuje.

URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE

Pracownikowi kształcącemu się stacjonarnie przysługuje ur
lop na przygotowanie się do egzaminów i na czas ich trwania, 
w wymiarze:

7 dni —  w średnich szkołach zawodowych technicznych, eko
nomicznych, gospodarczych (z wyjątkiem roku ostatniego).

14 dni —  w związku z egzaminami końcowymi w danej szkole,
14 dni —  w szkołach wyższych (z wyjątkiem ostatniego roku 

studiów).
21 dni —  w ostatnim roku studiów w szkole wyższej i dodat

kowo 21 dni na egzaminy magisterskie.
Pracownikom kształcącym się zaocznie przysługują urlopy 

dla wziięcia udziału w konsultacjach oraz w celu przygotowania 
się i przystąpienia do egzaminu:

7 dni —  dla uczniów państwowych ogólnokształcących szkół 
korespondencyjnych w klasach od VIII do X .

9 dni —  dla uczniów klasy XI,
9 dni —  dla uczniów państwowych średnich zaocznych szkół 

zawodowych (z wyjątkiem ostatniej klasy),
12 dni —  dla uczniów ostatniej klasy średniej zaocznej szkoły 

zawodowej,
21 dni —  dla studentów zaocznych stud|iów szkół wyższych ' 

w każdym roku studiów oraz 21 dni na przygotowanie się i przy
stąpienie do egzaminów magisterskich.

Student kształcący się zaocznie może otrzymać dodatkowo 11 
dni urlopu bezpłatnego w ciągu jednego roku.

Jeżeli student uzyskał urlop płatny na egzamin szkoleniowy,
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a do egzaminu nie przystąpił, za okres ten nie przysługuje mu 
wynagrodzenie.

Urlop, przysługujący w związku z egzaminami, może być w 
danym roku szkoleniowym przyznawany tylko raz. Pracowniko
wi, który powtarza dany rok nauki i przystępuje do tego samego 
egzaminu po raz wtóry, przysługuje tylko zwolnienie z pracy na 
sam egzamin.

Do urlopu okolicznościowego dolicza się również święta i nie
dziele przypadające w okresie udzielonego urlopu. Pracownik 
kształcący się na kursach specjalnych, obejmujących przedmioty 
związane z dziedziną jego pracy zawodowej, ma prawo do urlopu 
na egzamin końcowy w wymiarze 7 dni, wtedy, gdy czas trwania 
kursu wynosi co najmnliej 6 miesięcy.

Tak samo do 7-dniowego urlopu okolicznościowego ma prawo 
pracownik uczęszczający na uniwersytet powszechny.

JAKIE SĄ SANKCJE 
ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW URLOPOWYCH?

Działalność kontrolna dotycząca dochodzenia roszczeń urlo
powych przez pracownika, należy do:

—  jednostek nadrzędnych,
—  związkowej inspekcji pracy.
Jednostki nadrzędne, stosując odpowiednie sankcje dyscypli

narne, mogą zapobiec, jak również i naprawić wyrządzoną pra
cownikowi krzywdę, wynikającą z naruszenia przepisów urlopo
wych.

Związkowa inspekcja pracy powołana jest do badania sposobu 
przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładach.

Ustawa urlopowa przewiduje za naruszenie przepisów urlo
powych karę grzywny od 100 do 4500 zł lub karę aresztu do 3 
miesięcy.

Pracownik, w razie powstania konfliktu z zakładem pracy, mo
że wystąpić z roszczeniem do Komisji Rozjemczej, a gdy komisja 
nie rozstrzygnie sporu z powodu braku jednomyślności lub za
rząd główny związku zawodowego uchyli orzeczenie Komisji —  
pracownik ma prawo wystąpić na drogę sądową.
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Sądem właściwym jest najczęściej sąd, w którego okręgu za
kład pracy ma siedzlibę. Pracownicy zajmujący stanowiska kie
rownicze mogą występować w swoich roszczeniach tylko przed 
sądem powiatowym jeżeli wartość sporu nie przekracza 100 tys. 
zł, ponad tę sumę istotny jest sąd wojewódzki. Pracownik jest 
zwolniony od obowiązku opłaty kosztów.

ł j /  \ ) /

T o kasza jaglana, M iłościw y Panie!

Jan Sobieski postanowiwszy stoczyć bitw ę pod Podhajcam i, 
rozłożył się obozem  pod M uzyłowem , ale ledwie rycerstw o zsia
dło z koni i zaczęło strawę gotow ać przy ogniskach, przednie 
straże napotkały n ieprzyjaciół i zaczęły się z nim ścierać.

Uderzono w  kotły, zagrzmiały trąby a Sobieski sprawiwszy 
szyki zaczął postępow ać naprzód. W ysłał harcow ników  przed 
sobą, wtem jeden z nich, w yprzedza wszystkich i wpada na 
zbliżające się zastępy Turków, poszli za nimi drudzy i tak 
wszczęła się zacięta bitwa, w  której Polacy odnieśli zw ycię
stwo.

Sobieski po skończonej w alce rozkazał, aby stawił się ów  
pierwszy waleczny Towarzysz i tak rzekł do niego —  pierwszy 
byłeś W aszeć w  boju  bądźże i pierw szy do nagrody.

Zmieszany Towarzysz pancerny tak na to odpowiedział. — 
To nie ja  M iłościw y Panie, ale kasza jaglana.

Co było w  istocie, bo właśnie ów  Towarzysz w arzył sobie 
kaszę w  kociołku, gdy zatrąbiono na koń. Żal było w ojakow i 
porzucić kaszę, w sypał ją zatem do sakwy, która gdy koniowi 
dopiekać zaczęła ten poniósł jeźdźca w  szeregi nieprzyjacielskie.

A  tak to, rad nie rad ów  Tow arzysz pierwszy rozpoczął w al
kę. Roześm iał się szczerze król jegom ość z tej opow ieści i so
w icie nagrodził szczerość podwładnego.
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POWSZECHNE ZAOPATRZENIE 
EMERYTALNE

Powszechne zaopatrzenie emerytalne stanowi system obowiąz
kowego zabezpieczenia pracowników i (ich rodzin, realizowany 
z funduszów państwowych, tworzonych ze składek opłacanych 
przez zakłady pracy. Zapewnia ono świadczenia pracownikom na 
starość lub w razie inwalidztwa oraz rodzinom pracowników 
i rencistów —  w razie utraty żywiciela. Powszechne zaopatrzenie 
emerytalne obejmuje dwa rodzaje śwfiadczeń:

1. Świadczenia pieniężne, w skład których wchodzą: renta 
starcza, renta inwalidzka, renta rodzinna, dodatki do rent i za
siłek pogrzebowy.

2. Świadczenia w naturze składające się z pomocy leczniczej 
i położniczej, protezowania, przysposobienia zawodowego oraz u- 
mieszczenia w domu rencistów.

Obowiązujący aktualnie system powszechnego zaopatrzenia e- 
merytalnego pracowników i ich rodzin unormowany został prze
pisami ustawy z 23.1.1968 roku (Dz. U. nr 3, poz. 6).

Powszechnym zaopatrzeniem emerytalnym objęte zostały 
wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy, a więc:

—  robotnicy i pracownicy umysłowi zatrudnieni na podsta
wie umowy o pracę, mianowania lub powołania,

—  niektóre osoby pełniące funkcje z wyboru, jeżeli przepisy 
przewidują, że z tego tytułu powstaje stosunek pracy,

—  członkowie spółdzielni pracy pozostający w stosunku pracy 
ze spółdzielnią,

—  osoby zatrudnione na podstawie umowy o naukę zawodu,
o przyuczenie do określonej pracy lub o odbycie wstępnego sta
żu pracy,

—  niektóre osoby wykonujące pracę nakładczą na rzecz jed
nostek gospodarki uspołecznionej (chałupnicy),

—  adwokadi wykonujący praktykę w zespołach adwokackich.
Za pracowników uważa się również osoby uczęszczające do

szkół przysposobienia zawodowego, wykonujące prace w zakła
dach pracy w związku z nauką zawodu, a także osoby uczęszcza
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jące do szkół partyjnych i szkół związków zawodowych, pod wa
runkiem ich bezpośredniego uprzedniego zatrudnienia.

Obowiązujący system powszechnego zaopatrzenia emerytal
nego pracowników li ich rodzin posługuje się pewnymi ogólniej
szymi, wspólnymi dla całego systemu, pojęciami i założeniami 
konstrukcyjnymi. Jednym z takich ogólnych pojęć jest pojęcie 
okresu zatrudnienia.

O tym jak długi ma być ten okres decydują różne okoliczno
ści. Na okres zatrudnienia składa slię przede wszystkim okresy 
pracy wykonywanej na terenie kraju za wynagrodzeniem, oczy
wiście okresy wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, 
zawartej z jednostką uspołecznioną, jak i prywatnym, nieuspo
łecznionym zakładem pracy.

Należy nadmienić, że osoba, zatrudniona u swego najbliższego 
krewnego lub powinowatego (u dziecka, pasierba, ojca, matki, oj
czyma, macochy, dziadka, babki, brata, siostry, teścia, zięcia, szwa
gra) może korzystać tylko ze świadczeń w razie wypadku w za
trudnieniu lub choroby zawodowej i to pod warunkiem, że:

—  umowa o pracę zawarta została w formie aktu notarial
nego

—  nie mieszka wspólnie z krewnym lub powlinowatym, u któ
rego jest zatrudniona.

Jako pracę na terenie kraju, uważa się pracę obywateli pol
skich przed wyzwoleniem na ziemiach, które po II wojnie świato
wej weszły w skład ZSRR oraz na obszarze Ziem Zachodnich 
i Północnych, chyba, że była to praca w organizacjach uznanych 
za zbrodnicze, jak: SS, SA, Gestapo itp.

Okresem zatrudnienia są też:
—  okresy zatrudnienia obywateli polskich po wyzwoleniu za 

granicą w polskich przedstawicielstwach i misjach oraz międzyna
rodowych instytucjach lub komisjach, do których obywatele ci 
zostali delegowani,

—  inne okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą 
(przed wyzwoleniem i po wyzwoleniu) w przypadkach, gdy prze
pisy emerytalne lub umowy międzynarodowe przewidują bezwa
runkowe zaliczenie tych okresów. Dotyczy to zatrudnienia na te
renie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Czechosło
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wacji, Belgii, Bułgaifii, Hiszpanii, Jugosławii, Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej, Francji, Węgier i Włoch,

—  okresy pełnienia funkcji z wyboru (np. przewodniczącego 
gromadzkiej rady narodowej), jeżeli z tego tytułu powstaje sto
sunek pracy,

—  okresy zatrudnienia na podstawie umowy o naukę zawo
du, o przyuczenie do określonej pracy oraz o odbycie wstępnego 
stażu pracy,

—  okresy pracy w spółdzielniach pracy członków i kandyda
tów pozostających ze spółdzielnią w stosunku pracy.

Obok okresów zatrudnienia nasze prawo emerytalne zna tzw. 
okresy równorzędne:

—  pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego na wypa
dek choroby i macierzyństwa po ustaniu zatrudnienia,

—  nauki w szkołach partyjnych i związkowych (pod warun
kiem uprzedniego zatrudnlienia),

—  pełnienia mandatu posła do Krajowej Rady Narodowej 
oraz na Sejm w Polsce Ludowej,

—  służby wojskowej zawodowej i nadterminowej (a nie z po
boru) pełnionej w wojsku polskim po dniu 1 listopada 1918 roku,

—  pracy nakładczej (chałupniczej), o ile spełnione zostały wy
magane warunki, a przede wszystkim praca na rzecz jednostki 
gospodarki uspołecznionej oraz zarobki w granicach od 1800 do 
9000 zł kwartalnie, przy braku innych źródeł dochodu,

—  pracy adwokatów w zespołach adwokackich (od 1 stycznia 
1964 r.),

—  pracy członków rolniczych spółdzielni: produkcyjnych, wy
konywanej w tych spółdzielniach (pod pewnymi warunkami:) .

Do okresów zatrudnienia zalicza się ponadto okresy:
—  nauki w szkole, do której pracownik został skierowany 

przez zakład pracy,
—  nauki w szkołach wyższych pod warunkiem uprzedniego 

zatrudnienia, oraz studiów doktoranckich (aspirantury naukowej),
—  niezawodowej służby w wojsku polskim po dniu 1 listopa

da 1918 roku i służby w oddziałach powstańczych: w powstaniach 
śląskich w latach 1919-21 oraz w powstaniu wielkopolskim,

—  służby w polskich formacjach wojskowych za granicą (w 
czasie od 1 wrześnlia 1939 r. do 13 lutego 1946 r.),

233



—  służby w oddziałach oraz czynnego udziału w organizacjach 
młodzieżowych, a zwłaszcza w oddziałach: Gwardii Ludowej, Ar
mii Ludowej, Polskiej Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, 
Korpusu Bezpieczeństwa i Armii Krajowej,

—  służby w armlii ZSRR (przez osoby posiadające obywatel
stwo polskie),

—  służby w armiach sojuszniczych (w okresie 1939— 1945 r.),
—  pobyt w niewoli lub obozach dla internowanych żołnierzy 

(w czasie od 1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r.),
-— działalności rewolucyjnej i działalności w postępowych or

ganizacjach politycznych lub społecznych, oraz pobytu w wię
zieniach i obozach odosobnienia za tę działalność,

—  służby w wojskowych oddziałach ludowych w czasie woj
ny domowej w Hiszpanii oraz internowania wskutek tej służby,

—  pobytu w hitlerowskich więzieniach za działalność politycz
ną, obozach koncentracyjnych i obozach pracy przymusowej od
1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r.,

—  udziału w walce o wolność narodową i zachowanie polsko
ści Gdańska, Pomorza, Warmii i Mazur, Śląska, Wielkopolski, Zie
mi Lubuskiej oraz okresy represji z tytułu tej walki,

—  bezrobocia przed wyzwoleniem (udowodnionego dokumen
tami),

—  tajnego nauczania w czasie okupacjli (przez pracowników 
nauki i przez nauczycieli).

Cprćcz okresu zatrudnienia, zostały wymienione okresy rów
norzędne z ckresem zatrudnienia i okresy zaliczane do okresu za
trudnienia.

NA CZYM  POLEGA TEN PODZIAŁ?

Otóż między okresem zatrudnienia li okresami równorzędnymi 
z okresem zatrudnienia a okresami zaliczalnymi istnieje różnica 
polegająca na tym, że pierwsze to okresy tzw. samoistne, podczas 
gdy okresy zaliczalne mogą być do nich tylko doliczone, a same 
jako takie (gdy nie ma okresów zatrudnienia lub okresów rów
norzędnych) nie dają żadnych uprawnień do świadczeń emerytal
nych czy rentownych.
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Należy nadmienić, że nie każda jednak praca wykonywana na 
podstawie umowy o pracę, mianowania lub wyboru może być 
uwzględniona przy ustalaniu uprawnień emerytalnych. Do okre
sów wymaganych do uzyskania emerytury lub renty inwalidz
kiej zalicza się tylko te okresy, w których praca wykonywana 
była w wymiarze godzin wynoszących co najmniej połowę czasu 
pracy obowiązującego w danym zawodzie (tzn. w granicach 4 go
dzin). Jeżeli pracownik był zatrudniony w kilku miejscach, uwz
ględnia się łączny czas pracy (np. 1/4 etatu w dwóch zakładach 
pracy daje w sumie 1/2 etatu i uprawnia do emerytury).

W  wypadkach, gdy z uwagi na szczególny charakter pracy, nie 
można ustalić czy pracownik zatrudniony jest co najmniej w po
łowie wymiaru czasu pracy, bierze się pod uwagę wysokość uzy
skanego wynagrodzenia. Jeżeli jest ono nie niższe niż połowa mi
nimalnej płacy miesięcznej (obecnie 500 zł, gdyż mlinimalna płaca 
miesięczna wynosi 1000 zł), okres takiej pracy jest okresem za
trudnienia.

NA CZYM POLEGA 
PODSTAWA WYMIARU EMERYTUR I RENT?

Wysokość każdej emerytury czy renty uzależniona jest od wy
sokości zarobku, jaki uzyskiwał pracownik w czasie swego zatru
dnienia. Stanowi ona ustalony dla poszczególnych świadczeń pro
cent tego zarobku. Ściślej biorąc jest to przeciętny miesięczny za
robek, od którego oblicza się emeryturę, rentę inwalidzką lub ro
dzinną. Podstawę tę stanowi zarobek:

—  albo ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia przed zgłoszeniem 
wniosku o emeryturę lub rentę,

—  albo z kolejnych 24 miesięcy zatrudnienia dowolnie wybra
nych przez zainteresowanego z ostatnich 12 lat zatrudnienia.

Wybór okresu, z którego ustala się podstawę wymiaru (z 12 
czy 24 miesięcy), pozostawiono do uznania zainteresowanemu. W y
boru tego dokonać on może w ciągu 3 lat od wydania decyzji 
przyznającej emeryturę lub rentę.

Może się zdarzyć, że pracownik nie przepracował jeszcze 12 
miesięcy i uległ wypadkowi i stał się inwalidą. W  tym wypad
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ku przeciętny miesięczny zarobek, który ma stanowlić podstawę 
wymiaru jego renty inwalidzkiej, ustala się w zależności od prze
pracowanego okresu w sposób następujący:

Jeżeli pracownik zatrudniony był:
co najmniej 1 miesiąc —  za podstawę wymiaru renty 

przyjmuje się zarobek z faktycznej liczby mieslięcy zatrudnienia, 
mniej niż jeden miesiąc —  do obliczenia podstawy wymia

ru renty przyjmuje się zarobek wynikający z umowy o pracę, 
a gdy nie jest to możliwe do ustalenia —  zarobek jaki otrzymali 
inni pracownolicy tego zakładu pracy zatrudnieni w takim samym  
charakterze i mający podobne kwalifikacje.

CO ROZUMIEMY PRZEZ KATEGORIĘ ZATRUDNIENIA?

Rozróżnia się dwie kategorie zatrudnienia:
I kategoria —  dotyczy pracowników zatrudnionych w górnic

twie pod ziemią, w żegludze, nauczycieli itp.
II kategoria —  dotyczy większości pracowników.
Pracownicy zatrudnieni w I kategorii mają niższą o 5 lat gra

nicę wieku emerytalnego.

CO TO JEST EMERYTURA?

Emeritus —  znaczy po łacinie zasłużony, wysłużony —  w na
szym systemlie jako zwrot w stosunku do osób, którym ma się 
zapewnić zasłużony wypoczynek do długich latach pracy.

Zasadniczym warunkiem uprawniającym pracownika do eme
rytury jest:

—  osiągnięcie wieku emerytalnego,
—  osiągnięcie odpowiednigo okresu zatrudnlienia,
—  osiągnięcie wieku emerytalnego w czasie zatrudnienia lub 

w niedługim, określonym przepisami, czasie od ustania zatrud
nienia.

Wszystkie te trzy warunki muszą być spełnione łącznie. Brak 
któregokolwiek z nich wyklucza możliwość uzyskania emerytury.

Wiek emerytalny osiąga pracownik w chwili ukończenia okre
ślonego przeplisami wieku
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—  dla pracowników I kategorii zatrudnienia 60 lat —  mężczy
źni i 55 lat —  kobiety,

—  dla pracowników II kategorii zatrudnienia 65 lat —  męż
czyźni i 60 lat —  kobiety.

Okres zatrudnienia wynosi zarówno dla I jak (i dla II kategorii 
zatrudnienia —  25 lat mężczyźni i 20 lat kobiety.

Osiągnięcie wieku emerytalnego w okresie zatrudnienia (okre
su równorzędnego) nie później niż w 5 lat po jego ustaniu. Prze
rwa ta może być dłuższa nliż 5 lat jeżeli pracownik ma okres za
trudnienia —  35 lat mężczyźni i 30 lat kobiety.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ EMERYTURY?

Wysokość emerytury uzależniona jest od wysokości zarobku 
osiąganego przez pracownika i od jego stażu pracy w Polsce Lu
dowej.

WYSOKOŚĆ EMERYTURY OBLICZA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

procent podstaw y w ym iaru emerytury

do 1500 zł od nadwyżki ponad 
1500 do 2000 zł

od nadwyżki ponad 
2000 zł

80 55 25

Ponadto emerytura wzrasta o 1% podstawy jej wymiaru za 
każdy pełny rok (ale najwyżej za 10 lat) ponad 20 lat okresu za
trudnienia w Polsce Ludowej przypadającego przed osiągnięciem 
wieku 65 lat przez mężczyzn li 60 lat przez kobiety.

Poczynając od 1 stycznia 1971 roku analogiczne dodatki wy
płacone będą również tym emerytom, którzy w PRL przepraco
wali powyżej 10 lat.

Jednocześnie Rada Ministrów zdecydowała, że emeryci, którzy 
od 1968 roku korzystają z dodatków za 20--letni staż pracy w PRL, 
ale mają dodatki poniżej 5% dostaną obecnie wyrównanie do 5% 
nie mniej niż 30 zł.
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Należy podkreślić, że w roku 1971 była to już druga podwyż
ka świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Pierwszą przyniosła 
uchwała Rady Ministrów i CRZZ w związku z kompensacją 
zmiany cen na żywność.

W  wyniku reformy najniższa emerytura wynosi obecnie 900 
zł. Do tego minimum nie wlicza się dodatków rodzinnych, dodat
ków za odznaczenia państwowe oraz dodatki z tytułu zaliczenia 
emeryta do I grupy linwalidów.

RENTA INWALIDZKA

Renta inwalidzka jest świadczeniem mającym na celu zape
wnienie środków utrzymania pracownikom, którzy utracili zdol
ność zarobkową, lub u których zdolność ta została w sposób is
totny ograniczona.

Wymagany do uzyskania renty inwalidzkiej okres jest różny 
w zależności od wieku pracownika i wynosi:
1 rok dla pracownika w wieku 18— 20 lat życia
2 lata dla pracownika w wieku 20— 22 lat życia
3 lata dla pracownika w wieku 22— 25 lat życia
4 lata dla pracownika w wieku 25— 30 lat żydia
5 lat dla pracownika powyżej 30 lat życia, przy czym owe 5 lat 
pracy musi przypadać na okres ostatnich 10 lat pracy przed za
kończeniem pracy.

Krótszy okres zatrudnienia —  ale co najmniej jeden rok wy
magany jest od pracownika, który spełnia łącznie następujące 
warunki:

—  ukończył szkołę średnią i podjął dalszą naukę,
—  przystąpił do pracy przed ukończeniem 26 lat życia, a nie 

później niż po upływie 6 miesięcy od zaprzestania nauki (po szko
le średniej),

—  do powstania inwalidztwa pracował bez przerwy. 
Pracownik, który stał się inwalidą w wieku poniżej 18 lat nie

musi wykazywać się żadnym okresem zatrudnienia, wystarczy, że 
w chwili powstania inwalidztwa był już pracownikiem.

Dla przyznania renty inwalidzkiej z wypadku przy pracy nie 
wymaga się określonego stażu pracy. Przysługuje ona nawet wó
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wczas, gdy pracownik uległ wypadkowi w pierwszym dniu, a na
wet w pierwszych godzinach pracy.

Renta inwalidzka z wypadku przy pracy wynosi miesięcznie:
—  dla pracownlika zaliczonego do I grupy inwalidów —- 100% 

zarobku,
—  dla pracownika zaliczonego do II grupy inwalidów —  90% 

zarobku,
—  dla pracownika zaliczonego do III grupy inwalidów —  65% 

zarobku.
Do tak obliczonej renty przysługują dodatki rodzinne, a w ra

zie zaliczenia do I grupy inwalidów, również dodatek w wysoko
ści 300 zł miesięcznie. Żadne inne dodatki do tych rent nie przy
sługują.

JA K A  JEST W YSOKOŚĆ  
POWSZECHNEJ RENTY INW ALIDZKIEJ?

Wysokość renty inwalidzkiej, uzależniona jest od takich czyn
ników jak: wysokość zarobku, staż pracy w Polsce Ludowej, gru
pa inwalidztwa oraz przyczyny jego powstania.

Stawka zasadnicza renty inwalidzkiej z powszechnego zaopa
trzenia emerytalnego wynosi:

procent podstawy w ym iaru renty

Dla zaliczonych 
do grupy inwalidów do 1500 zł

od nadwyżki ponad 
1500 zł do 2000 zł

od nawyżki 
ponad 
2000 zł

I i II ,65 30
20

III 45 20

Tak obliczoną rentę zwiększa się o:
—  0,5% podstawy wymiaru dla inwalidów I i II grupy,
—  0,4 dla inwalidów III grupy za każdy rok zatrudnienia po

nad 5 lat w PRL, ale nie więcej niż za 20 lat,
—  10% renty (nie mniej niż 120 zł) dla nie zatrudnionych in

walidów z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

239



RENTA RODZINNA

Po zmarłym pracownliku (renciście) renta rodzinna przysługu
je:

—  wdowie, która osiągnęła wiek 50 lat, jest inwalidką, lub 
wychowuje dzieci do lat 16. Wdowa, która nie spełnia tych wa
runków i pozostawała na utrzymaniu męża, ma prawo do renty 
czasowej przez okres 1— 2 lat,

—  wdowcowi na takich samych warunkach jak wdowie, z tym, 
że wymagany jest wiek 65 lat,

—  dzieciom do lat 16, a w czasie naukli do 24 lat (wyjątkowo 
do 25 lat) lub będącymi inwalidami I lub II grupy,

—  rodzicom na takich samych warunkach jak wdowie lub 
wdowcowi.

Renta rodzinna wynosi miesięcznie:

liczba członków  
rodziny upraw 

nionych do renty 
rodzinnej

procent podstaw y w ym iaru renty

do 1500 zł
od nadwyżki ponad 

1500 zł do 2000 zł
od nadwyżki 
ponad 2000 zł

jeden (45

30 20dw óch 50

trzech i w ięcej 60

I tu również —  podobnie jak przy emeryturze i rencie in
walidzkiej —  ważny jest okres zatrudnienia w Polsce Ludowe]. 
Za każdy bowiem pełny rok zatrudnienia żywiciela ponad 5 lat 
w Polsce Ludowej renta rodzinna wzrasta o 0,4% podstawy jej 
wymiaru nie więcej jednak niż za 20 lat.

10% renty (nie mniej niż 120 zł) jeżeli śmierć żywiciela była 
następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

10% podstawy wymiaru, jeżeli pozostały sieroty zupełne.
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DODATKI DO EMERYTUR I RENT

Do emerytur przysługują dodatki: rodzinne (w wysokości za
siłków rodzlinnych), z tytułu pracy nakładczej (25% emerytury 
lub renty), z tytułu odznaczeń państwowych (25% emerytury lub 
renty), z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidzkiej (200 zł od e- 
merytur i rent rodzinnych, a 300 zł do rent inwalidzkich) oraz do 
emerytur z tytułu inwalidztwa wojennego lub wojskowego (10% 
podstawowego wymiaru).

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek ten w razie śmierci rendisty wynosi 3-miesięczne eme
rytury lub renty, a w razie śmierci członka najbliższej rodziny 
rencisty —  2-miesięczne emerytury lub renty.

ŚWIADCZENIA W NATURZE

Każdy rencista oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają 
prawo do szeregu świadczeń nie pieniężnych. Świadczenia te spro
wadzają się głównie do prawa do bezpłatnych świadczeń leczni
czych i położniczych w pełnym zakresie, protezowania, przyspo
sobienia zawodowego oraz możliwości umieszczenia w domu ren
cisty.

CO MOŻNA POTRĄCAC Z EMERYTURY LUB RENTY?

Potrąceniu z emerytury lub renty podlegają zaliczki wypła
cone na poczet tych świadczeń, bezpodstawnie pobrane kwoty, 
zasiłki z tytułu ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego oraz 
rodzinnego, a nawet zapomogi z tytułu pomocy społecznej, o ile 
przy wypłacie zastrzeżono ich potrącenie.

Emerytura i renta w zasadzie nlie podlegają egzekucji. Mogą 
być jednak zajęte na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

16 — Kalendarz katolick i 1972
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WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW RENCISTÓW

Od 1 lutego 1969 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Mini
strów z dn. 9.1.1969 r. (Dz. U. nr 3, poz. 16), które ustala dozwo
lone zarobki rencistów i emerytów, zatrudnionych dorywczo lub 
na częśdi etatu, na 750 zł miesięcznie. W  poszczególnych miesią
cach roku rencista może nawet otrzymać wynagrodzenie do 1500 
(górna granica zarobków), z tym, że wynagrodzenie osiągnięte w 
ciągu całego roku nie może przekraczać 9.000 zł.

Nie zawiesza się wypłaty renty emerytowi z tytułu honora
riów autorskich, za dokonane wyn&lazki, wzory użytkowe lub pro
jekty racjonalizatorskie.

Rzemieślnikom świadczącym usługi dla ludności lub rolnictwa 
nie zawiesza się wypłaty renty, jeżeli łączny wymiar podatku 
obrotowego i dochodowego z tego tytułu nie przekracza w skali 
roku 2000 zł.

Jeżeli chodzi o rencistów-rolnlików, będących właścicielami, 
samoistnymi posiadaczami, użytkownikami lub dzierżawcami gos
podarstw rolnych, to mają prawo do pobierania renty lub emery
tury, jeżeli roczny przychód z posiadanych przez nich gospo
darstw, ustalony dla celów wymiaru podatku gruntowego, nie 
przekracza 14.000 zł; 1500 zł w poszczególnych mliesiącach, z tym, 
że zarobek w skali rocznej nie może być wyższy niż 12.000 zł.

Na zakończenie należy podkreślić, że co dotyczy świadczeń 
pieniężnych, jakie otrzymuje rencista z tytułu alimentów, zapo
móg, zasiłków nie uważa się za dochód rencisty i nie bierze siię 
pod uwagę przy stwierdzeniu prawa do wypłaty świadczeń ren
townych.

Do 20.000 zł otrzymuje 1/2 renty.
Renciści nauczyciele mogą zarobić 1000 zł, a nawet 1500 zł 

w poszczególnych miesiącach —  z tym, że ich zarobek w skali ro
cznej nlie może być wyższy niż 12.000 zł.

Należy podkreślić, że jeśli chodzi o świadczenia pieniężne, ja
kie otrzymuje rencista z tytułu alimentów, zapomóg, zasiłków, to 
nie uważa się ich za dochód rencisty i nie bierze pod uwagę przy 
stwlierdzeniu prawa do wypłaty świadczeń rentowych.
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JAK UKŁADAĆ BUDŻET DOMOWY
TVTiejedna gospodyni już w kilka dni po pierwszym każdego 
-L ^  niemal miesiąca zadaje sobie pytanie: co dzieje się z naszy
mi pieniędzmi, gdzie się one właściwie podziewają? I ślęczy póź
niej godzinami nad odnalezieniem „zagubionych” złotówek, to jest 
ustaleniem, na co zostały one wydane. Niekiedy zadręcza się przy 
tym obawą, że jest gospodynią złą, rozrzutną i wysłuchuje jesz
cze na ten temat wyrzutów ze strony męża. Na dodatek sąsiadki 
jej i przyjaciółki chwalą się często, że wszystko i zawsze kupują 
taniej i na codzienne życie wystarczają im rzekomo znacznie 
mniejsze sumy.

Jak jest jednak na prawdę? Wydaje się, że niezależnie od 
różnych konkretnych sytuacji i doraźnych przyczyn natury orga
nizacyjnej, sam podstawowy problem jest bardzo istotny i wy
maga rozwiązania. Może rzeczywiście nie dość racjonalnie wy
dajemy nasze pieniędze? W  ogóle chyba nie zawsze zdajemy so
bie sprawę z tego, że prowadzenia gospodarki domowej nie wolno 
puszczać „na żywioł” , że konieczne jest tu głębsze zastanowienie 
się, rzeczowa analiza i przyjęcie pewnego, choćby nawet uprosz
czonego systemu.

Na Zachodzie, w krajach bogatszych, rozwiniętych ekonomicz
nie, gdzie rodziny dysponują na ogół większym budżetem domo
wym, racjonalność w wydawaniu pieniędzy jest zjawiskiem nie
wątpliwie bardziej rozpowszechnionym niż u nas. Charakterysty
cznym przykładem jest chociażby zwyczaj Austriaczek, kupują
cych na obiad np. 35 dkg mięsa —  ściśle tyle, ile potrzeba we
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dług ustalonego jadłospisu. Nie ćwierć, ani pół kilograma. Nie 
kupują też nadmiernych ilości pieczywa, aby uniknąć gromadze
nia zapasów przysłowiowego „suchego chleba dla konia” . To sa
mo dotyczy mleka.

W  każdym niemal domu znajduje się książka rachunkowa, do 
której gospodyni wpisuje dokładnie i codziennie wszystkie w y
datki. Robi to nie poto, aby wyjaśnić mężowi, gdzie podziały się 
pieniądze, ale aby móc gospodarować nimi jak najbardziej celo
wo i oszczędnie. Jeśli będzie swój budżet układać systematycznie 
i dokładnie analizować jego wykonanie, z pewnością nie uwierzy 
żadnej sąsiadce, chwalącej się talentem do robienia szczególnie 
tanich zakupów!

Zacznijmy więc od stwierdzenia, że aby w domu panował 
należyty ład i porządek, trzeba nie tylko rządzić nim rozsądnie 
i przewidująco, ale oprzeć te rządy o stale prowadzone zapiski. 
Ułatwiają one orientację we wszystkich sprawach materialnych. 
Budżet jest głównym założeniem, natomiast rachunkowość domo
wa mówi o sposobie jego wykonania.

Zapiski gospodarskie są doskonałym środkiem samokontroli 
Ujawniają wszelkie przekroczenia budżetu mogące grozić jego 
zachwianiem. Prowadzenie tych zapisków nie powinno oczywiście 
zabierać zbyt wiele czasu. Najwyżej kilka minut dziennie. Nie 
chodzi tu przecież o jakąś rozbudowaną księgowość, która —  
wobec tak częstej szczupłości naszych środków mogła by się 
zgoła przerodzić w swoją karykaturę! Nieodzowna jest jednak 
skrupulatność i dokładność.

Rozpatrzmy teraz dwie podstawowe, ściśle ze sobą powiązane 
części naszych domowych zapisków gospodarskich: budżet i ra
chunkowość. Poniższe uwagi są z konieczności nieco schematycz
ne i uproszczone. Mają one jednak na celu stworzenie możliwości 
dostosowania podstawowych zaleceń i wzorów do różnej skali 
i typu gospodarstwa domowego.

BUDŻET. Pod tą nazwą rozumiemy po prostu zaplanowanie 
wydatków na pewien ściśle określony czas. Przede wszystkim na
leży dążyć do przestrzegania zasady zgodności sumy rozchodów 
z sumą przychodów. Nie zawsze jest to takie łatwe, niemniej
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oparcie się na tej zasadzie pozwoli nam uniknąć zaciągania do
raźnych, choćby nawet drobnych pożyczek, które stają się nieraz 
przyczyną wielu kłopotów i przykrości. Im budżet jest skrom
niejszy, tym groźniejsze w swych skutkach może być zachwianie 
jego równowagi.

W  wielu domach po otrzymaniu stałych miesięcznych zarob
ków najpierw robi się sprawunki i to niezawsze niezbędne. Bud
żetu się w ogóle nie układa, uważając lekkomyślnie, że „jakoś to 
będzie” . Pozostałe pieniądze nie mogą wówczas często wystar
czyć na cały miesiąc. Zaczyna się borykanie z brakiem gotówki 
i robienie nadmiernych oszczędności na jedzeniu, co z kolei od
bija się na zdrowiu domowników. Kupowanie według fantazji 
i chwilowych apetytów, nie liczące się z realnymi możliwościami 
finansowymi, prowadzi z reguły do opłakanych rezultatów, do 
powstawania dziur w naszej gospodarce, których nie sposób 
później załatać.

W  prawidłowo planowanym budżecie musimy przede wszy
stkim uwzględnić płatności stałe: za mieszkanie (czynsz, świad
czenia), radio i TV, abonament prasy, ewentualnie za żłobek, 
przedszkole, internat itp. Dalej różnego rodzaju składki i opłaty 
stałe, których konkretna wysokość ulega jednak wahaniom (za 
gaz i elektryczność, telefon, pranie). Jeśli dokonywaliśmy zaku
pu ratalnego, musimy uwzględnić kwotę na spłatę kredytu. To 
samo dotyczy spłaty pożyczek długoterminowych, zaciągniętych 
w kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Nawet w skromnym budżecie warto m. in. uwzględnić choć
by niewielką kwotę na wydatki sezonowe, które w jednym mie
siącu byłyby zbyt wielkim obciążeniem (np. węgiel przydziało
wy, ziemniaki i warzywa na zimę, cukier na przetwory).

Po odliczeniu wydatków stałych i kwot na pokrycie wydat
ków sezonowych, zająć się trzeba zaplanowaniem wydatków mie
sięcznych w trzech ważnych pozycjach: żywność, odzież, utrzy
manie domu.

Na ogół orientujemy się przecież, ile wydajemy przeciętnie 
na żywność. Jeśli jednak nie będziemy zakupów również w tej 
dziedzinie robić z ołówkiem w ręku, to różnice między jednym 
i drugim miesiącem mogą nawet przekroczyć kilkaset złotych.
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Przy niewielkim budżecie domowym również jedzenie musi 
być skromne, co jednak wcale nie jest równoznaczne z odżywia
niem złym, nieracjonalnym.

Statystyczne badania budżetów domowych wskazują, że im 
niższe są zarobki, tym większa ich część przeznaczana jest na 
zakup środków żywnościowych. Polityka cen, stwarzająca korzy
stniejsze warunki dla nabywania artykułów przemysłowych i 
usiłująca planowo wpływać na zmianę struktury zakupów, do
konywanych przez ludność, odnosi się właściwie do grupy praco
wników wyżej, lub co najmniej średnio uposażonych.

Wydatki na żywność należy podzielić na dwie części. Za 
mniejszą część zakupujemy jednorazowo całą potrzebną na mie
siąc ilość produktów stale używanych i nie psujących się łatwo 
(cukier, sól, mąka, kasza, groch itp.). Ten jednorazowy zakup ma 
kilka zalet: nie trzeba odrywać się od pracy przy gotowaniu 
obiadu, aby dokupić np. ćwierć kg cukru. Kupując podstawowe 
artykuły w momencie, gdy dysponujemy większą ilością pienię
dzy, ułatwiamy sobie gospodarowanie pod koniec miesiąca. Ma
jąc w domu miesięczne zapasy trwałych produktów, możemy też 
swobodniej zestawiać jadłospisy.

Większą część sumy, przeznaczonej na żywność, wykorzystu
jemy dla pokrycia codziennych, bieżących wydatków: na zakup 
pieczywa, nabiału, mięsa, owoców, warzyw, słodyczy itp. Nie
które artykuły żywnościowe można przez krótki czas przechowy
wać w chłodzie, bez szkody dla ich jakości. Robienie zakupów 
raz w tygodniu, w sklepach lub na rynku w określony dzień tar
gowy —  jest bardzo wygodne, oszczędza wiele czasu, zmęczenia 
i nerwów. Jesienią, zimą i wczesną wiosną można śmiało naby
wać na cały tydzień ser, śmietanę, jaja, masło, wędlinę. Latem 
lepiej jest robić zakupy na krótszy okres czasu —  na dwa lub 
trzy dni. Oczywiście głównym warunkiem jest posiadanie w do
mu lodówki lub dobrej piwnicy.

Nie zapominajmy jednak, że niektóre produkty, nawet prze
chowywane w chłodzie, psują się stosunkowo łatwo, tracąc swój 
smak i wartości odżywcze. Dlatego wykorzystując w pełni zalety 
zakupów okresowych, pamiętajmy zarazem o potrzebie racjonal
nego „rozliczenia” ich w czasie, tak, aby nic się bezużytecznie
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nie marnowało. Wspomniany na wstępie zwyczaj Austriaczek, za
kupujących w celowy sposób ściśle wyliczone w stosunku do 
realnych potrzeb ilości produktów, na pewno jest godny naśla
dowania.

Jeszcze kilka słów o sezonowych zakupach żywności. Propo
nowaliśmy już wyżej, aby pieniądze na ten cel odkładać sukce
sywnie, przez kilka miesięcy, aby nie obciążać jednorazowo nad
miernie naszego budżetu.

Sezonowe zakupy jarzyn i owoców robimy zwykle przy końcu 
lata i jesienią. Kupowane produkty powinny być najlepszej ja 
kości i należeć do tej samej odmiany, aby mogły długo przecho
wywać się w dobrym stanie. Jest to szczególnie ważne przy ku
powaniu ziemniaków. Jeśli bowiem kupimy ziemniaki mie
szane, różnych gatunków, to przy gotowaniu jedne rozpadną się 
całkiem, a inne będą jeszcze twarde.

Zakupy sezonowe trzeba planować w budżecie na odpowiedni 
okres, gdy na rynku jest obfitość danego produktu, a cena niska. 
Zakupów tych warto bowiem dokonywać tylko wtedy, gdy może
my nabyć dobry towar po niskiej cenie i gdy mamy już konkretne 
plany przygotowania na zimę różnych przetworów, tak bardzo 
przecież w domu przydatnych.

Obok żywności osobną grupę w budżecie stanowi odzież. W  
tej pozycji mieszczą się obok bieżących zakupów (ewentualnie 
napraw i renowacji) bielizny i niektórych uzupełniających dro
biazgów, także zakupy większe, przekraczające nasze możliwości 
finansowe. Właśnie dlatego, że przy naszych środkach nie może
my np. kupić w ramach jednego miesiąca płaszcza czy kostiumu, 
należy systematycznie odkładać pewne niewielkie kwoty (najle
piej na książeczkę PKO), traktując tę sumę jako swego rodzaju 
ratę na zakup garderoby. Obok korzystania w rozsądnych roz
miarach z możliwości dokonywania zakupów w oficjalnym syste
mie ratalnym, taki sposób postępowania wydaje się najbardziej 
celowy.

Następna pozycja to różne wydatki na utrzymanie domu, 
łącznie z przemyślanymi, planowanymi inwestycjami. Obok 
wszelkich remontów i konserwacji szczególne znaczenie ma tu 
grupa wydatków na utrzymanie czystości i higieny —  zarówno
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w domu, jak i osobistej higieny samych domowników. Tak więc 
z jednej strony będzie to zakup mydła i proszków do prania (do
konywanego w domu), zaprawy do podłóg itp., z drugiej zaś my
dła, papieru toaletowego, pasty do zębów, wody kolońskiej, a dla 
pań również najpotrzebniejszych i odpowiednich kosmetyków.

Przy układaniu planu wydatków należy bezwzględnie wziąć 
pod uwagę potrzeby kulturalne: bilety do kina, teatru i na kon
cert, zakup czasopism, książek i płyt. Wielkość tej pozycji nie 
powinna być rezultatem działania przypadku, ale odbiciem rze
czywistych potrzeb i aspiracji kulturalnych rodziny, dążenia do 
stałego awansu i w tym zakresie.

Tak oto w ogólnych zarysach kształtowała by się podstawowa 
struktura budżetu rodzinnego, jego główne pozycje. Pamiętajmy 
jednak, że nie wystarczy dobre ułożenie budżetu, ale wszystko 
zależy właściwie od sposobu jego realizacji! Trzeba być zdyscy
plinowanym i w miarę możliwości dokładnie trzymać się planu. 
Wystarczy niekiedy jeden tylko niezaplanowany wydatek, aby 
skutki, spowodowane przerzutami złotówek z jednej grupy do 
drugiej, posypały się jak lawina. I ogólny rezultat bywa wtedy 
smutny: przy końcu miesiąca długi i to znacznie przewyższające 
ten jeden niezaplanowany wydatek. Dlatego warto dołożyć sta
rań, aby w budżecie miesięcznym zabezpieczyć choćby minimal
ną kwotę na wydatki nieprzewidziane.

RACHUNKOWOŚĆ. Jak już stwierdziliśmy, zapiski gospodar
skie nie powinny być zbytnio rozbudowane. Nie powinny zamie
niać się w swoistą dokumentację biurową. Nie ulega jednak 
przy tym wątpliwości, że muszą mieć określoną formę i być pro
wadzone w sposób uporządkowany i systematyczny.

Całość zapisków składa się jakby z dwu części. Pierwsza to 
rodzaj inwentarza, jakościowy i ilościowy spis podstawowych 
składników naszego majątku ruchomego —  zwłaszcza tych, któ
rych stan ulega w wyniku użytkowania pewnym zmianom. Dru
ga —  to rejestr wydatków, będących dla kontroli wykonania 
ustalonego budżetu domowego.

W  pierwszej części zapisków umieszcza się np. spis bielizny 
pościelowej (z zaznaczeniem ubytków i zakupów), spis bielizny
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osobistej poszczególnych domowników, zeszyt zapisów bielizny 
oddanej do prania. Celowe wydaje się także sporządzanie bieżą
cego spisu porcelany (talerzy, półmisków, filiżanek) oraz nakryć 
stołowych. Nie chodzi tu oczywiście o takie formalne spisy in
wentaryzacyjne, jakie sporządza administracja zakładów pracy! 
Gospodyni powinna jednak wiedzieć, jak wygląda podstawowe 
wyposażenie domu, bo tylko wtedy będzie mogła właściwie je 
wykorzystywać, uzupełniać i ulepszać.

Warto tu jeszcze dodać pewną praktyczną radę: poważnym 
ułatwieniem życia codziennego jest gromadzenie w specjalnych 
zeszytach wszelkich przepisów kuchennych. Nie trzeba ich wtedy
—  jak to się nierzadko zdarza —  szukać na karteluszkach, upcha
nych po szufladach między różnymi papierami. Opłaca się też 
prowadzenie zeszytu z zapiskami dotyczącymi krawcowej lub 
krawca (jakże często zdarza się nam zapomnieć, co zdążyliśmy 
już oddać do uszycia czy przeróbki...), a także wykonawców róż
nych usług (elektromechanika, hydraulika, ślusarza), z których 
pomocy od czasu do czasu korzystamy. Umieszczenie wszystkich 
adresów i- telefonów w jednym zeszyciku może oszczędzić ner
wowego ich szukania, gdy nagle wyłoni się jakaś pilna potrzeba.

Wreszcie „książka kasowa” —  gruby, odpowiednio porubry- 
kowany zeszyt, w którym zapisujemy codziennie i dokładnie 
wszelkie wydatki. Celowe wydaje się wyodrębnienie w nim jakby 
trzech działów: wydatki dzienne, płatności stałe (i długookreso
we), oszczędności. Prowadzenie takiej uproszczonej domowej księ
gowości nie wymaga specjalnej wiedzy i doświadczenia. Każda 
gospodyni potrafi przecież notować wydatki w odpowiednich ru
brykach, podsumowywać je i porównywać z założeniami wcze
śniej ułożonego budżetu.

Kilka rad dotyczących techniki zapisu w „książce kasowej” . 
Po pierwsze: powinna ona obejmować całość podstawowych przy
chodów (najlepiej ze wskazaniem źródeł) oraz całość wydatków 
z ewentualnym wskazaniem ich szczególnej celowości. Po drugie: 
powinna być prowadzona z podziałem na stałe, porównywalne 
okresy.

W  rubrykach wydatków dziennych (bieżących) podajemy datę 
zakupu, nazwę produktu, ewent. cenę jednostkową i ogólną wy
datkowaną sumę. Należy sumować wydatki każdego dnia i póź
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niej tygodnia, przy czym dla celów analizy i porównania warto
—  choćby co pewien czas —  dokonywać podsumowania wydat
ków na poszczególne grupy artykułów (np. mięso, pieczywo, na
biał, owoce, słodycze), co pozwoli na ocenę prawidłowości struk
tury naszego odżywiania i jej korygowanie.

W  dziale oszczędności należy notować wysokość oszczędności, 
posiadanych w PKO, dalej sum zaoszczędzonych w danym mie
siącu i pozostawionych w domu, sum pożyczonych przez nas lub 
od nas (z zaznaczeniem planowego przeznaczenia oszczędności, 
czy też obowiązującego terminu zwrotu pożyczki).

W  dziale płatności najlepiej sporządzić odpowiednią tablicę, 
w której będziemy podawać terminy, wysokość, sposób uiszczania 
danej płatności (bezpośrednio, przekazem pocztowym, przelewem 
z książeczki PKO). Starajmy się z resztą w miarę możliwości 
regulować wszystkie stałe miesięczne rachunki jednocześnie, aby 
uniknąć straty czasu, powodowanej wielokrotnym wystawaniem 
w kolejkach. Taka tablica ma charakter kontrolny i niezależnie 
od zapisu w niej, odpowiednią sumę należy odnotować w wydat
kach bieżących, których podsumowanie daje nam całość obrazu 
wykonania budżetu domowego. Trzeba jeszcze pamiętać o kwi
tach (względnie książeczkach opłat), które —  posegregowane i 
spięte —  należy przechowywać w specjalnej teczce przez co n aj
mniej rok jako dowód dokonanej płatności.

Komitet do Spraw Gospodarstwa Domowego opracował już 
ponad 10 lat temu i opublikował wzory kart realizacji budżetu 
gospodarstwa domowego (na okresy dekadowe). Wzory te zaktu
alizowane i poprawione, weszły obecnie w skład tzw. Książeczki 
Oszczędnej Gospodyni, której wykorzystanie może być niewątpli
wie pomocą w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowe
go.

Powyższe uwagi i rady nie wyczerpują oczywiście problemu 
usprawnienia naszej gospodarki domowej, rodzinnej. Między in
nymi dlatego, że prawie każdy dom jest inny, a gospodarstwa 
domowe różnią się między sobą nie tylko rozmiarami, zasobami
i wielkością potrzeb, ale także specyfiką stylu życia poszczegól
nych rodzin, wynikającą z przynależności do określonych środo
wisk, a także z indywidualnych cech ludzkich.

251



Z pewnością zastosowanie wszystkich „dobrych rad” jest utru
dnione, a niekiedy wręcz niemożliwe —  głównie z powodu braku 
czasu i codziennego zapracowania większości pań domu. Dlatego 
podkreślić trzeba, że przy naświetleniu całego zagadnienia nie 
chodziło nam bynajmniej o udzielenie jakiejś uniwersalnej, 
kompleksowej recepty, których wykorzystanie uzależnione jest 
zawsze od konkretnych warunków danego gospodarstwa domo
wego.

K R YSTYN A
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Gębą pracował

K ról Stanisław August w  czasie przechadzki w  Ogrodzie Sa
skim dostrzegł nagłe pewnego szlachcica w  kontuszu z szablą, 
który miał siwą brodę a g łow ę czarną jak  kruk.

Zdziw iony niecodziennym  w yglądem  ow ego szlachcica spytał 
obecnych co może być tego przyczyną —  że broda u niego si
wa a w łosy czarne.

Na to szambelan Wolski, znany ze swego ciętego dowcipu, 
odpow iedział —  N ajjaśniejszy Panie, dlategoż on ma siwą bro
dę a g łow ę czarną, bo w idać w ięcej gębą pracuje niż głową.

Z  żartów  artysty kom ika J. Damscgo

Starszy jegom ość w  pogawędce zapytuje Damsego.
No i cóż tam panie Damse, zawsze jest w  panu pociąg do 

ładnych buziaczków ?
—  A  jest panie dobrodzieju, jest. Pociąg to jest... ale pary 

brakuje.
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DZIECKO W DOMU 
OCZEKIWANIE...

Oczekujemy przybycia nowego, maleńkiego członka rodziny. 
Na przyjęcie naszego nowo narodzonego powinniśmy się przy

gotować, tak by znalazło się ono w jak najbardziej, dalszemu 
jego rozwojowi sprzyjających warunkach.

Kobieta, która ma zostać matką, już od pierwszego miesiąca 
ciąży dbać powinna o własne zdrowie, a przy tym o zdrowie 
swego dziecka. Ogromnie ważne jest przestrzeganie czystości i 
higieny. Jeśli warunki na to pozwalają, wskazana jest codzienna 
kąpiel, lub przynajmniej zmywanie wodą z mydłem całego ciała. 
Szczególnej pielęgnacji wymagają piersi. Należy je codziennie 
dwukrotnie obmywać zimną wodą. Dzięki temu brodawki roz
winą się i nie będą pękać w czasie karmienia. Dieta powinna być 
pełnowartościowa ze specjalnym uwzględnieniem mleka, owo
ców i jarzyn. Alkohol jest zabroniony, a papierosy powinny być 
przynajmniej ograniczone do minimum. Lekka praca fizyczna
i ruch na świeżym powietrzu korzystnie wpływają na przebieg 
ciąży.

Stan psychiczny matki w okresie ciąży ma duże znaczenie dla 
zdrowia przyszłego dziecka. Trzeba unikać scysji i rozdrażnień, 
starać się zachować spokojny, wesoły pogodny nastrój.

W  okresie ciąży każda kobieta powinna przynajmniej dwukro
tnie być u lekarza. Dzięki istnieniu licznych placówek Poradni K  
nie jest to trudne.

Gdy zbliża się czas przyjścia dziecka na świat przygotowuje
my dla niego kącik w naszym mieszkaniu, łóżeczko, wózek i od
powiednią niemowlęcą wyprawkę.

Przygotowania rozpoczynamy od gruntownego sprzątnięcia 
mieszkania, usuwamy niepotrzebne sprzęty, drobiazgi i ozdoby, 
które są dodatkowym siedliskiem kurzu. Dziecko powinno zna
leźć się w mieszkaniu idealnie czystym. Zależnie od naszych mo
żliwości lokalowych przeznaczamy dla dziecka oddzielny pokoik, 
lub wydzielamy „kącik” we wspólnym pokoju. Taki „ką
cik niemowlęcy” powinien być jasny, łatwy do sprzątania i wie
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trzenia. Dziecko musi mieć swoje łóżeczko. Musi mieć też własne 
przedmioty toaletowe, które nie mogą być używane przez inne 
osoby. Do kąpieli przygotowujemy specjalną wanienkę, lub dużą 
miednicę. Bielizna niemowlęca powinna mieć, podobnie jak i pie
luszki, swoje stałe miejsce w szafie.

NASZE N I E M O W L Ę

T X 7  iek niemowlęcy dzielimy zasadniczo na dwa okresy. Tak 
"  *  zwane wczesne niemowlęctwo, które trwa od okresu nowo

rodka do 6 miesiąca życia i późne niemowlęctwo od 6 miesiąca 
życia do roku.

Im młodsze niemowlę tym łatwiej ulega zakażeniom i tym  
cięższy jest przebieg każdej choroby. Żywienie wpływa wyraźnie 
na stan zdrowia dziecka i jest warunkiem jego prawidłowego 
rozwoju. W  pierwszych miesiącach życia pokarm matki nie da 
się niczym zastąpić. Pokarm zawiera bowiem wszystkie potrze
bne składniki odżywcze. W  drugim miesiącu życia wprowadzamy 
sok z marchwi, potem zupki jarzynowe, kaszkę itd. Każda matka 
powinna pamiętać o co miesięcznej wizycie ze swoim maleństwem 
w Poradni D, gdzie lekarz po skontrolowaniu wagi dziecka ustali 
mu dietę na najbliższe parę tygodni. Niemowlę jest bardzo wraż
liwe na zakażenia, toteż nie pozwalajmy zbliżać się do dziecka 
osobom kaszlącym i zakatarzonym. Karygodny jest wręcz zwy
czaj obcałowywania niemowlęcia.

Niemowlęta w okresie między 4 a 6 miesiącem życia szcze
gólnie skłonne są do zapadania .na krzywicę. Chronimy je przed 
krzywicą podając witaminę D według zaleceń lekarza i pamięta
jąc o codziennych spacerach. Dbamy też bardzo ściśle o regular
ne podawanie posiłków i higienę całego ciała.

Ale to jeszcze nie wszystko. Nie wystarczy dziecku dać dobre 
warunki materialne i higieniczne, ładne ubranka i zabawki. Dzie
cku, i to nawet temu najmłodszemu, potrzebne jest uczucie. Prof. 
S. Szuman w książce „Psychologia wychowawcza wieku dziecię
cego” pisze: „dzieciom potrzeba ciepła uczuciowego, tak jak rośli
nom potrzebne jest słońce, by mogły się prawidłowo rozwijać” .
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Najwięcej tego ciepła dostarczyć może dziecku kochająca się, 
harmonijna rodzina.

Często słyszymy zdanie, że dziecku w pierwszych miesiącach 
życia potrzebny jest tylko spokój. Tymczasem już w drugim i 
trzecim miesiącu życia przerwy między snem i karmieniem wy
dłużają się i przerwy te można wykorzystać na nawiązanie pier
wszych kontaktów z dzieckiem. Potrzeba tego kontaktu jest wi
doczna nieomal od pierwszych dni życia naszego maleństwa. Już 
przecież w pierwszym miesiącu potrafi ono skupić wzrok na 
pochylającym się nad nim ojcu czy matce, już w pierwszym 
miesiącu reaguje na nasz głos.

W  drugim, trzecim miesiącu ożywia się na nasz widok, pró
buje uśmiechem odpowiedzieć na uśmiech.

Dziecko dzień po dniu na naszych oczach rozwija się. Zwię
ksza swą wagę i wzrost, opanowuje powoli czynności ruchowe, 
uczy się mówić, myśleć, czuć, pragnąć i poznawać otaczający je 
świat.

Już czteromiesiączne niemowlę próbuje przewrócić się z plec- 
ków na boczek, około piątego miesiąca lekko pociągnięte za rą
czki potrafi coraz lepiej unosić się, a w szóstym miesiącu dziecko 
chwyciwszy lekko palce dorosłego podciąga się do góry i siada 
samo. Między 8 —  10 miesiącem dziecko próbuje stawać, a po 
dziesiątym zwykle stoi samodzielnie i próbuje, przytrzymując 
się poręczy łóżeczka, stawiać pierwsze kroczki.

Dziecko w drugim półroczu życia wyraźnie rozwija się także 
psychicznie. W  tym czasie obserwuje się u niego pierwsze reakcje 
sympatii w stosunku do osób przyjaźnie się do dziecka odnoszą
cych, lub reakcję strachu w stosunku do osób obcych. W  tym  
okresie zaczyna się też obserwować u maleństwa pierwsze prze
jawy uczuć społecznych. Dziecko pilnie śledzi osoby wychodzące
i wchodzące, interesuje się nimi, usiłuje zwrócić na siebie uwagę, 
chce być dostrzegane, pieszczone. Odczuwa też doskonale uczu
cie otoczenia —  uśmiechem odpowiada na uśmiech, płaczem na 
zniecierpliwienie i niechęć.

Małe dziecko, o czym nam nie wolno zapomnieć, uczy się 
wszystkiego przez naśladowanie; wszystkiego, a więc i wyrazu
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twarzy, uśmiechu, czy wybuchania złością. Stany uczuciowe 
dziecka są w dużej mierze odbiciem stanów uczuciowych i za
chowania osób, które je w domu otaczają. Nerwowa, łatwo wpa
dająca w gniew matka nie będzie miała „aniołka” , dziecko jej 
będzie wybuchowym, małym złośnikiem!

W  ostatnim kwartale pierwszego roku życia dziecka, samo 
łóżeczko już mu nie wystarcza. Warto mu wtedy sprawić kojec. 
Kojec rozstawiamy wprost na podłodze, ułatwia on pierwsze 
kroki dziecku, a przy tym jest bezpieczniejszy niż łóżeczko, które 
przy wzmożonej w tym wieku ruchliwości dziecka, zawsze może 
mu grozić wypadnięciem. Kojec będzie naszemu malcowi służył 
przynajmniej przez pół roku, to znaczy do momentu gdy zacznie 
on samodzielnie maszerować po mieszkaniu.

Dziecko w tym wieku doskonale umie samo się bawić w kojcu 
grzechotką, piszczącym gumowym zwierzątkiem, czy kolorowymi 
klockami. Takie zabawy są niezbędne do prawidłowego dalszego 
rozwoju sprawności manipulacyjnych dziecka.

Również w trzecim kwartale powinniśmy zacząć przyzwycza
jać dziecko do załatwiania potrzeb fizjologicznych już nie w pie
luszki, a do nocniczka. Nauka będzie długotrwała i nieraz trudna, 
wymaga z naszej strony wielkiej cierpliwości, systematyczności
i umiejętności obserwacji dziecka.

W  IV kwartale dziecko zaczyna wymawiać wyraźnie pierwsze 
słowa. Zwykle „ma-ma” , „tia-tia”, „ba-ba” . Rozwijamy mowę 
dziecka przez ciągły kontakt słowny z nim. Nie zalewajmy je 
potokiem długich zdań, skracajmy formę naszych wypowiedzi, 
popierając je żywym gestem.

Wraz z większą sprawnością ruchów malec nabiera coraz więk
szej ochoty do samodzielności. Sam chce trzymać w rączce her
batnik, próbuje przytrzymać butelkę czy kubek, wsuwa rączkę 
do rękawka kaftanika. Te wszystkie przejawy samodzielności mu
simy jak najbardziej u dziecka pochwalać i ułatwiać mu je. 
Pomagamy mu w ten sposób do zdobywania samodzielności —  
jednej z najcenniejszych cech osobowości ludzkiej.
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DWU I TRZYLATK I

¥^Vrugi i trzeci rok życia stanowią odrębny okres rozwoju 
-•--'dziecka. Nosi on nazwę wieku poniemowlęcego. W  tym wie
ku tempo rozwoju zwalnia się, jednak w porównaniu z następ
nym okresem życia dziecka jest i tak dosyć szybkie. W  okresie 
poniemowlęcym dziecko „wyrasta” z sylwetki niemowlęcia i sto
pniowo osiąga proporcje ciała charakterystyczne dla sylwetki ma
łego dziecka. W  tym okresie dziecko opanowuje czynność zwiera
czy, tak że pod koniec drugiego roku życia nie powinno być 
problemów z moczeniem się, czy zanieczyszczaniem.

W  tym okresie nie mamy już większych kłopotów z żywieniem ' 
malca. Zasadniczo dziecko jada już wszystko, z wyjątkiem cięż- 
kostrawnych potraw i ostrych przypraw. Dajemy dziecku zasad
niczo 4 posiłki, tylko wyjątkowo wątłym dzieciom, źle jadającym
i bez apetytu, dajemy pięć razy dziennie jeść. Właśnie w okresie 
poniemowlęcym często mamy kłopoty z apetytem dzieci. Wiek 
ten jest okresem ustawicznego głodu, ruchu i wrażeń. Dziecko 
cały czas jest w ruchu, chodzi, biega, wspina się, bez przerwy 
jest czymś zajęte i zainteresowane. I właśnie ten nienasycony 
głód ruchu i nowych wrażeń odbija się ujemnie na apetycie. Po- 
prostu jest tak zaabsorbowane bogactwem przeżyć, że nie in
teresuje się znaną od dawna czynnością jedzenia. Nie potrzeba 
zwykle wówczas żadnych lekarstw na pobudzenie apetytu, wy
starczy pamiętać, by dziecko zainteresować czynnością jedze
nia, czy to ładnym kolorowym kubeczkiem, czy barwnie ułożo
nymi jarzynkami na talerzu, czy nową łyżeczką, a zacznie jeść.

Przestrzeń życiowa dwu- i trzylatków w naszym domu roz
szerza się. Dziecko wchodzi w świat zabawy, która dla niego jest 
jednocześnie przyjemnością, nauką i pracą. Musi więc mieć i na 
to swój kącik. Najlepiej jeśli będzie miało mały stoliczek i krze
sełko, a oprócz tego półeczkę, czy skrzyneczkę na swoje zabawki. 
Dzięki temu od najmłodszych lat możemy przyzwyczajać dziecko 
do sprzątania po sobie swoich zabawek i drobiazgów, a poza tym  
dziecko ma poczucie własnego kącika, w którym chowa się ze 
swymi sprawami z dala od świata dorosłych.

Dzieci w wieku poniemowlęcym śpią jeszcze dosyć dużo. 
Przynajmniej 12 godzin w nocy i 2-3 godziny w ciągu dnia.
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O ile to tylko możliwe do snu w ciągu dnia układamy dziecko na 
świeżym powietrzu. W  całym tym okresie nadal bardzo zwracamy 
uwagę na codzienną higienę dziecka; jeśli tylko mamy warunki 
odpowiednie, nie rezygnujemy z codziennych kąpieli.' Od dru
giego roku życia wdrażamy dziecko do codziennego mycia zę
bów. Oczywiście początkowo wykonujemy za nie tę czynność, 
myjąc mu szczoteczką z proszkiem, lub pastą ząbki. Trzylatek 
zwykle już sam sobie daje z tym radę.

W  wieku poniemowlęcym dokonuje się szybki rozwój mo
wy. Dziecko roczne wymawia zaledwie kilka najprostszych słów, 
a w ciągu następnych dwóch lat opanowuje umiejętność mowy 
na tyle, że potrafi za jej pomocą, bez trudu, porozumieć się 
z otoczeniem, wymawia poprawnie około tysiąca słów, a rozumie 
znacznie więcej, zna podstawowe formy gramatyczne i buduje 
proste zdania.

W  wieku poniemowlęcym oprócz dodatnich cech osobowości 
dziecka —  głodu poznawania, głodu wrażeń, chęci usamodziel
nienia się, wrażliwości i uczuciowości —  dochodzą do głosu rów
nież pewne cechy ujemne- upór, negatywizm, chęć wykorzysta
nia swej przewagi nad otoczeniem, pierwsze rysy samolubstwa. 
Cechy te mogą stworzyć pierwsze trudności wychowawcze. Wielu 
psychologów uważa, że okres między 2 a 3 rokiem życia jest 
najważniejszy dla kształtowania się charakteru przyszłego czło
wieka. Wiek poniemowlęcy jest bogatym i twórczym okresem 
życia; jak w tym czasie pokierujemy dzieckiem, takie je będzie
my mieli. Dziecko w tym okresie wymaga szczególnie wiele mą
drej, wyrozumiałej i cierpliwej miłości. Wychowujemy dziecko 
nie tylko w trakcie zaplanowanej z nim zabawy, nie tylko w m o
mentach świadomego kształtowania w nim dobrych nawyków. 
Wychowujemy je o każdej porze dnia i nocy —  oddziały wuj ąc 
na nie w sposób zamierzony i niezamierzony. Obcując z naszym 
malcem na co dzień jesteśmy stale przez niego obserwowani. 
A  małe dziecko jest bardzo bystrym obserwatorem. Nasz przy
kład i nasze zachowanie działa nań zawsze. Pamiętajmy zawsze, 
choć to wcale nie jest łatwe, aby świecić mu dobrym przykła
dem.

Od naszego przykładu, od naszych zdolności i umiejętności —  
w dużym stopniu będzie właściwe pokierowanie rozwojem cha-
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rakteru naszego dziecka. Bo już w tym wieku musimy myśleć,
o jakże decydującej w przyszłości jego wartości, w tym wieku 
bowiem zaczynamy kształtować zaczątki charakteru i osobowości 
przyszłego człowieka.

W IEK  PRZEDSZKOLNY

W iek od 3 do 7 lat nazywamy wiekiem przedszkolnym. Na
sze bezradne maleństwo coraz bardziej usamodzielnia się

i rozwija. Teraz już powinno samo jadać; naszą pomoc ograni
cza się do pokrajania mięsa na talerzu, czy ostudzeniu mleczka. 
Dziecko nauczyło się manipulować łyżeczką i widelcem. Poda
jemy mu tylko cztery posiłki dziennie. Jada tak jak cała rodzi
na, pamiętajmy tylko, żeby codzień wypijało pół litra mleka
i miało codziennie owoce i jarzyny. Toaleta jego też już jest 
bardziej samodzielna. Rączki i buzię myje samo. Ząbki także. 
Kąpiemy je jeszcze 2-3 razy tygodniowo, a raz w tygodniu m y-
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Jemy włoski. Okres przedszkolny to okres przede wszystkim 
wychowawczy. Teraz właściwie całkowicie kształtuje się chara
kter i nawyki naszego dziecka. Od tych lat zależy w dużej mierze 
jaki wyrośnie z niego człowiek.

Rodzice, którzy chcą świadomie i dobrze wychować swoje 
dziecko, dbając o wszystkie jego potrzeby. O dobre odżywianie, 
mieszkanie, ubranie, zabawki, ale to jeszcze nie wszystko. Dzie
cko w tym wieku pragnie się bawić, chce krzyczeć, biegać, jest 
ciekawe wszystkiego, wszystkiego dotyka o wszystko pyta. Gar
nie się do towarzystwa dzieci i dorosłych. Nie zabraniajmy mu 
tego. Zabawa i towarzystwo jest każdemu dziecku potrzebne, 
dzięki nim uczy się i rozwija. Nie powinno się dziecku przeszka
dzać w zabawie. Ale i dziecko nie powinno przeszkadzać doro- 
słym. Dziecko musi więc mieć w domu miejsce do zabawy, swój 
kącik zabaw. Trzeba teraz już stanowczo i konsekwentnie prze
strzegać, by dziecko zawsze odkładało zabawki na miejsce, nie 
wyręczać je w tym, nie sprzątać po nim.

Dziecko w okresie przedszkolnym jest ogromnie ruchliwe. 
Nie można od niego wymagać spokoju trwającego dłużej niż 
kilkanaście minut. Dobrze jeśli może bawić się na powietrzu. 
Wtedy krzykiem nikomu nie przeszkadza, a może wybiegać się 
do woli. Dziecko w tym okresie ma już rozwinięte odruchy spo
łeczne, pragnie bawić się wspólnie z innymi dziećmi. Dziecko 
wychowane wśród dorosłych, bez towarzystwa rówieśników sta
je się nieśmiałe, stroni od innych dzieci, ma potem trudności 
z zżyciem się w społeczności szkolnej. Nie brońmy, kierując się 
nadmierną ostrożnością naszemu dziecku kontaktu z dziećmi są
siadów, czy nawet przypadkowo poznanymi na ławce w parku.

Dzieckiem i jego naturą trzeba kierować. Zaspakajanie jego 
potrzeb nie wystarczy. Dziecko nie zna życia i nie ma doświad
czenia. To właśnie dom rodzinny powinien go w to życie wpro
wadzić. Ale kto chce kierować dzieckiem, musi zdobyć zaufanie 
dziecka, jego posłuch i miłość. Bez tego nie ma wychowania. 
Prawdziwy posłuch i autorytet wobec dziecka może zdobyć ten 
tylko, kto kocha dziecko nie robi mu krzywdy, nie potrafi być 
niesprawiedliwy i zawsze, konsekwentnie wie czego od dziecka 
wymagać. A  poza tym jeszcze bardziej teraz, niż w wieku 2-3 
lat, dziecko nas obserwuje. Rodzice przyzwyczajają dziecko do
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ładu, porządku, czystości, jeśli sami będą ład utrzymywać, dbać
o porządek i czystość. Dziecko nauczy się pomagać innym jeśli 
widzieć będzie, że rodzice wzajemnie pomagają sobie w domo
wych obowiązkach. Dziecko nauczy się uprzejmości i życzliwości 
dla ludzi, jeśli cechy te będzie widziało u swych najbliższych na 
co dzień. Rodzice muszą też dbać o to, by dziecko było samodziel
ne. W  życiu wartość ma przede wszystkim to, co człowiek umie 
zrobić sam, a nie to, co robią za niego inni. Nie wolno dziecka 
wyręczać w czynnościach, które ono może samo zrobić.

Właśnie w tym wieku dziecko trzeba nauczyć, by myślało nie 
tylko o sobie —  a dzieci to z reguły egoiści —  ale także o in
nych. Trzeba dziecku słowem i przykładem dać do poznania, że 
ludzie obcy to nie wrogowie. Niech dziecko uczy się gościnności, 
uprzejmości i życzliwości dla ludzi.

Dziecko przedszkolne powinno mieć już w domu swoje sta
łe obowiązki. Niech to będzie codzienne starcie kurzu, nakrycie 
do posiłku, czy podlanie kwiatów w mieszkaniu. Ale obowiązek 
ten musi się konsekwentnie egzekwować. Wdrażanie dziecku 
w tym wieku poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości po
zostanie mu na całe życie.

Czasami między czwartym a piątym rokiem życia dziecko sta
je się uparte, krnąbrne i przekorne. W  dziecku w tym okresie 
zaczyna rozwijać się wola, w ten sposób pragnie ono wypróbo
wać swoje siły. Taki okres sam po kilku miesiącach minie, jeśli 
nie zwracać nań uwagi, lekceważyć upór dziecka i unikać z nim 
nieporozumień. Jeśli siłą, za wszelką cenę, staramy się wywal
czyć posłuszeństwo dziecko, przekora i upór jeszcze się w nim 
bardziej nasilają. Pamiętajmy też, że dziecka nie przekonamy bi
ciem, można je przekonać spokojnym tłumaczeniem. Kara zre
sztą zawsze jest ostatecznością w wychowaniu. Dziecka nieśmia
łego nie wolno w ogóle karać, bić je, czy zawstydzać. A  żadnych 
dzieci nie należy straszyć. Lekkomyślnie postępują rodzice, któ
rzy straszą dziecko Babą Jagą, kominiarzem, który je weźmie do 
worka, czy dziadem. Dzieci młodsze stają się lękliwe, boją się 
obcych, obawiają się ciemności, pustych pokoi. Starsze zaś roz
ważają taką groźbę pod kątem utraty zaufania do rodziców, bo 
jak to? To je tak mało kochają, że za to, iż było niegrzeczne od
dadzą je Babie Jadze, czy dziadowi? Lęk i niepewność wielu dzie
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ciom zatruwa życie, czyni je smutnymi, zalęknionymi, tłumi ich 
energię i żywotność, a wrażliwsze nawet może doprowadzić do 
nerwicy.

Dzieci w wieku przedszkolnym lubią zmyślać, opowiadać nie
stworzone historie; wyobraźnia dziecka pracuje ogromnie żywo. 
To nie kłamstwa, które nieraz przerażają rodziców. To normalne 
w tym wieku konfabulacje. Gdy się na nie nie zwraca uwagi, 
mijają z wiekiem. Dziecko będzie naprawdę kłamało, gdy usły
szy kłamstwa w domu. Dziecko najłatwiej uczy się drobnych 
kłamstw. Ktoś dzwoni, a ojciec prosi by powiedzieć, że go nie 
ma w domu. Dziecko to słyszy i rozumie. Samo wkrótce spróbu
je kłamstwa dla wygody. Bo jak to już parę razy powtarzaliśmy
—  jaki przykład dadzą rodzice w domu, takie będzie dziecko. Je
śli dziecko chodzi do przedszkola, nauczy się tam krótkich wier
szyków, piosenek, rysunków, wycinanek. Nie wszystkie jednak 
dzieci mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym. Ale i w do
mu trzeba mu poświęcić trochę czasu, by umiejętnie i ostrożnie 
rozwijać jego umysł. O nauce typu szkolnego nie ma mowy, nie 
należy w tym okresie uczyć dziecka liter czy czytania. Nauka 
dla takich dzieci powinna być wesołą zabawą. W  zabawie moż
na nauczyć dziecka łatwego wierszyka. Dla siebie, nie dla popisu 
wobec gości. Dając mu do rączki kolorowe ołówki pokazać parę 
prostych wzorków do rysowania: kwadrat, kółko, gwiazdkę, grzy
bek, a resztę zostawić jego inwencji i pomysłowości. Dziecko 
w tym wieku powinno słuchać opowiadań i bajek. Czytając bajkę, 
pokazywać mu wtedy można odpowiednie ilustracje z krótkim 
objaśnieniem. Wkrótce dziecko samo zechce opowiedzieć nam co 
usłyszało i objaśnić obrazki. Te wszystkie zabawy wpływają ko
rzystnie na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka, toteż nie 
należy ich zaniedbywać. Bo jeszcze rok, dwa a nasz malec doro
śnie do wieku szkolnego.

W  ostatnim roku przedszkolnym powinniśmy dziecko przygo
tować na zetknięcie się ze szkołą, z nowym środowiskiem z pierw
szymi prawdziwymi obowiązkami. Obecnie w większości szkół 
prowadzone są tak zwane komplety, lub klasy przedszkolne. 
Dzieci biorą udział w zajęciach 2-3 razy tygodniowo. Uczą się 
zachowania i współpracy w grupie. Poznają swoją przyszłą szko
łę, oswajają się z nowymi dla siebie warunkami. Gdy po kilku
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miesiącach przystąpią po raz pierwszy, jako pierwszoklasiści, 
próg szkoły nie będzie to dla nich przykrym przeżyciem pierw
szej gwałtownej rozłąki z domem i mamą, będą się czuły od razu 
pewnie i dobrze. Specjalnie ważne są takie zajęcia w grupach 
przedszkolnych dla tych dzieci, które całe swe dotychczasowe 
życie spędzały w domu nie chodziły do przedszkola, czy nie były 
w prywatnych kompletach przedszkolnych.

PIERWSZE LATA NAUKI

T )ójście  dziecka do szkoły jest ważnym przeżyciem i wyda- 
rżeniem w jego życiu. Odtąd będzie spędzało część dnia 

w szkole, a poza szkołą sporą część czasu będzie musiało poświę
cić sprawom szkolnym.

Sama natura dziecka sprawia, że jest ono w tym wieku bar
dzo podatne do nauczania. Mniej więcej od 7 do 12 roku życia 
ciągnie się okres największej chłonności umysłowej. Jednak wy
pełnianie obowiązków —  a dziecko wstępując do szkoły bierze 
na siebie pierwsze poważne obowiązki —  zależy nie tylko od 
dziecka. Zależy również, w dużej mierze, od rodziców, od tego, 
jakie dadzą dziecku warunki do rozwoju i pracy, jak rozumieją 
jego potrzeby.

Dzieci w tym okresie szybko rosną, trzeba więc pamiętać
0 racjonalnym i pełnowartościowym odżywianiu. Szczególnie ob
fite i pożywne powinny być pierwsze śniadania, przed całodzien
nymi zajęciami. Nie można też zapominać o drugim śniadaniu 
do szkoły. Dobrze jest jeśli w szkole dziecko może otrzymać cie
płe mleko. W  każdym razie dzieci w tym wieku powinny w cią
gu dnia wypijać co najmniej pół litra mleka.

W  pierwszych latach szkolnych dzieci są jeszcze za małe, 
by pamiętały same o przepisach higienicznych, a w tym wieku 
właśnie najłatwiej wyrabiać w dzieciach dobre nawyki higienicz
ne. Kontrola codziennej toalety dziecka jest więc nadal koniecz
na. Wieczorne mycie całego ciała i poranne opłukiwanie twarzy
1 rąk, dwukrotne mycie zębów w ciągu dnia musi wejść w na
wyk dziecka. Po przyjściu ze szkoły, po wyjściu z toalety, przed 
jedzeniem uczmy je porządnego mycia rąk. Kąpać dziecko po
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winno się 1— 2 razy tygodniowo i co tydzień myć głowę. Do na
szych obowiązków należy także regularna kontrola uzębienia 
u dentysty —  i to tak samo uzębienia mlecznego, jak trwałego. 
Jeżeli w szkole jest dentysta, to warto się z nim skontaktować, 
by wiedzieć, jak się przedstawiają zęby naszego dziecka. Okres 
ten bowiem sprzyja rozwojowi próchnicy.

Dzieci w pierwszych latach nauki powinny dostawać w m ie
siącach jesienno-zimowych tran w ilości 1-2 łyżki dziennie. Je
śli się do tranu przyzwyczają, biorą go zwykle bez oporów.

Dziecko od pierwszych dni nauki musi mieć własny kąt do 
pracy. Na kąt do nauki i na wszystkie rzeczy dziecku potrzebne, 
można dosłownie przeznaczyć kąt pokoju, czy miejsce pod ok
nem. Co powinno się tam znajdować? Przede wszystkim biurecz- 
ko, lub stół z szufladą i krzesełko. Na stole powinno być tyle 
miejsca, by dziecko mogło się wygodnie rozłożyć z pracą, a w 
szufladach tyle, aby przybory do pracy mogło sprzątnąć i tam 
schować. Dobrze byłoby, aby miało także własną półeczkę nad
i koło stolika. Własne miejsce do pracy zapewnia dziecku konie
czną wygodę przy odrabianiu lekcji. Umożliwia również utrzy
manie w czystości i porządku przyborów szkolnych, uczy je po
rządku i ładu. Dziecko musi mieć spokój w czasie odrabiania le 
kcji. A  po pracy należy się dziecku odpoczynek. Prawdziwy od
poczynek dla dziecka to ruch: spi.oer, lub zabawa i sen. Zabawy 
najwłaściwsze dla tego wieku to zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu w gronie rówieśników. Dziecko powinno chodzić spać 
dość wcześnie, by mogło przespać 10 do 11 godzin. Rozrywki 
w rodzaju kina, telewizji, czy teatru są potrzebne, rozwijają 
zainteresowania dziecka, poszerzają jego wiadomości, ale tak jak
i wszystko, muszą być rozsądnie i odpowiednio do wieku daw
kowane.

Nasza pomoc dzieciom w nauce nie może się sprowadzać do 
odrabiania za nie zadań szkolnych. Możemy dziecku wytłumaczyć 
trudniejsze zadanie, wyjaśnić to czego nie zrozumiało, ale lekcje 
odrabiać musi samodzielnie. My ograniczamy się do codziennej 
kontroli. Wskazane też jest od pierwszego roku nauki regularne 
kontaktowanie się ze szkołą i wychowawcą naszego dziecka. Od 
niego dowiemy się, jakie trudności ma dziecko, w czym i jak 
należy mu pomóc.
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TRUDNY W IEK CHŁOPCÓW

nprudnym  wiekiem nazywamy lata między 13 a 17 rokien. 
życia. Inne kłopoty sprawiają nam wówcizas chłopcy, a inne 

dziewczynki, dlatego omawiając ten wiek naszych dzieci osobno 
mówi się o chłopcach a osobno o dziewczętach. W  okresie tym  
chłopiec rozwija się i dojrzewa fizycznie. Zmiany obserwujemy 
nie tylko w sylwetce, ruchach, czy głosie, ale i bardzo wyraźnie 
zaznaczone są zmiany w psychice, zainteresowaniach i usposo
bieniu chłopca. Z wiekiem tym wiążą się zwykle największe 
kłopoty wychowawcze. Prawie, że regułą jest, że chłopcy w tym 
wieku opuszczają się w nauce, próbują się wymigać od lekcji, 
czasami „wagarują” . Stają się krnąbrni i niegrzeczni dla rodzi
ców. Nieposłuszni i „zbuntowani” przeciw wszystkim dotych
czasowym autorytetom. Nie należy się tym zbytnio martwić. To 
są kłopoty wynikające z normalnego okresu dojrzewania. Docho
dzą do głosu nowe hormony w organiźmie chłopca, na jakiś czas 
zostaje zakłócona jego równowaga psychofizyczna, a to odbija się 
na jego usposobieniu i nastrojach.

Jak wówczas postępować z synem? Na pewno w tym okresie 
kary, a szczególnie brutalne kary fizyczne nie odniosą skutku, 
a może wprost przeciwnie mogą jeszcze trudności wychowawcze 
pogłębić. Tak samo ciągłe strofowanie i pouczanie dorastającego 
chłopca wywołuje w nim tylko odruch niechęci i przekory. Przy
mus budzi niechęć do tego co narzucone. Jedynym, w okresie 
tym słusznym podejściem do chłopca jest stosunek do niego 
oparty na zaufaniu i przyjaźni. W  tym wieku można już z mło
dym człowiekiem dyskutować, można go słusznymi racjami prze
konać. Trzeba go traktować poważnie, umieć wysłuchać jego 
zdania, nie przerywając dyskusji, kategorycznym stwierdzeniem: 
„milcz smarkaczu, co ty tam możesz wiedzieć, za głupiś jeszcze, 
żeby się odzywać” ! Chłopiec będzie słuchał tego kogo szanuje. 
Na szacunek chłopca trzeba zasłużyć. Imponują mu zalety cha
rakteru takie, jak dzielność, zaradność, stanowczość, zdecydowa
nie, samodzielność i pogoda. Podoba mu się poważne traktowa
nie jego przeżyć przez rodziców, ich przyjacielski, lecz nie na
trętny stosunek do niego.

W  tym okresie chłopiec już interesuje się dziewczętami.
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To normalne i nie należy stosunków koleżeńskich między 
dziewczętami i chłopcami zakazywać. Nie trzeba ich psuć, ani 
zakazami, ani podejrzeniami, niby „dowcipnymi” uwagami w ro
dzaju: ,,a to twoja narzeczona” , „będzie z ciebie dobry mąż” itp. 
To niepotrzebne. A  jeszcze bardziej niepotrzebne wówczas, gdy 
młodzi wyraźnie z sobą sympatyzują.

Chłopiec w okresie dojrzewania miewa często sny treści ero-^ 
tycznej i zaczyna się onanizować. Często zresztą początek ona
nizmu wypada na wcześniejsze lata. Najgorzej postępują ro
dzice gdy gniewają się o to, czy straszą chłopca zidioceniem, po
mieszaniem zmysłów, czy karami piekielnymi. Onanizm w tym  
okresie jest przejawem normalnym. Nie znaczy, to, by szcze
gólnie jeśli jest uprawiany zbyt często nie należało z nim wal
czyć. Najlepszym lekarstwem na przerost zainteresowań eroty
cznych jest rozbudzenie innych zainteresowań. Skierowanie nad
miaru energii na inne tory. Sport, gimnastyka, piłka —  to naj
odpowiedniejsze rozrywki. Czasem również praca w organiza
cjach młodzieżowych.

TRUDNY W IEK DZIEW CZĄT

Dziewczęta dojrzewają wcześniej niż chłopcy i zwykle szyb
ciej. Trudny wiek dziewcząt zamyka się w latach od 13 do 

15 lat tego roku życia. W  okresie tym szybko rosną, a sylwetka 
ich nabiera kształtów kobiecych. Okres ten cechuje duża chwiej- 
ność równowagi psychicznej, drażliwość, płaczliwość, łatwe mę
czenie się. Dziewczyna dojrzewająca to już nie dziecko i nie mo
żna jej jak dziecko traktować. Dom musi jej dać, poza kątem do 
nauki, jedzeniem i ubraniem również poczucie bezpieczeństwa 
i spokoju. Potrzebne są jej w tym okresie przyjaźń i zaufanie. 
Żeby mogła się nauczyć sobą kierować i rządzić, żeby nauczyła 
się robić to co dobre, a unikać zła, słowem, żeby stała się od
powiedzialnym człowiekiem —  musi mieć zostawioną sobie swo
bodę, musi mieć zaufanie rodziców. Kontrola też musi być stała, 
ale dyskretna. Dziewczyny w tym wieku nie można do niczego 
zmuszać, ale trzeba jej doradzać, trzeba ją przekonywać.

Zawstydzenie i wyśmiewanie przynosi więcej szkód w w y-
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chowaniu niż pożytku. Dziewczęta w tym wieku mają bardzo 
rozwiniętą ambicję. Stosowanie kar cielesnych wobec dojrzewa
jącej dziewczyny, a niestety zdarza się to, to wprost zbrodnia. 
Najsłuszniejsze jest oddziaływanie na ambicję. Pochwałą i wyra
zami zaufania podnosi się wiarę dziewczyny w siebie. Bo praw
dziwa ambicja każe człowiekowi doskonalić się bezustannie. I to 
właśnie należy wykorzystać w wychowaniu.

Dziewczynka powinna być wciągana w codzienne życie i kło
poty rodziny. Musi mieć swoje stałe obowiązki, ale też zostawić 
jej trzeba trochę czasu dla jej własnych spraw. Prawie każda 
z nich ma w tym wieku przyjaciółkę i powiernicę. Bo w wieku 
dojrzewania zaczynają dziewczęta interesować poważne sprawy, 
które w życiu są najważniejsze: miłość, praca, inni ludzie, prawa 
życia. Przedtem była na takie rozważania za młoda, później, póź
nie'] te sprawy będzie sama przeżywała. Teraz jest czas na oswo
jenie się z pewnymi myślami, na przygotowanie się. Lepiej, je
śli można pomówić o nich z serdeczną przyjaciółką. Przyjaźń 
z rówieśniczkami jest w tym wieku potrzebna dla prawidłowego 
rozwoju.

Okres dojrzewania, to wiek pierwszej miłości dziewczyny.
U jednych pierwsza miłość trwa krótko, u innych —  całe ży

269



cie. Czy taka czy inna jest to pierwsza miłość nie wybije jej się 
z głowy zakazami i gniewem. Uczuć siłą zwalczać nie można. To 
naturalne, że w tym wieku dziewczyna interesuje się chłopcami, 
że o nich mówi, spotyka się z nimi, że przychodzą do niej do 
domu. To lepsze niz spotkania pokryjomu i oszukiwanie rodziców. 
Dobrze też, by sprawy uczuciowe nie zajmowały zbyt wiele 
miejsca w życiu dziewczyny, zainteresować ją sportem, pracą 
w organizacjach młodzieżowych, czy w szkolnych kółkach za
interesowań.

Gdy w ślad za dojrzałością fizyczną nastąpi i dojrzałość 
i równowaga psychiczna, wówczas wszystkie sprawy znajdą swo
je właściwe proporcje.

I wówczas powiemy sobie, że z naszego dziecka, naszych trosk 
i radości wyrósł wartościowy, odpowiedzialny, samodzielny —  
pełny Człowiek.

Małgorzata Sudenis

vt̂
~ir

V? *

Na warszawskiej ulicy

—  Czy zauważyłeś panie Onufry, jak  od pew nego czasu 
u nas w  W arszawie, niekiedy zalatuje zabójcze pow ietrze i to 
na najprycypialniejszych ulicach?

—  Wiem, o czem  chcesz m ów ić kolego, a przyczyną tego są 
te przeklęte sam ochody sprowadzone do nas najw idoczniej na 
ludzkie utrapienie.

—  I to właśnie bez żadnego dla nas pożytku...
—  Pędzą na złamanie karku! —  Pilno im zabijać ludzi, jak 

by nasi dryndziarze nie dokonyw ali tego.



DIETA LUDZI Z D R O W Y C H  I C H O R Y C H

"IT" ażdy obecnie wie, że jednym z warunków zdrowia jest pra
widłowe żywienie, ale wiele osób rozumie przez prawidłowe 

żywienie, duże ilości wysokokalorycznych potraw, a kalorycz- 
ność nie jest wcale jednoznaczna z prawidłowością żywienia. 
W  racjonalnym żywieniu jakość jest ważniejsza od ilości spoży
wanych pokarmów. Spróbujmy więc określić, jaki sposób od
żywiania jest prawidłowy.

Ale na wstępie, by móc odpowiedzieć na to pytanie, przede 
wszystkim trzeba poznać niektóre funkcje naszego organizmu 
i przemiany , jakim podlegają pokarmy po spożyciu.

Proces trawienia rozpoczyna się już w jamie ustnej. Roz
drabnianie przez żucie produkty zostają wymieszane ze śliną, 
która zawiera soki trawienne. Następnie, przez przełyk, pokar
my przechodzą do żołądka, potem do dwunastnicy i jelit. Każdy 
z tych narządów wydziela inne soki trawienne (tak zwane enzy- 
my), dzięki którym pokarm staje się coraz bardziej rozdrobniony 
i wreszcie przybiera postać półpłynną. W  tym stanie, w jelitach 
cienkich, następuje wchłanianie pokarmu, który przenika przez 
ściany jelit do naczyń krwionośnych i z krwią zostaje rozprowa
dzony do komórek całego ciała. Tę część pokarmu, która prze
chodzi z krwią do organizmu, nazywamy pokarmem przyswo
jonym. Pewna część produktów nie ulega przyswajaniu, prze
chodzi do jelita grubego, które wchłania wodę i zagęszcza reszt
ki pokarmowe. Te niestrawione cząstki są wydalane z ustroju.

Przyswojone części pokarmowe spełniają dwie ważne fun
kcje w naszym organizmie. Dostarczają one materiału do budowy 
i odbudowy naszego ciała i wytwarzają energię, zarówno w po
staci potrzebnej do wykonywania pracy, jak i w postaci ciepła 
pozwalającego utrzymać stałą temperaturę ciała.

Możemy więc już określić, co rozumiemy pod nazwą prawi
dłowe żywienie czy dieta racjonalna. Prawidłowym żywieniem 
nazwiemy taki sposób odżywiania, który zaspokaja potrzeby or
ganizmu, dostarczając niezbędnych składników budulca, składni
ków wytwarzających energię i utrzymujących stałą ciepłotę cia
ła.
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W  obecnej chwili znamy już ponad 40 składników odżyw
czych naszego pożywienia. Dla poznania podstawowych zasad 
diatetyki wystarczy omówienie kilku najważniejszych.

Białka stanowią główny budulec naszego organizmu. Spoty
kamy ich szczególnie dużo w produktach mięsnych, jajkach, ry
bach i mleku, sporo w suchych nasionach strączkowych, mniej 
w ziarnie zbóż i bardzo niewiele w jarzynach i owocach.

Węglowodany są głównym źródłem energii w pożywieniu. 
Do grupy tej należy przede wszystkim skrobia i cukry. Cukry 
to nie tylko najczęściej spożywany cukier buraczany, ale rów
nież cukry zawarte w owocach, jarzynach, miodzie i mleku. 
Cukry łatwo przechodzą z jelit do krwi i tam ulegają przemia
nie podobnej do procesu spalania, wytwarzając potrzebną ustro
jowi energię. Skrobia jest głównym składnikiem pokarmów mą- 
cznych, kartofli i niektórych warzyw. Podczas przyrządzania po
traw ulega przemianom, rozklejaniu, a po spożyciu w tej postaci, 
przez soki trawienne zostaje zamieniona na cukier.

Tłuszcze spotykamy w pokarmach w stanie wydzielonym jak 
olej, oliwa, smalec, masło, jak również w samych produktach 
w serach, twarogu, mięsie, mleku, orzechach. Tłuszcze są trudniej 
trawione przez przewód pokarmowy człowieka, dłużej przeby
wają w żołądku, dając uczucie sytości. Po strawieniu stanowią 
materiał energetyczny i dają dwa razy tyle energii, co taka sa
ma ilość węglowodanów.

Wapń jest składnikiem budulcowym naszego organizmu, wa
żnym szczególnie dla dzieci i młodzieży. Głównym produktem 
z którego organizm czerpie wapń jest mleko. W  mniejszych iloś
ciach spotykamy wapń w ziarnkach niektórych zbóż i w nie
których warzywach.

Witaminy są składnikami regulującymi różne przemiany 
zachodzące w naszym ustroju. Brak ich prowadzi do rozmaitych 
chorób. Obecnie nauka zna ponad 20 różnych witamin. Omówimy 
oczywiście tylko parę najważniejszych i najbardziej koniecznych 
dla zdrowia.
Witamina A  —  jest konieczna dla prawidłowego wzrostu dzieci 
i młodzieży, jak również dla prawidłowego widzenia. Znajduje 
się w wątrobie, żółtku jaj, maśle, śmietanie, mleku i tranie. W i
tamina ta może przetwarzać się w organizmie z prowitaminy A,
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czyli inaczej karotenu (żółty barwnik roślinny) który znaduje się 
we wszystkich warzywach i owocach o barwie pomarańczowej, 
pomarańczowo-żółtej i zielonej.
Witamina B (znamy kilka witamin grupy B) jest niezbędna dla 
prawidłowej przemiany składników pokarmowych w ustroju, 
zdrowiu układu nerwowego, oraz prawidłowego rozwoju dzieci 
i młodzieży. Znajdujemy ją w ziarnach zbóż (szczególnie tuż pod 
skórką), w nasionach roślin strączkowych, w mleku, wątrobie, 
nerkach i sercu, w drożdżach, chudym mięsie i orzechach.

Witamina C jest konieczna dla utrzymania ogólnego dobrego 
stanu zdrowia i odporności na zachorowania. Źródłem witaminy 
C są wszelkie świeże owoce i jarzyny. Najbogatsze w witaminę 
C są owoce dzikiej róży, czarnej porzeczki, papryka, porzeczki 
czerwone i białe, truskawki, wszystkie gatunki kapusty, pomido
ry, kalarepa, kalafiory, cytryny i pomarańcze.

Witamina D, szczególnie ważna dla dzieci, zapobiega krzywicy, 
konieczna jest dla prawidłowego rozwoju kośćca dziecka. Pow
staje we właściwej postaci, z prowitaminy pod działaniem pro
mieni słonecznych. Znajdujemy ją w tranie, maśle, śmietance, 
pełnym mleku i żółtkach jaj.

Witamina PP, konieczna dla ogólnego stanu zdrowia, zapobie
ga nadciśnieniu i niektórym chorobom skóry. Znajduje się w droż
dżach, ziarnie zbóż i chudym mięsie.

Składniki mineralne znajdują się w produktach zwierzęcych 
i roślinnych pożywienia i każdy z nich ma do spełnienia inną 
rolę w organizmie. Wapń, o którym wspominaliśmy jest niezbę
dny do budowy kości i zębów. Żelazo konieczne jest jako ma
teriał do budowy krwinek czerwonych. Znajduje się ono w bar
wniku krwi, a jego brak powoduje jedną z postaci ciężkiej nie
dokrwistości (anemii). Fosfor jest składnikiem potrzebnym do 
prawidłowego funkcjonowania komórek mózgowych. Sól kuchen
na i sole potasowe, oraz inne występujące w niewielkich ilościach 
w naszym ustroju składniki mineralne, mają za zadanie regu
lowanie pewnych czynności ustroju —  są to więc składniki regu
lujące, również jak i poprzednio omówione, niezbędne dla nasze
go zdrowia.

Woda —  nasze ciało składa się w ponad 70% z wody. Krąży 
ona we krwi i znajduje się we wszystkich tkankach orga
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nizmu. Jest konieczna do życia; utrata niewiele ponad 20% 
płynów ustrojowych powoduje śmierć człowieka. Organizm ludz
ki łatwiej i dłużej może znieść brak pożywienia, niż brak wody. 
Płyny zawarte w pożywieniu nie wystarczają człowiekowi, dla
tego musi je uzupełniać wodą, mlekiem, napojami owocowymi, 
kompotami itp.

Składniki nieprzyswajalne są to składniki, które nie odżywiają 
naszego organizmu, ale i one spełniają swoją rolę w procesie 
trawienia. Wypełniają jelita i pobudzają je do szybszych ruchów, 
mających na celu opróżnienie przewodu pokarmowego, a więc 
przeciwdziałają obstrukcji. Do składników tych należy przede 
wszystkim błonnik, z którego zbudowana jest większość tkanek 
roślinnych. Szczególnie bogata w błonnik jest kapusta, śliwki, 
gruszki, ciemna mąka i chleb razowy.

Teraz musimy się zastanowić jak dobierać wymienione pro
dukty, by dieta zdrowego człowieka była rzeczywiście prawidło
wa. Podstawą wyżywienia w naszym kraju są produkty zbożowe. 
Przewidujemy więc w naszym jadłospisie pieczywo, jakąś kaszę 
i mąkę, łub gotowany makaron. W  skład dziennej racji wyżywie
nia powinien wchodzić produkt zawierający białko zwierzęce, a 
więc mięso, ryba lub jajka. Dla dostarczenia odpowiedniej ilości 
wapnia nie zapominamy w codziennym jadłospisie o mleku i jego 
przetworach. Dalej uzupełniamy nasz jadłospis owocami surowy
mi kiszonkami, lub surówkami z jarzyn —  mamy więc i witami
ny. Pożywienie nasze byłoby jednak mało sycące, szczególnie dla 
osób ciężko pracujących, uzupełniamy więc je przez podanie 
tłuszczu, masła, smalcu, oliwy. Rozumiemy teraz, że żywienie 
prawidłowe —  to żywienie urozmaicone, na które składają się 
produkty pochodzące z różnych grup pokarmowych.

Określamy niektórych ludzi jako wątłych, słabowitych, źle 
wyglądających, dużo rzadziej używamy określenia: niedożywio
ny. Niedożywienie może wynikać między innymi z niejadania 
pierwszych śniadań przed wyjściem do pracy, co niestety u nas 
ma się zwyczaj stosować. Wydaje się niejednemu, że lepiej te 
5 czy 10 minut dłużej pospać, aniżeli przeznaczyć je na s p o 
k o j n e ,  a nie w biegu i „na jednej nodze” , spożycie pierwszego 
śniadania. Tego rodzaju niedożywienie szczególnie ujemnie odbi
ja się na dzieciach i młodzieży, które ze względu na rośniecie
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i rozwój specjalnie potrzebują regularnych i wartościowych po
siłków. Niedożywienie poza tym zmniejsza odporność; ludzie nie
dożywieni łatwiej zapadają na wszelkie choroby, a szczególnie na 
gruźlicę. Niedożywienie może również być spowodowane niezna
jomością zasad prawidłowego żywienia. Człowiek może zasadniczo 
odżywiać się obficie i smacznie, ale jeżeli w jego jadłospisie, przez 
dłuższy czas, brak któregoś ze składników odżywczych, odbija 
się, to prędzej czy później, na jego zdrowiu.

Jakie błędy żywienia najczęściej się u nas popełnia?
Przede wszystkim za małe jest spożycie, szczególnie w okre

sie zimowym i wiosennym, jarzyn i owoców. Wynikiem tego 
stanu są często spotykane niedobory witamin, szczególnie wita
miny C. Objawiają się one uczuciem zmęczenia, apatią, bólami 
głowy, zmniejszoną odpornością na zakażenia. Często nie wiąże
my tych objawów z niedoborami witamin szukając ich przyczyn 
gdzieindziej. Z wyraźnych objawów niedoboru witaminy C za
uważyć można bolesność i krwawienia dziąseł. Należy więc w na
szym jadłospisie pamiętać o owocach i warzywach, szczególnie 
tych, które spożywamy na surowo. Nietrudno zastosować te rady 
w okresie lata i jesieni, ale pamiętać o nich trzeba i w pozosta
łych okresach roku. Obecnie sprawę tę ułatwiają duże ilości mro
żonek, które ukazują się w handlu, a ich wartość jest równa 
wartości surowych owoców i warzyw. Na wsi mrożonki mogą być 
zastąpione przez przetwory z porzeczek, pomidorów, kiszonki ka
pusty, ogórków, suszone owoce dzikiej róży i inne.

W  naszej kuchni ciągle też za mało uwzględniamy mleko 
i przetwory mleczne. Zupełnie błędne jest twierdzenie, że mleko 
powinny pić przede wszystkim dzieci. Oczywiście dla dzieci jest 
ono konieczne, ale i człowiek dorosły powinien wypijać codzien
nie 2 szklanki mleka. Może to być mleko słodkie, kwaśne, kefir, 
napój mleczny, czy cocktail mleczno-owocowy, co kto lubi i co 
komu smakowo odpowiada, byleby na co dzień o mleku nie zapo
minać.

Coraz -powszechniej spotykamy się obecnie z próchnicą zę
bów, nadwagą, schorzeniami wątroby, zaburzeniami w przemia
nie materii. Zwiększenie się liczby tych schorzeń przypisuje się 
właśnie błędom 'naszego żywienia. Niedostateczne jest spożycie 
pieczywa z ciemnej mąki, kasz gruboziarnistych, mleka, owoców
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i warzyw, a zbyt dużo zjadamy natomiast ilości białego pieczy
wa, cukru, słodyczy i tłustych mięs.

Prawidłowe zestawienie posiłków wymaga zastanowienia się 
i dlatego najwygodniej jest układać jadłospis nie z dnia na dzień, 
ale na dłuższy okres np. na tydzień. Planując jadłospis dla całej 
rodziny musimy w nim uwzględnić zapotrzebowanie poszczegól
nych osób. Dla dorosłych i młodzieży wskazane jest podawanie 
pięciu posiłków; dorosłym wystarczają zasadniczo 3 posiłki dzien
nie. Osoby ciężko fizycznie pracujące muszą otrzymywać posiłki 
obfitsze i bardziej tłuste. Staruszkowie, podobnie jak dzieci, po
winni jadać 5 posiłków dziennie, ale- niezbyt obfitych i lekko- 
strawnych.

W  dziennej racji pokarmowej powinny znaleźć się produkty 
ze wszystkich poprzednio omówionych grup. Tak trzeba je rozło
żyć na poszczególne posiłki, by w każdym z nich występowały 
wszystkie najważniejsze składniki pokarmowe. Produkty dostar
czające białko zwierzęce muszą się znaleźć w każdym posiłku. 
Mogą to być jajka, mleko, sery, masło, śmietana, mięso; ryby, 
czy wędliny. Zawsze coś z surowych warzyw i owoców —  to za
sada również ważna, jak poprzednia. Może to być surówka z mar
chwi, pomidor, szczypiorek, nać pietruszki, surowy sok owoco
wy, czy kiszona kapusta. O węglowodany i tłuszcze nie musimy 
zbytnio zabiegać, mamy ich i tak dużo w naszych jadłospisach: 
pieczywo, kluski, makarony, kasze, cukier, słodycze i często uży
wany do przyrządzania posiłków smalec, czy margaryna.

Jadłospis powinien być nie tylko urozmaicony pod względem 
doboru produktów, ale również sposobów ich przyrządzania, 
w doborze smakowym, a nawet kolorystycznym. Potrawy o ład
nym zestawieniu barw pobudzają apetyt. Rosół z kluskami, kotlet 
mielony z ogórkiem i kartoflami mniej zachęcają do jedzenia, 
niż ten sam rosół posypany drobno posiekaną zieloną pietruszką 
i kotlet z kartoflami i surówką z tartej marchwi i chrzanu.

Do tej pory mówiliśmy o prawidłowej diecie ludzi zdrowych. 
Inaczej ma się sprawa z żywieniem osób chorych. Niektóre cho
roby nie wymagają specjalnego żywienia, w wielu innych dieta 
jest jednym z podstawowych składników całokształtu leczenia. 
Czasami przestrzeganie diety musi być tak dokładne, że stosuje 
się ją pod ścisłym nadzorem lekarza, jak na przykład w cukrzy
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cy, czy w wirusowym zapaleniu wątroby. Częściej jednak cho
ry otrzymuje jedynie ogólne wskazówki dotyczące diety, a ze
stawienie potraw, czy ich przyrządzanie zależy już tylko od oso
by zajmującej się chorym. Dlatego też warto zapoznać się z k il
koma odmianami diety, które stosunkowo najczęściej są stoso
wane.

DIETA CHORYCH WYSOKO GORĄCZKUJĄCYCH

Choroby, którym towarzyszy wysoka gorączka, wyniszczają 
organizm. Przy tym chorzy gorączkujący z reguły nie mają 

apetytu, a na skutek silnych potów towarzyszących wysokiej tem
peraturze, odczuwają, w rezultacie odwodnienia ustroju, silne 
pragnienie. Chorym takim trzeba podawać duże ilości napojów 
orzeźwiających, jak lekka herbata z cytryną, lemoniada, woda 
z cukrem i kwaskiem cytrynowym, woda z sokiem owocowym, 
napar z rumianku z łyżeczką miodu czy płynny owoc. Nie trze
ba jednak zaniedbywać innego odżywiania, gdyż „głodzenie” cho
rego pogarsza jego stan. Dieta takiego chorego składać się musi 
z potraw pożywnych, ale lekkostrawnych; unikać należy dań 
tłustych, kapusty, grochu, fasoli, ciemnego pieczywa. Potrawy 
najlepiej podawać w postaci gotowanej, a więc przecierane ja
rzyny, kaszka manna na wywarze z chudego mięsa, lekki rosół 
z cielęciny lub kury zaprawiony żółtkiem, białe czerstwe pie
czywo, świeży twarożek, niewielkie ilości gotowanego, chudego 
mięsa, przecierane owoce, kisiele i kompoty. Chory gorączkujący 
ma większe zapotrzebowanie na witaminę C niż zdrowy, wska
zane jest więc podawanie do każdego posiłku napoju z dzikiej 
róży lub czarnej porzeczki.

DIETA W NIEKTÓRYCH CHOROBACH PRZEWODU 
POKARMOWEGO

We wszystkich schorzeniach ostrych przewodu pokarmowego 
nie należy spożywać pokarmów zbyt gorących, twardych, słonych 
i korzennych. Najbardziej wskazana postać pożywienia w tym  
okresie to płyny i papki.
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Nieżyt żołądka z niedokwaśnością.

U chorych takich posiłki powinny być podawane często 
i w małych ilościach. Nie wolno podawać potraw zimnych, sło
nych i ostrych. Bezwzględnie należy usunąć z diety wszelkiego 
rodzaju używki, napoje alkoholowe, fasolę, grzyby, tłuste mięsa 
i sery, kapustę, sałatę, oraz potrawy smażone i pieczone. Ponie
waż mleko może powodować biegunki, należy je podawać tylko 
w postaci mleka zsiadłego, lub kefiru. Odżywiamy chorego po
dając mu białe, czerstwe pieczywo, kleiki, mocne rosoły, soki 
owocowe i jarzynowe, jajka na miękko, drób, sucharki, bisz
kopty.

Nieżyt żołądka z nadkwaśnością.

Leczenie dietą ma na celu ograniczenie wydzielania soku żo
łądkowego. W  tym więc wypadku chory powinien spożywać 
kleiki i kasze ze sporą ilością świeżego masła, ryż, ziemniaki 
w postaci purće, tłuste mleko, śmietankę, kefir, twaróg, niesłod- 
kie kompoty. Tłuszcze zmniejszają wydzielanie soku żołądkowe
go, a cukier ogranicza się, gdyż często jest źle znoszony przez 
chorych.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

W  chorobie tej lekarze zwykle przepisują dość ścisłą dietę. 
Jest zresztą kilka rodzajów obecnie stosowanych diet przy cho
robie wrzodowej. Np. według diety Sippe’go chory przez pierw
sze dwa dni otrzymuje co godzinę, 10 razy dziennie mleko —  po 
100 ml pół na pół ze śmietanką. Po dwu dniach mleko stopnio
wo zastępuje się kleikami i jajkami na miękko. W  drugim ty
godniu choroby dochodzą sucharki i masło, w trzecim tarte 
ziemniaki, jarzyny i kompoty, potem inne lekkostrawne potrawy.

Ostra biegunka.

W  zależności od wieku i ogólnego stanu chorego leczenie die
tetyczne rozpoczynamy od kilkugodzinnej, do 48-ośmio godzin
nej głodówki. W  tym okresie chory dostaje tylko lekko osłodzo
ną wodę, lub herbatę. Potem wprowadzamy kleiki, ryż, kaszę,
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lane kluski, kartofle puree, kefir. W  miarę poprawy stanu zdro
wia chorego rozszerzamy dietę na rosół z białego mięsa, pieczy
wo, przecierane jarzyny i tarte jabłka.

Uporczywe zaparcia.

W  tym schorzeniu leczenie dietetyczne ma na celu pobudze
nie ruchu robaczkowym jelit. Na czczo podajemy zimne napo
je, może to być przegotowana woda w ilości 1-2 szklanki, woda 
mineralna, chude mleko, lekki rozczyn soli kuchennej. Podawa
nie miodu i mocno słodzonych potraw też wpływa pobudzają
co na ruchy perystaltyczne jelit. Wskazane są również, działają
ce lekko czyszcząco owoce, szczególnie maliny, żurawiny, czer
wone porzeczki, winogrona i figi. Szczególnie dobrze działają 
owoce spożywane na czczo. Podawanie ostrych przypraw, w ogra
niczonych ilościach, też jest wskazane. Podobnie ciemne pieczy
wo i 3-4 razy w tygodniu tłuste mięso.

Dieta przy schorzeniach wątroby.

Dobre wyniki leczenia w chorobach wątroby i woreczka żół
ciowego w dużej mierze zależą od przestrzegania diety.

W  ostrych chorobach wątroby lekarz przepisuje dietę indy
widualnie dla chorego. Tu podamy tylko ogólne wskazówki die
tetyczne dla osób cierpiących na dolegliwości wątrobowe. Prze
de wszystkim należy uregulować spożycie tłuszczów. Dopusz
czalne jest tylko świeże masło i oliwa, lub olej jadalny. W yklu
czyć też trzeba tłuste mięsa, wędliny i ryby, oraz potrawy wzdy
mające jak groch, fasola i kapusta.

Niewskazane jest też ciemne pieczywo, żółtka jaj, śmietana 
i oczywiście alkohol. Wszystkie potrawy powinny być podawane 
w postaci gotowanej, dodatek tłuszczu niewielki i to tylko świe
żego, nie przesmażonego, a tam gdzie potrzeba, potrawy powin
ny być dobrze ocukrzone. Wszystko chory powinien jeść ciepłe, 
nie gorące i nie zimne.

Pieczywo podajemy białe i zawsze czerstwe. Z  owoców su
rowych najbardziej wskazane są słodkie, tarte jabłka.
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Przy różnych schorzeniach nerek stosuje się różnorodne die
ty. Zwykle ustala je lekarz leczący chorego. Odpowiednie ży
wienie w chorobach nerek ma zasadnicze znaczenie dla całego 
przebiegu kuracji. Tu podajemy tylko najbardziej ogólne prze
pisy dietetyczne. Zalecamy dietę mączno-mleczno-jarską. Wska
zane jest zwykle znaczne ograniczenie soli i tłuszczów. Zabra
nia się używać ostrych przypraw, octu, marynat i alkoholu. Ró
wnież niewskazane jest kakao, czekolada i mocna herbata.

Dieta w chorobach krążenia.

Chorym z lekką niewydolnością krążenia zalecamy spoży
wanie posiłków częściej, lecz w małych ilościach, żeby nie do
puszczać do przepełnienia żołądka. Chorzy powinni unikać po
traw trudno strawnych, słonych, kwaśnych i powodujących wzdę
cia, a więc przede wszystkim jarzyn strączkowych, ciemnego 
pieczywa, kapusty, alkoholu, mocnej herbaty, kawy, śledzi, ma
rynat, tłustych ryb i wędlin. Wolno im jeść przetarte jarzyny 
(bez octu) ryż, kasze, białe czerstwe pieczywo, kompoty, dżemy, 
miód, masło niesolone, mleko w każdej postaci, jajka na miękko, 
białe sery i chude mięso gotowane.

W  przypadku niewydolności krążenia należy ograniczyć pły
ny do jednego litra na dobę i zmniejszyć ilość soli w posiłkach. 
Poważną rolę w leczeniu niewydolności krążenia odgrywają die
ty specjalne, z których najszersze zastosowanie znalazły: dieta 
mleczna, czyli dieta Karela i dieta owocowa.

Dieta mleczna, czyli Karela stosowana obecnie w pewnej m o
dyfikacji, polega na podawaniu przez 4-6 dni chorym, stale le
żącym w tym okresie, tylko mleka w ilości od 1 do 1,5 1 dziennie. 
Mleko podajemy zawsze ogrzane i rozdzielone na 8-10 porcji 
dziennie. Jeśli na skutek spożywania samego mleka, u chorego 
wystąpi biegunka dodajemy do każdej porcji mleka łyżeczkę wo
dy wapiennej. Podczas leczenia dietą Karela należy polecić cho
remu po każdej porcji mleka wypłukać usta roztworem boraksu. 
Diety mlecznej nie możemy stosować u chorych cierpiących 
równocześnie na zaburzenia przewodu pokarmowego i bardzo 
wyniszczonych.

D ieta w  chorobach nerek.
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Dieta owocowa jest zwykle lepiej znoszona przez chorego niż 
dieta mleczna, polega ona na podawaniu przez okres 5-7 dni su
rowych owoców, bądź soków owocowych i jarzynowych. Z owo
ców najodpowiedniejsze są jabłka, gruszki i maliny w ilości 
1— 1,5 kg dziennie, dodaje się do nich 50 do 100 g cukru. Naj
stosowniejsze są jabłka, które nie powodują wzdęcia i hamują 
biegunkę. Dla urozmaicenia smakowego podajemy jednak nie 
same jabłka, ale na zmianę z innymi owocami, lub sokami. Po
dając świeże soki w ilości około 1000 ml. na dobę, należy za
chować proporcję, np. 700 ml soków owocowych, a 300 ml soków 
jarzynowych.

U chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego przez 
pierwsze 10 dni pokarmy ograniczamy do kleików, mleka, su
charków, biszkoptów i soków owocowych. Po tym okresie, w mia
rę poprawy stanu chorego, dietę rozszerzamy dodając jaja na 
miękko, miód, biały ser, białe pieczywo, masło, jarzyny prze
cierane. Chory powinien spożywać posiłki często, nawet co dwie 
godziny, ale w bardzo małych ilościach, ograniczając przyjmo
wania płynów, soli kuchennej i herbaty.

U osób cierpiących na nadciśnienie trzeba ograniczyć spoży
wanie mięsa do 2-3 razy w tygodniu, zabronić picia dużych iloś
ci płynów i spożywania obfitych posiłków jednorazowo. Chory 
powinien odżywiać się regularnie, spożywając 6-7 posiłków na 
dobę. Dieta w zasadzie powinna być owocowo-mączno-jarzynowa, 
z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych i soli. Chorym otyłym  
można zalecić 1-2 razy w miesiącu 24-godzinną głodówkę. W  na
głych zwyżkach ciśnienia można przez 2-3 dni zastosować wyżej 
podaną dietę Karela, lub dietę owocową. Przy tym najbardziej 
są wskazane z owoców gruszki. Palenie papierosów, picie moc
nej kawy, herbaty i alkoholu powinno być jak najbardziej ogra
niczone.

Dieta przy niedokrwistości (anemii).

W  leczeniu dietetycznym należy uwzględnić te przede wszy
stkim produkty żywnościowe, które są bogate w żelazo, a więc 
z jarzyn: szpinak, szczaw, zewnętrzne, zielone liście kapusty, 
cebula. Poza tym podawać pokarmy zawierające duże ilości wi-
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tarniny C, a mianowicie: owoce dzikiej róży, czarne i czerwone 
porzeczki, morele, brzoskwinie, śliwki, poziomki, winogrona, po
marańcze i cytryny, ponadto pokarmy pobudzające działanie u~ 
kładu krwiotwórczego, jak świeżą wątrobę, duszoną, smażoną, 
lub gotowaną, nerki gotowane i smażone, mięso wołowe, jaja. 
Dietę należy jak najbardziej urozmaicać, posiłki powinny być 
smacznie przyrządzone i estetycznie podane, gdyż chorzy mają 
z zasady bardzo upośledzone łaknienie. Mleko i potrawy mączne 
ograniczamy. O ile jest to możliwe, zamiast mleka podajemy 
maślankę, lub nawet serwatkę.

Dieta w chorobach gośćcowych —  w okresach ostrych chorób 
gośćcowych stosujemy dietę niskokaloryczną. Ograniczamy wę
glowodany, białko i sól kuchenną. Podajemy pokarmy płynne 
i półpłynne: mleko, budynie, zupy jarzynowe, soki owocowe, kom
poty kisiele. Ponieważ chorzy zwykle silnie się pocą, dajemy 
spore ilości płynów w postaci soków owocowych i warzywnych. 
W  okresach przewlekłych schorzeń reumatycznych podajemy 
przede wszystkim dużo mleka (litr dziennie), śmietankę, masło, 
jajka, mięso, jarzyny. Z jarzyn szczególnie poleca się cebulę, 
pomidory, marchew, groszek zielony i surową kapustę. Z owo
ców najbardziej wskazane są jabłka, żurawiny i truskawki. Da
jemy również drożdże (witamina BI) i tran.

Dieta w czasie rekonwalenscencji.

Pożywienie rekonwalescenta musi być obfite, wysokokalory
czne, pełnowartościowe i bardzo urozmaicone. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na duże spożycie pełnego mleka, masła, twa
rogu, śmietany, chudego mięsa i ryb. Z potraw mącznych wska
zane są wszelkie zupy mleczne z kaszką, kluskami, czy makaro
nem, pieczywo zwykłe i słodkie. Wszelkie warzywa żółte i zielo
ne, szczególnie marchew, dynia, szpinak, włoska kapusta. Ozdro
wieńcowi jest szczególnie potrzebna w dużych ilościach witamina 
C; do każdego posiłku należy podawać napój z owoców dzikiej 
róży, sok z czarnej porzeczki, czy wodę z cytryną.

Rekonwalescentom, trzeba poprawić apetyt, należy posiłki jak 
najbardziej urozmaicać i podawać w mniejszych ilościach ale 
często 5-6 razy dziennie.
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JAK ORGANIZOWAĆ ŚWIĘTA 
I PRZYJĘCIA RODZINNE

T  Tdane święta czy uroczystości rodzinne —  to przede wszystkim 
'-''zasługa pani domu, rezultat jej zabiegów i przygotowań. Od 

niej w dużej mierze zależy nastrój, sprawny przebieg koniecz
nych prac: sprzątania, gotowania itp. Wszyscy domownicy po
winni tu również wnieść swój wkład —  głównie poprzez kon
kretną pomoc w różnych czynnościach. Udane święta wymagają 
jednak planu i organizacji, a w tym zakresie, niezależnie od ko
lektywnych narad, wymiany zdań i propozycji, decydujący głos 
należy w praktyce do pani domu, do gospodyni.

Zaczynać więc należy od ułożenia ogólnego planu, przewidu
jącego kolejność i terminarz poszczególnych prac, ich rozłożenie 
w czasie, tak, aby w same święta nie padać ze zmęczenia na nos.

Rozpatrzmy to na przykładzie racjonalnej organizacji przy
gotowań do świąt Bożego Narodzenia. Zaczynać je należy już 
od 1 grudnia —  od przyjęcia budżetu, warunkującego przecież 
możliwość zrealizowania zamiarów w zakresie „kuchennym” , or
ganizowania przyjęć i sprawiania upominków. Po pierwszym 
łatwiej też zaopatrzyć się w niektóre produkty, trudniejsze do 
nabycia później w okresie gorączki bezpośrednio przedświątecz
nej.

Warto choćby prowizorycznie dla pamięci zanotować, co w 
związku ze świętami wypadało by sprzątnąć, kupić, oczyścić, 
uszyć. Tylko pozornie ułożenie takiego planu jest dodatkową 
czynnością, zabierającą jedynie czas. Jeśli nawet przy braku 
wprawy zajmie nam ona cały wieczór, to jednak przekonamy 
się potem, jak się to opłaci, gdy przez okres poprzedzający świę
ta będziemy mogli nad wszystkim pracować spokojnie, metody
cznie, bez zbytecznego pośpiechu.

Istotną sprawą jest m. in. wcześniejsze ułożenie jadłospisu 
świątecznego, co pozwoli nam z kolei na szczegółowe spisanie 
produktów (łącznie z określeniem ich ilości), jakie będzie trze
ba zakupić. Wcześniejsze ułożenie jadłospisu zwiększa też szan
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sę najbardziej celowego i zarazem rozsądnie oszczędnego zapla
nowania budżetu świątecznego w tym zakresie.

Nie wolno przy tym zapominać, że święta to nie tylko atrak
cje jedzeniowe, ale równocześnie okazja dla organizacji zasłużo- 
żonego wypoczynku, spacerów, wypadów do teatru, kina czy 
muzeum. Sprawy te powinniśmy w odpowiednim zakresie u- 
względnić przy układaniu planu jak najprzyjemniejszego i naj
bardziej pożytecznego spędzenia świąt.

Ze świętami łączą się zwykle różne uroczystości rodzinne, 
śluby, chrzciny itp. To wreszcie okres bardziej nasilonego ży
cia towarzyskiego, składania wizyt i przyjmowania gości. Nie
którym paniom domu przyjmowanie gości sprawia jednak pe
wien kłopot i wolą tego unikać. Do głównych przyczyn takiego 
stanu rzeczy należą zwykle warunki mieszkaniowe, mniejsze, 
lub większe trudności finansowe i wreszcie fałszywa ambicja, 
utrudniająca często t.zw. „bywanie” .

W  naszych niewielkich raczej i często zagęszczonych miesz
kaniach trudno oczywiście urządzić huczne przyjęcie na wiele 
osób. Nic chyba nie stoi jednak na przeszkodzie, aby nawet 
w najskromniejszym pokoju przyjąć najbliższą rodzinę lub kil
ku przyjaciół. Ponieważ takie „wizyty” nie polegają przecież je
dynie na piciu i jedzeniu, "ale stanowią okazję do spotkania się, 
swobodnej wymiany myśli i rozrywki, względy finansowe nie 
odgrywają tu decydującej roli. Nie budzi przecież wątpliwości 
stwierdzenie, że hołdowanie zasadzie „zastaw się, a postaw się” 
jest zupełnie pozbawione sensu.

Najtrudniej zwalczyć trzecią przeszkodę: fałszywą ambicję, 
która każe się wstydzić tego, czego wcale wstydzić się nie trzeba
—  skromności mieszkania i poczęstunku.

Naturalnie, gdy już mamy gości, i to zaproszonych przez nas
—  trzeba podać coś do zjedzenia. W  żadnym jednak przypadku 
nie należy tej gościnności doprowadzać do przesady. To, co po
damy, uzależnione jest również w pewnej mierze od tego, kto do 
nas i w jakim charakterze przychodzi. Serdecznych przyjaciół 
i znajomych, którzy wpadli do nas na chwilę, bez specjalnego 
zaproszenia, można np. poczęstować tylko herbatą, suchymi cia
steczkami, wafelkami, cukierkami —  słowem tym, co każda za-
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pobiegliwa gospodyni powinna „na wszelki wypadek” 'mieć za
wsze w domu.

Nieco większe i wcześniej zaplanowane przyjęcia wymagają 
odpowiedniego przygotowania, przede wszystkim zaś ustalenia 
jadłospisu, uwzględniającego nie tylko nasze możliwości finan
sowe, mieszczące się w budżecie, ale także porę roku, aktualny 
stan zaopatrzenia rynku i porę dnia, w której przyjęcie ma się 
odbyć. Co innego przecież podamy na drugie śniadanie, a co in
nego na obiad, podwieczorek czy kolację!

Pamiętać przy tym należy, że nawet najlepiej zestawiony ja
dłospis, najsmaczniej przyrządzone potrawy na nic się nie zda
dzą, gdy będą podane niechlujnie, na nieporządnie nakrytym 
stole i poplamionym obrusie. Przyjemne, estetyczne nakrycie 
stołu to ważny czynnik, podnoszący atrakcyjność i smak jedzenia.

Aby ładnie nakryć stół wcale nie trzeba wykwintnego i dro
giego serwisu. Zwykła biała porcelana (czy fajans), bez pęknięć 
i szczerb, wyczyszczone, błyszczące sztućce i naprawdę biały 
obrus stanowią o estetyce nakrycia.

Do obiadu lub kolacji nakrywa się bowiem w zasadzie stół 
białym obrusem, bez barwnych deseni. Do śniadania czy podwie
czorku używa się natomiast serwet kolorowych, względnie bia
łych w kolorowe wzory lub wyszycia. Modne stały się też —  
stosowane zamiast dużego kolorowego obrusa —  oddzielne, podłu
żne kolorowe serwetki pod każdym nakryciem. Wyglądają one 
bardzo efektownie, zwłaszcza na jasnym stole. Dla gospodyni 
posiada to jeszcze ten dodatkowy walor, że łatwiej niewątpliwie 
wyprać 6 małych serwetek niż 1 duży obrus.

Serwetki do wycierania ust, nawet na najbardziej odświęt
nym stole, układamy jak najprościej. Wszelkie ozdobne figury 
z płóciennych serwetek już dawno przestały być modne. Najle
piej serwetki, złożone po prasowaniu w czworo, zgiąć w połowie 
w trójkąt i położyć po lewej stronie talerza. Godne polecenia 
jako najhigieniczniejsze są serwetki papierowe, które, tak samo, 
jak płócienne, składamy po przekątnej w trójkąt.

Najprzyjemniejszą ozdobą stołu są kwiaty. Nie należy ich 
raczej układać bezpośrednio na obrusie. Więdną bowiem wów
czas szybko. Do dekoracji stołu najlepiej wybierać kwiaty drobne 
i krótko przycięte, tak, aby wysoki kwiat nie zasłaniał osoby
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siedzącej na przeciw. Najlepiej ustawić parę niskich wazoników
—  oczywiście zależnie od długości stołu. Jeżeli nie mamy kwia
tów, możemy —  zwłaszcza w zimie przybrać stół gałązkami cho
inki.

Na nakrytym i przystrojonym stole układamy najpierw płas
kie talerze. Na talerz płaski kładziemy talerzyk deserowy do 
zakąsek. Obok talerzy układamy sztućce (noże i widelce). Naj
bliżej talerza kładziemy noże i widelce, które będą potrzebne 
później, w dalszej części przyjęcia, na zewnątrz zaś kładziemy 
te, których będziemy używać najpierw (np. do zakąsek).

Możemy też ustawić dwa kieliszki przed każdym nakryciem: 
jeden do białego wina, które podajemy zasadniczo do ryb, drugi 
do wina czerwonego, które podajemy do pieczystego. O ile ma
my stół dość obszerny, ustawiamy też od razu talerzyki do de
seru.

Może się i tak zdarzyć, że w naszym przyjęciu nie przewidu
jemy w ogóle podawnia zakąsek, tylko dwa dania np. ryby i pie
czyste. Wtedy bliżej talerza należy położyć nóż i widelec do pie
czystego, na zewnątrz zaś po jednym widelcu z każdej strony do 
jedzenia ryb, a to dlatego, że najpierw podajemy rybę, a później 
pieczyste.

Jeżeli w jadłospisie naszego przyjęcia przewidujemy zupę, 
możemy podać ją w wazie, lub też od razu w filżankach. W  pier
wszym przypadku stawiamy talerze głębokie bezpośrednio na 
dużych talerzach płytkich. Jeżeli podajemy zupę w filżankach 
(np. barszcz lub rosół), to nalewamy ją uprzednio do filiżanek, 
ustawionych już na tacy. Dodatki do zup podawanych w filiżan
kach (paszteciki, słone paluszki itp.) układamy na spodeczku po 
przeciwnej stronie uszka filiżanki. Łyżki nie kładziemy wów
czas bezpośrednio przy nakryciu, lecz na tym samym spodeczku, 
tak jednak, aby nie dotykała ona dodatków do zupy.

Warto przypomnieć wreszcie, że potrawy podajemy zwykle 
od strony lewej, naczynia zaś zbieramy od prawej strony gości.

Butelki z winem nie powinno się stawiać na stole, lecz raczej 
na pomocniczym stoliczku z boku. Gospodarz otwiera butelkę 
korkociągiem, po czym nalewa sobie trochę do kieliszka, następ
nie nalewa gościom i potem dopiero dopełnia na końcu swój kie
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liszek. Wina nie nalewa się w zasadzie więcej niż do 3/4 wyso
kości kieliszka.

Przy każdym przyjęciu pamiętać trzeba o tym, aby wszystko 
było na czas przygotowane. W  miarę możliwości najlepiej nakryć 
stół już przed godziną, na którą zaprosiliśmy gości. Robienie 
wszystkiego ,,na ostatnią chwilę” wywołuje rozgardiasz, przyczy
nia się do wytworzenia u gości nastroju pewnego skrępowania 
i obniża towarzyskie walory przyjęcia.

Gdy goście nadejdą, gospodyni (i oczywiście gospodarz!) po
winni być już odpowiednio ubrani i całkowicie gotowi na ich 
przywitanie. A  w ogóle to warto pamiętać, że serdeczność powi
tania, gościnność i miły nastrój więcej czasem znaczą niż wy
kwintne jedzenie i picie!

* * *

Tak zwane „rodzinne okazje” wymagają szczególnej, z pew
nością nie mniejszej troski jak przyjęcie dla bliższych i dal

szych znajomych. Wydaje się, że moment ten zasługuje na podkre
ślenie, ponieważ zdarza się niestety, iż spotkania w kręgu rodzin
nym traktujemy trochę na ulgowych prawach, poświęcając ich or
ganizacji mniej trosk i uwagi. Z pewnością charakter tych spotkań 
jest, a przynajmniej powinien być, inny ze względu na więź, łą
czącą uczestników. Jednak właśnie dlatego warto pomyśleć nad 
tym, co zrobić, aby zapewniając atmosferę rodzinnej serdeczności 
i szczerości, zadbać także w dostatecznym stopniu o estetykę 
i gospodarski ład na przyjęciu w rodzinnym gronie.

Krystyna

.ik. vi/'i' ~i~
'I'

Długo trwać nie może, co gwałt przemoże.

Nie dbam o gwiazdy, kiedy księżyc świeci.

Kto się sam mocno hamuje.

Honory często zmieniają humory.
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KWIATY W DOMU

Kwiat jest jednym z najpiękniejszych przejawów życia na 
ziemi. Towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie, obcuje 
z nim na co dzień i dodaje splendoru uroczystym okazjom. Jego 
różnorodny kształt i wspaniała gama barw cieszy i zachwyca. 
Dlatego nie ma chyba domu, w którym nie znajdziemy bądź jed
nego ciętego czy doniczkowego kwiatka.

Kwiaty stanowią piękny element dekoracyjny każdego wnę
trza. Jeśli jednak chcemy ten element dekoracyjny wykorzystać 
w sposób umiejętny, musimy pamiętać, że nie wskazane jest sta
wianie np. kilku doniczek z różnymi odmianami kwiatów na pa
rapetach okiennych, choćby z tego tylko względu, że okno po- 
wino służyć do wietrzenia pomieszczenia, a więc dostęp do niego 
powinien być łatwy. Zastawione okno zasłania również światło 
i zaciemnia wnętrze.

Duże rośliny doniczkowe jak oleander, palmę, lipę pokojową 
czy fikus, możemy ustawiać w rogu pokoju na niskich stołecz
kach, lub kamiennych nieckach wprost na podłodze. Dość łubia
na w Polsce i często spotykana ciemnozielona araukaria, o re
gularnie rozmieszczonych bocznych gałęziach, należąca do rodziny 
roślin iglastych jak świerk czy jodła, jest ładna i efektowna. 
Nadaje się do hodowania w pokojach północnych, gdyż nie lubi 
zbyt dużego światła ani też przegrzewania, wymaga natomiast 
sporo wilgoci i częstego podlewania.

Jedną z największych roślin doniczkowych jest fikus. W  
związku z tym nadaje się też on do dekoracji większych pomiesz
czeń. Jego grube, skórzaste liście wymagają częstego zraszania, 
a nawet mycia. W  okresie letnim powinien być chroniony przed 
zbytnim nasłonecznieniem.

Przyjemniejsze chyba są jednak rośliny doniczkowe mniejsze, 
ładnie kwitnące. Należy do nich róża chińska. Rozkwita zwykle 
w lipcu i sierpniu, odznacza się wieloma odcieniami czerwieni, 
lub rzadziej nieskalaną bielą. Pięknie kwitnie również oleander, 
jeśli nie jest zbyt duży. Posiada jednak tę wadę, że jego liście 
i gałązki mają trujący sok. Niebezpieczne jest to zwłaszcza dla
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małych dzieci, które, jak wiemy, mają niekiedy zwyczaj brania 
wszystkiego do buzi.

Palmy są dekoracyjne i w wielu gatunkach. Niewiele z nich 
nadaje się jednak do wymiarów naszych mieszkań. Ponadto w y
magają one bardzo starannej pielęgnacji i zabiegów. Szczególnie 
przy przesadzaniu łatwo uszkodzić korzenie, co powoduje, że pal
ma ginie.

Inną grupą chętnie hodowanych w domu roślin doniczko
wych są kaktusy. Zdobyły sobie popularność dzięki wielości od
mian o egzotycznych kształtach i wspaniałych kwiatach. Rosną 
w każdych warunkach mieszkaniowych, są wytrzymałe na suszę 
i duże nasłonecznienie. W  niektórych domach znajdziemy całe 
kolekcje tych roślin, często pięknie zestawionych w glinianych 
misach.

„Skalny ogródek” można zrobić samemu z cementu zmie
szanego z wodą. Zanim cement się zwiąże należy ułożyć w nim 
kilka ładnych kamieni i odcisnąć doniczką miejsca na kilka ga
tunków ładnych kaktusów. Wygląda to efektownie i daje pole 
dla wielu ciekawych pomysłów. Kaktusy podlewamy oszczędnie, 
gdyż nie lubią one zbytniej wilgoci. Możemy je też łatwo „roz
mnażać” przez sadzonkowanie, gdyż nawet kawałek łodygi, lub 
tzw. „brodawka” odjęte od rośliny, zakorzeniają się szybko. Zna
wcy i miłośnicy kaktusów znają trudniejszy sposób ich rozmna
żania, tworząc nowe formy rośliny —  np. szczepiąc na niekwit- 
nącym okazie inny, kwitnący gatunek kaktusa. Jest to jednak 
sposób dość trudny i wymagający specjalnych zabiegów.

Najpiękniej kwitnie kaktus zw. „królową nocy” . Zakwita 
wieczorem, a o świcie kończy się już czar białego, pachnącego 
wanilią kwiatu.

Trudno wymienić wszystkie gatunki kaktusów, gdyż jest ich 
bardzo wiele: od kulistych, kolczastych, pokrytych białymi „fry- 
zurkami” długich włosków, do skałkowatych, zwisających, ma- 
czugowatych, pokrytych drobnymi kwiatkami, lub dużymi poje
dynczymi kwiatami o pięknych barwach.

Innymi roślinami nadającymi się świetnie do dekoracji miesz
kań są doniczkowe rośliny pnące lub zwisające. Najładniej wy
glądają one, gdy się je rozmieści na małych półeczkach zawie
szonych na ścianach. Np. asparagus —  wygląda lekko i delikat-
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nie, odznaczając się jasną, pastelową zielenią. Chętnie bywa u- 
prawiany cissus, którego pędy można rozpinać na ścianach lub 
rozkładać w wiszących naczyniach. W  niszach okiennych przy
jemnie wygląda pasiflora, która ma ładne listki, a także miłe, 
niebieskie i duże kwiaty.

W  handlu spotykamy obecnie metalowe, delikatne podstawki 
na kwiaty doniczkowe. Niektóre z nich, na smukłych nóżkach, 
nadają się do ustawienia na nich np. doniczki z kliwią. Ożywi 
ona ciemniejszą partię mieszkania, ma bowiem duże kielichowate 
kv>iaty o koralowej lub pomarańczowej barwie.

Najpopularniejszym jednak kwiatem naszych mieszkań jest 
pelargonia. Ma ona kilka odmian: np. angielską, wielokwiatową, 
której kwiatostan przypomina azalię i charakteryzuje się wielką 
różnorodnością barw. Są też pelargonie pasiaste, bluszczolistne 
nadające się na półki lub naczynia podwieszone, jak też i pelar
gonie pnące. Możemy łatwo nadawać im dowolne formy, stosu
jąc w miesiącach zimowych odpowiednie przycinanie pędów.

A  teraz parę słów o róży. Nie jest to typowy kwiat do uprawy 
doniczkowej. Istnieje zaledwie parę gatunków tego szlachetnego
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kwiatd, które w doniczce czują się dobrze. Jednym z takich 
gatunków jest „róża miesięczna” , kwitnąca od czerwca do jesie
ni, dość dużym różowym, czerwonym lub żółtym kwiatem. Wszy
stkie jednak odmiany hodowane w doniczkach nie są tak piękne 
jak te, które rosną w ogrodzie lub szklarni, specjalnie pielęgno
wane i szczepione.

Wszyscy ci, którzy z zamiłowaniem hodują rośliny doniczko
we, wiedzą, że w każdym miesiącu roku wymagają one pewnych 
odrębnych zabiegów. W  styczniu i lutym podlewamy rośliny 
umiarkowanie, często wietrząc mieszkanie. W  marcu i kwietniu 
przesadzamy je i przycinamy niepotrzebne pędy, gdyż już w tym  
okresie rozpoczyna się wzrost roślin. Maj zaś to miesiąc specjal
nej uwagi dla kaktusów, które w tym okresie przesadzamy lub 
szczepimy, zwiększając porcje wody przy podlewaniu. Od czer
wca do połowy sierpnia zwilżamy rośliny pożywkami, od wrześ
nia zmniejszamy podlewanie, a niektóre rośliny przestajemy 
w ogóle podlewać jak np. oleander, umieszczając je w chłodniej., 
szym pomieszczeniu. W  grudniu większość roślin odpoczywa, 
zmniejszamy więc do minimum ich podlewanie, zaprzestajemy 
zraszania, ustawiamy możliwie najdalej od źródła ciepła.

Oczywiście, niewyczerpany to temat, gdyż roślin doniczko-
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wych jest wiele i często wymagają one specjalnych, nie wspom
nianych tu nawet zabiegów.

Nie wszyscy jednak mają czas i ochotę na hodowanie roślin do
niczkowych. Niemałe zalety dekoracyjne mają przecież kwia
ty cięte i bardziej może związane są z nami na co dzień. Nie po
winno ich chyba zabraknąć w naszym domu przez cały rok. 
Pamiętajmy jednak, że nie od ich ilości, ani też ceny zależy 
efekt dekoracyjny, jaki powinny one dawać. Aby przedłużyć dość 
nietrwały żywot kwiatów ciętych pamiętajmy, że zanim włożymy 
je do wazonu, ścinamy łodygi skośnie, aby stworzyć jak najwię
kszą powierzchnię pochłaniania wody. Pędy roślin zdrewniałych 
(bez, jaśmin) miażdżymy uderzeniem młotka, natomiast lewko
nie wkładamy do wody łącznie z korzeniami. Liście umieszczone 
nisko na łodydze usuwamy, aby nie ulegały w wodzie procesowi 
gnicia. Wodę w wazonie należy zmieniać codziennie, myjąc sta
rannie ścianki wewnątrz wazonu. Do petunii groszku pachnące
go, irysów, narcyzów, dodajemy do wody szczyptę cukru, do róż 
— na litr wody 5 g chlorku wapnia. Kwiaty cięte utrzymują się 
dłużej w chłodnej temperaturze.

Dla poczucia estetyki nie jest rzeczą obojętną umiejętne ukła
danie kwiatów ciętych, ani to, w jakim wazonie je umieszczamy. 
Róże lub goździki ładnie wyglądają w wazonach smukłych z przy_ 
dymionego szkła. W  nieprzezroczystych naczyniach układamy le
wkonie, aby ukryć korzenie rośliny. Wazony majolikowe, ludo
we i siwaki nadają się do ułożenia dalii, peonii, słoneczników lub 
malw. W  naczyniach niskich i szerokich łub płaskich układamy 
nenufary, niezapominajki, fiołki, bratki lub stokrotki, a nawet 
krótko ścięte dalie. Pięknie wyglądają też bazie w ludowym 
wazonie.

Gdy do wazonu wkładamy jeden kwiat, np. kalię, storczyk, 
gałązkę bzu, to wazon ten powinien być smuklejszy, by całość 
stanowiła ładny ozdobny element. Jeśli zaś do wazonu wkłada
my wiązankę, zwróćmy uwagę, by rozłożyć kwiaty luźno. Nie 
muszą to być zresztą kwiaty jednego koloru. Ładnie wyglądają 
w jednym wazonie cynie lub tulipany o różnych harmonijnie 
zestawionych kolorach. Nie „kłócą” się ze sobą wcale w glinia- 
nym, prostym wazonie kwiaty polne o różnej barwie i gatunku.
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Np. kilka kąkoli, mak, parę bławatków i parę kłosów kwitnącej 
trawy.

Modnym sposobem układania kwiatów jest japońska „ikeba- 
na” . Coraz bardziej się u nas rozpowszechniająca zw. kenzony, 
dlatego możemy je otrzymać w każdej niemal kwiaciarni. Są to 
płaskie naczynia z umieszczonymi na spodzie kolcami. Układanie 
kwiatów w takich naczyniach daje ogromne możliwości i pole 
do popisu dla naszej wyobraźni i poczucie estetyki. Do tworzenia 
takich kompozycji nadają się nie tylko kwiaty, ale i ładne liście, 
gałązki krzewów z kwiatami lub owocami. Ikebana powinna mieć 
rysunek czysty, szlachetny i oszczędny w zestawianiu elementów 
roślinnych. Wtedy będzie naprawdę estetyczna i bardzo dekora
cyjna. —  A  więc np.: gałązka krzewu, kilka kwiatów zharmoni
zowanych barwą i odpowiednio ku sobie nachylonych lub odgię
tych da nam właśnie pożądany efekt.

Nie powinniśmy też zapominać, że w ozdabianiu mieszkania 
kwiatami należy zachować umiar. A  więc nie za wiele, nie byle 
jak ustawione, nie kłócące się barwą z kolorem ścian, gdyż wpro
wadzi to raczej dysharmonię i nie sprawi miłego estetycznego 
wrażenia. Pstrokacizna męczy wzrok i sprawia wrażenie nieładu.

Za zakończenie warto podkreślić, że kwiaty stanowią także 
pogodny akcent przy posiłku codziennym w gronie najbliższych 
domowników, jak i piękną dekorację przy większych uroczystoś
ciach. Pamiętajmy tylko o tym, że stół przy którym spożywamy 
posiłek, nie może być ozdobiony wielkim wazonem z wysokimi 
kwiatami, lecz raczej niską miseczką, lub niewielkim flakonikiem 
z bratkami, konwaliami lub innymi drobnymi kwiatkami —  na 
co dzień, a przy uroczystych okazjach np. cyklamenami lub kalia
mi ułożonymi na sposób japoński.

I już ostatnia uwaga: każdy kwiat jest piękny i stanowi praw
dziwą ozdobę naszych wnętrz dodając mu ciepła i uroku, jeśli 
jest świeży i zadbany. Kwiaty doniczkowe z żółknącymi i zaku
rzonymi liśćmi, czy cięte, stojące w zmętniałej wodzie ze zwie
szonymi smętnie, zwiędniętymi kielichami, sprawiają wręcz przy
kre wrażenie nieładu i opuszczenia w najelegantszym nawet 
wnętrzu. Kwiat, by nas cieszyć, wymaga od nas troskliwości i pie
lęgnacji, a płaci za nią piękną harmonią rysunku i barwy.
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Gdy patrzymy na kwiat, pozwólmy sobie na chwilę zadumy
o pięknie przyrody, którego tak często nie zauważamy, a które 
ofiaruje nam tak hojnie odpoczynek i ucieczkę przed szarzyzną 
codziennego życia.

W zgardzona broda

Andrzej Tęczyński w  17 roku życia zganił w  obecności króla 
niesłuszne zdanie brodatych senatorów, (bo w  ten czas broda 
była oznaką powagi) ale śmiano się z niego jako gołowąsa. 
Lecz król jako zacnemu obyw atelow i dał w ojew ództw o krako
wskie. Na inną tedy idąc sesję Tęczyński przypraw ił sobie bro
dę i wąsy, i gdy zaczęto radzić młodzian potrząśnie brodą 
i rzecze —  brodo m ów, co kilkakroć pow tórzyw szy odrzucił 
brodę ze wzgardą i tak gruntownie i poważnie m ów ił, że w szy
scy starsi senatorzy zdumiawszy się zawołali —  siedź między 
nami, bo ci Bóg dał w  młodzieństwie m ądry rozum.

Nie przez podłą monetę

Gdy kasztelan Chodkiewicz, podaw ał projekt Jana Rydygiera, 
królow i Stefanow i Batoremu, aby z pow odu braku funduszy 
na opłacenie w ojska podczas w ojny, chw ycił się w ybijania po
dłej monety, król odpow iedział —  nie chcem y przez podłą m o
netę zrobić się podłym i. Niechaj ten (Rydygier) sam uda się 
do takich co na łzach biedaków  w sparcia dla swego niedostat
ku szukają.

Tatarzy w  W arszawie!

G dy król Zygm unt III, został zaatakowany nagle w  kruż
ganku katedry św. Jana przez zam achowca Piekarskiego, jeden 
z W łochów  śpiew aków  spostrzegł to z bocznego chóru i zaczął 
głośno krzyczeć po włosku —  traditore! traditore! (po włosku 
zdrajca).

Lud zebrany w  kościele nie zrozum iawszy W łocha, w ybiegł 
w  popłochu na u licę w ołając, że Tatarzy wpadli do W arszawy 
i że są już w  kościele św. Jana. D opiero po kilku godzinach 
cała sprawa się w yjaśniła.

J. K

v l /
'i'O,/

'i '
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Z AB A W  KI  
DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI

1. KIWAJĄCY SIĘ PAJAC

Wystarczy lekkie pchnięcie palcem, a zabawny pajac, siedzący 
na gimnastycznym drążku, zacznie kiwać się wesoło.

Aby wykonać tę zabawkę należy wyciąć z blachy sylwetkę 
pajaca (według rys.) i pomalować na jasne kolory.
Podstawę zabawki tworzy płytka ze sklejki lub blachy. Do niej 
za pomocą dwóch śrubek, wkręconych od spodu, przymocowuje 
się dwa pionowe słupki, które łączy się w górze poprzeczką z bla
chy lub sklejki. Jeśli poprzeczka jest wykonana z blachy, należy 
wywiercić w niej dwa otwory potrzebne do zaczepienia nóżek 
metalowej podpórki, na której pajac się kiwa. Jeśli poprzeczka 
jest wykonana ze sklejki, to w celu osadzenia nóżek żłobi się 
dwa wgłębienia, a w celu zmniejszenia tarcia wbija się w nie 
gwoździe tapicerskie. Łączy się następnie podpórką z pajacem, po 
wykonaniu wyciąć (tak jak pokazano na rysunku) i lutuje razem. 
Z kolei nóżki pajaca wsuwa się w wycięcie ciężarka ołowianego 
i silnie zaciska.

Kiwający się pajac
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2. WIRUJĄCE KLOCKI

Zabawka ta składa się z sześciu kolorowych klocków, luźno 
osadzonych na kółeczkach. Klocki opierają się o górne krawędzie 
kół i kręcą się podczas ich ruchu. Im szybciej dziecko ciągnie za
bawkę, tym szybciej klocki wirują. Podwozie stanowi drewniany 
klocek, z wywierconymi otworami do osadzenia kołeczków. Koła 
są wykonane na tokarce, a za osie służą im gwoździe. Po wycię
ciu poszczególnych części należy je pokryć emalią i pozostawić 
do wyschnięcia.

Gdy części są suche, można je zmontować w ciągu pięciu mi
nut.

3. ŻYWA MAŁPKA NA DRĄŻKU

Zabawka ta składa się z drewnianego słupka o średnicy 6 mm, 
kawałka sprężyny i wyciętej z drewna małpki. Drut stalowy 
przeznaczony na sprężynę owija się jednym końcem dookoła me
talowego pręta o średnicy 8 mm., i otrzymuje w ten sposób sprę
żynę śrubową. Sprężyna, skęcona na pręcie o takiej średnicy, 
będzie luźno osadzona na słupku, po którym wspina się małpka. 
Małpkę przymocowuje się do prostego, wystającego końca sprę
żyny. Za podstawę do pionowego umocowania słupka, służy dre
wniany klocek. Aby zabawkę wprowadzić w ruch, zakłada się na 
słupek śrubowo zwiniętą część sprężyny, do której przymocowa
na jest małpka: uderza się małpkę lekko w głowę, aby wywołać 
wibrację, a małpka zaczyna ześlizgiwać się po słupku w dół.

5. BEZPIECZNY LAMPION

Umieszczenie latarki elektrycznej w torbie papierowej jest 
prostym sposobem wykonania absolutnie bezpiecznego lampionu, 
którym najmłodsze dzieci będą zachwycone. Wybiera się w tym  
celu dużą torbę papierową, najlepiej białą i maluje komiczne 
twarze po obu jej stronach. Następnie do torby wkłada się latar
kę elektryczną i związuje razem kolorową wstążką.
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Małpka na drążku

Z A B A W K I  D L A  C H Ł O P C Ó W

1. LATAJĄCY MODEL SAMOLOTU

Ten maleńki, latający model samolotu jest zbyt lekki, aby 
mógł —  puszczony w mieszkaniu —  wyrządzić jakąś szkodę. Na
daje się idealnie do urządzenia improwizowanego pokazu lotni
czego w pokoju. Jego staromodna sylwetka spowodować może 
wybuchy śmiechu. Konstrukcja jego jest tak prosta, że można go 
zbudować w ciągu jednego wieczoru. Potrzebne materiały to je
dynie: kilka pasków drewna balsa, kawałek fornieru balsa, tka
nina lub bibułka i klej. Tkaninę lub bibułkę przykleja się do ram 
za pomocą kleju mącznego, a brzegi obcina żylektą. Do napędu sa-
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molo tu używa się paska gumy i szpilek. Gdy śmigło jest całko
wicie nakręcone, samolot wykona trzy okrężenia dookoła dużego 
pokoju. Przed nakręceniem śmigła bada się stateczność jego lo
tu wyrzucając go ręką kilka razy oraz przesuwając skrzydła do 
przodu lub tyłu i tak regulując kąt ich podniesienia, aby uzys-

Bezpieczny lampion

2. LATAWCE

Jeżeli nie zależy nam na bardziej skomplikowanych wzorach 
latawców, to te są bardzo łatwe do wykonania. Do zbudowania 
latawca potrzeba tylko kilku prętów drewnianych, sznurka, pa
pieru i kleju. Przy budowie latawca musimy pamiętać o kilku 
ważnych szczegółach. Tam gdzie są powierzchnie krzywoliniowe, 
bezwzględnie muszą one być regularne. Większość latawców nie 
lata dobrze, póki nie przyczepi się odpowiednio podtrzymujących 
sznurków.
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LATAW IEC W  KSZTAŁCIE PIRAMIDY

Może być zbudowany w dowolnych wymiarach. Składa się on 
z czterech części. Każda z nich tworzy ostrosłup czworokątny. 
Najpierw wykonuje się piramidę główną, następnie zakłada po
przeczki poziome i wreszcie ostrosłupy dolne. Pręciki, tworzące 
boki głównego ostrosłupa, są na końcu zaokrąglone, połączenia —  
sklejana i wiązane. Bibułę przykleja się najpierw do ostrosłupów 
dolnych, nakładając jej brzegi na pręciki szkieleta. Niezwykłe 
efekty można osiągnąć używając bibuły o kolorach kontrastowych 
do przyległych części. Sznurek przytrzymujący latawiec jest przy
czepiony do trzech dolnych rogów.

LATAW IEC W  KSZTAŁCIE BLIŹNIACZYCH RYBEK

Szkielet tego latawca jest wykonany z giętych prętów świer
kowych, a pokrycie płetw grzbietowych i części ogona —  przy
mocowane do sznurka. Papierowe pokrycie latawca może być 
malowane ręcznie. Można też na lekko pomalowanym ale przy-

Latający m odel samolotu
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Bok kwadratu 
_  25 m m  I—

'^[Latawiec 
w  kształcie 

| dwóch motyli
Drucik do czuszczenia fajk i 

Przyklejone

Części
I główne/ ramy 
\o przekroju j  
IQxtOmm A

kolorowa
Wzmocnienie 

z papieru podam.
Zq/słodką

Najpierw

Pręty częściowo 
pokrute

Latawiec z dziesie 
ctu piram id

Bibułka

Pręciki
bambusowe

Drewno balsa grubości 
2mm

Sznurek przytrzymujący 
Latawiec

Lataw iec w  kształcie piramid

Latawiec z czterech

klejać oddzielnie łuski koloru niebieskiego o różnych odcieniach, 
a oczy i skrzela —  czerwonego. Latawiec wygięty jest za pomocą 
sznurka przymocowanego do końca jednej z poprzeczek pozio
mych. Dwie, łatwe do wykonania, szpule do nawijania sznurka 
przytrzymującego latawiec pokazane są na rysunku (e,g). Jedna 
z nich składa się z drewnianego krążka z rowkiem osadzonym na 
rączce, oraz wygiętego haczyka z grubego drutu, unieruchomieją- 
cego szpulę. Druga szpula jest po prostu kawałkiem sosnowego 
klocka grubości 25 mm o kształcie pokazanym również na rysun
ku (e). Jest zaopatrzona w rączki, którymi się je obraca. Szpula 
jest konieczna przy puszczaniu większych latawców.
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K U SZA  DO W YR ZU C AN IA SAM OLOTÓW

Kusza ta na rysunku ma łatwe do wykonania urządzenia spu
stowe. Cztery związane razem druty parasola służą jako łuk. Ło
że i kolba wycięte są z kawałka deski żłobkowanej, a spust jest 
wykonany z cienkiej deseczki oraz sprężynowego uchwytu do bie
lizny. Rowek w łożu należy wygładzić papierem ściernym i na- 
woskować. Jeśli kusza ma być użyta do wyrzucania samolotów, 
to kadłub samolotu powinien mieć taki kształt, aby swobodnie 
ślizgał się w rowku łoża, a ogon powinien mieć takie samo w y
cięcie, jak strzały. Kusza ta nadaje się również doskonale do w y
puszczania strzał.
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POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ ŚWIATA

Kontynenty' 
za mieszka ne

Pow ie
rzchnia 

min. 
k nv

Ludność w milionach na 
1 km!1920 1930 1940 1950 1960 1967

O g ó ł e m 130 1811 2070 2295 2517 3005 3420 20
Europa bez ZSRR 5 329 356 381 393 427 455 91
Z S R R 22 158 179 195 180 214 236 ii
Azja bez ZSRR 211 £66 1119 1243 1380 1657 1904 69
A t r v k a 30 141 164 191 222 278 328 li
Amervka 42 2C8 242 274 329 413 479 11
Australia i Oceania 8.5 8,6 10 0 IM 12,7 15.7 18.1 2.1

P O LSK A  —  Pow ierzchnia —■ Ludność

powierz- 
c h n i a

ilość
powiatow

LUDNOŚĆ - 1. I. 1969

O b s z a r o g ó ł e m
W na 0/

w km* (dzielnic)
w tys. na 1 kmv miastach wsi W

miastach

POLSKA 312 677 391 32 426 104 16 600 15 826 51,2
Województwa:

Białostockie '23 153 20 1 184 51 419 765 35,4
Bydgoskie 20 892 26 1 898 91 958 940 50.4
Gdańskie 11 036 18 1 442 131 997 445 69,1
Katowickie 9 546 33 3 614 379 2 751 863 76,1
Kieleckie 19 513 24 1 902 97 591 1 311 31,1
Koszalińskie 18 104 15 781 43 382 399 48,9
Krakowskie 15 356 21 2 185 142 651 1 534 29,8
Lubelskie 24 881 22 1 946 78 574 1 372 29,5
Łódzkie 17 098 21 1 684 98 585 1 099 34,7
Olsztyńskie 21 064 19 981 47 386 595 39,4
Opolskie 9 557 18 1 037 108 434 693 41,9
Poznańskie 26 849 34 2 171 81 844 1 327 38,9
Rzeszowskie 18 636 24 1 747 94 459 1 288 26,3
Szczecińskie 12 754 14 887 70 584 303 65,8
Warszawskie 29 406 33 2 544 87 866 1 678 34,0
Wrocławskie 18 928 31 1 984 105 1 094 890 55,1
Zielonogórskie 14 576 18 876 60 462 414 52,8
m. Warszawa 445 (7) 1 27.9 2 871 1 279 X 100
m. Kraków 230 (6) 565 2 457 565 X 100
m. Lód z 214 (5) 750 3 507 750 X 100
n^ Poznań 220 <5) 457 2 083 457 >< 100
m. Wrocław 224 (5) 512 2 285 512 X 100

C

Powierzchnia według skorygowanych obliczeń Gł. Urz. Geod. i Kartogr. z maja 1908 r.

P o ł o ż e n i e  g e o g r a f i c z n e

Najdalsze wysunięcie granicy: 
na północ (szer. półn.) 54°50
na południe (szer, półn) 49°00' 
na zachód (od Greenwich) 14°07 
na wschód (od Ćreenwich) 24°08'

R o z c i ą g ł o ś ć :  
z południa na północ 649 km
z zachodu na wschód 689 km

G r a n i c e km

Długość granic 3538 100,0
lądowych 3014 85,2
z ZSRR 1244 35,2
z CSRS 1310 37,0
z NRD 460 13,0
morskich 524 14,8

Długość linii brzegowej
z zalewami 694

Dane liczbowe na podstawie M. Rocznika Statystycznego 1969 r.
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WIĘKSZE MIASTA —  Ludność w tysiącach

Warszawa 1279
Łódź 750
Kraków 565
Wrocław 512
Poznań 457
Gdańsk 364
Szczecin 332
Katowice 292
Bydgoszcz 275
Lublin 234
Zabrze 199
Bytom 187
Częstochowa 185
Gdynia 179
Gliwice 167
Białystok 159
Radom 153
Chorzow 131
Sosnowiec 143
Ruda Slaska 140
Wałbrzych 126

Toruń 124
Kielce 118
Olsztyn 90
Bielsko-Biała 87
Elbląg 86
Opole 85
Tarnów 84
Kalisz 79
Rzeszów 77
Grudziądz 75
Legnica 75
Włocławek 73
Gorzów 70
Zielona Góra 69
Tychy 68
Siemianowice SI. 67
Płock 66
Słupsk 65
Jaworzno 62
Koszalin 61
Pabianice 61

Dąbrowa Górn. f>0 
Piotrków 58
Świętochłowice 58 
Jelenia Góra 56 
Tomaszów Maz. 55 
Inowrocław 53 
Przemyśl 52
Gniezno 50
Ostrów Wlkp. 48 
Ostrowiec Śwkrz. 47 
Sopot 47
Świdnica 46
Mysłowice 44
Pruszków 43
Zgierz 43
Będzin 42
Piła 42
Stargard Szcz. 42 
Starachowice 41 
Otwock 40
Nowy Sącz 39

Oświęcim 39
Racibórz 39
Rybnik 39
Skarżysko Kam. 39 
Siedlce 39
Tczew 39
Zawiercie 39
Konin 38
Chełm 37
Piekary SI. 36
Dzierżoniów 33
Leszno 33
Tarnowskie Góry 33 
Zamość 33
Żyrardów 33
Bielawa 32
Czeladź 32
Nowa Sól 32
Puławy 31
Starogard Gd. 31 
Wejherowo 31

GŁÓW NE SZCZYTY GÓRSKIE —  wzniesienie n.p.m.

Pasmo — łańcuch Szczyt m

Karpaty — Tatry Rysy 2499» Mięguszowiecki 2438
Swinica 2301

,, Wołowiec 2063
łt Kasprowy 1986

Giewont 1909— Beskid Wysoki Babia Góra 1725
, ,  ,, Pilsko 1557— Bieszczady Tarnica 1346

, , Halicz 1335— Gorce Turbacz 1310— Beskid Śląski Skrzyczne 1257
— Beskid Niski

Barania Góra 1220
Lackowa 1001.Sudety — Karkonosze Śnieżka 1601
Szyszak Wielki 1509— Grupa Snieżnika Snieżnik 1425— Góry Izerskie Wysoka Kopa 1126

Góry Świętokrzyskie Smerek 1124
Łysica 612
Łysa Góra 593

WIĘKSZE RZEKI —  długość w Polsce

Rzeka km Rzeka km Rzeka km Rzeka km

Wisła 1068 Narew 438 Bóbr 268 Wisłok 228Odra 746 Noteć 361 Drwęca 250 Brda 217Bug 587 Pilica 342 Du najec 251 Pasłęka 211
Warta 808 Wieprz 328 Wkra 246 Nysa Łużycka 198
Sah 444 Łyna 315 Prosną 229 Nysa Kłodzka 195
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J E D N O S T K I  M I A R

I. W EDŁUG SYSTEM U M ETRYCZNEGO

1. Miary długości

Jednostką długości jest metr (m).
1 m ilimetr (mm)
1 centym etr (cm)
1 decym etr (dcm)
1 hektom etr (hm)
1 kilom etr (km)

2. Miary powierzchni

Jednostką pow ierzchni jest m etr kwadrato 
w y (m2)

1 m ilim etr kw adatow y (mm2)
1 centym etr kw adratowy (cm 2)
I decym etr kw adratowy (dcm 2)
I ar (a)
.1 hektar (ha)
1 kilom etr kw adratowy (km2)

3. Miary objętości

Jednostkam i objętości są: m etr sześcien
ny (m3) i litr (1).

1 m ilimetr sześcienny (mm3)
1 centym etr sześcienny (cm 3)
1 decym etr sześcienny (dcm 3)
1 hektom etr sześcienny (hm3)
1 kilom etr sześcienny (km 3)
1 m ililitr (ml)
1 centylitr (cl)
1 hektolitr (hl)

4. Miary masy

Jednostką masy jest kilogram  (kg),

1 miligram (mg)
1 gram (g)
1 dekagram (dkg)
1 kwintal (q)
I tona (t)

0,001 m
0,01 m
0,1 ni

100 m
1000 m

0,000001 m 2
0,0001 m 2
0,01 m-

100 m 2
10000 m 2

ioooooo m -

0,000000001 mr> 
0,000001 m 3
0,001 m 3

1000000 nv‘
1000000000 m>

0,001 1
0 ,01  1

100 1

0,000001 kg
0,001 kg
0 ,0 i  kg

100 kg
1000 kg
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5. M iara m ocy

Jednostką m ocy jest w at (W).

1 m iliw at (mW)
1 kilow at (kW)
1 m egawat (MW)

II. DAW NE M IA R Y  POLSKIE

1. M iary długości

1 linia =  1/288 łokcia
1 cal =  12 linii
1 stopa' ■= 12 cali
1 łokieć =  2 stopy
1 sążeń — 3 łokcie
1 pręt r~ 2.5 sążni

2. M iary powierzchni

1 pręt2 
1 niórg 
1 włóka

56.23 lokci- 
300 prętów  
30 m orgów

3. M iary objbęto.ści

do cial sypkich (ziarna)

1 kwaterka 
1 kwarta 
1 garniec 
1 ćw ierć 
I kotv.ec 
1 laszt 

do cieczy
i  kwaterka 
1 kwarta 
1 garniec 
1 beczka

4 kwaterki 
4 kwarty 
8 garncy 
4 ćw iercie 

30 korcy

4 kwaterki 
4 kwarty 

25 garncy

4. M iary masy

1 lut
1 funt =  32 luty
1 kamień =  25 funtów
1 centnar «= 4 kamienie

(cetnar)

0,001
1000

1000000

2 mm 
2.4 cm 

28,8 cm 
57,6 cm 

1,728 m 
4,32 m

18,66 m* 
0,55987 ha 

16,796 ha

0,25
1
4

32
128

3840

0,25
1
4

100

0,405504 kg 
10.14 k g f
40,55 kg
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TEMPERATURA —  stopień Kclvina —  1CK

K  —  skala Kelvina
C — skala Celsjusza 
K —  skala Reaumura  
F  — skala Fahrenheita  
4 oK  =  l oC =  0,8',R =  l ,8 ''F

JEDNOSTKI ELEKTRYCZNE I M AGNETYCZNE

Określenie Nazwa Ozna
czenie

Stosunek 
do innych 
jednostek

natężenie prądu amper A jedn. podst.
ładunek elektryczności kulom b C = 1 A  • 1 sek

napięcie (potencjał) wolt V = 1 A - l Q  =  W /l A
m oc wat W = 1 V • 1 A

praca dżul J 1 W • 1 sek
oporność om 1 V ■ 1 A

pojem ność farad F 1 C /l V
strumień magnetyczny w eber W b = 1 V • 1 sek

indukcja magnetyczna tesla T = 1 W b /1 m 2
indukcyjność henr II = 1 Wb/1 A
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ORIENTACYJNE PARYTETY NIEKTÓRYCH WALUT  
Stosunek kursów walut krajów —  członków RWPG

(dla płatności niehandlowych)

K raj W aluta Zł Lew KOS Mk Lei Frt Rb

Polska Złoty 1 0,051 0,629 0,209 0,543 0,855 0,065
Bułgaria Lew 19,62 1 12,34 4.10 10.65 16,77 1,28
Czechosłow. K orona 1,59 0,081 1 0,333 0,863 1,36 0,104
NRD M arka 4,78 0.244 3,01 1 2.60 4,09 0,312
Rumunia Lei 1,84 0,094 1,16 0,385 1 1,57 0,12

Węgry Forint 1,17 0,060 0,736 0,245 0,635 1 0,076
ZSRR Rubel 15,30 0,780 9,62 3,20 8,31 13,08 1

Stosunek kursów innych walut

K raj Waluta £ FFr Din DM SKr L it ' $

Anglia , Funt 1 13,33 30 8,8 12,42 1500 2,40
Francja Frank 0,075 1 2,25 0,659 0,931 112,5 0,18
Jugosławia Dinar 0,033 0,444 1 0,239 0.414 50 0,08
NRF Marka 0,114 • 1,518 3,416 1 1,413 170.8 0,273
Szwecja Korona 0,081 1,072 2,42 0,707 1 120,8 0,193
W iochy 100 Lira 0,067 0,889 2 0,586 0,828 100 0,16
USA Dolar 0,417 5,554 12,50 3,66 5,17 625 1

Parytet złota

1 zl =  0,222168 gram ów  złota; 1 gram — 4,501098 zł
1 R b =  0,987412 gram ów złota; 1 gram  — 3,012748 Rb
1 S =  0,888671 gram ów  złota; 1 gram «= 1,125276 8

PORÓWNANIE CZASU W  EUROPIE 
w stosunku do godz.

Anglia —  12 Hiszpania
Albania —  12 Holandia
Austria —  12 Irlandia
Belgia —  12 Islandia
Bułgaria —  13 Jugosławia
Czechosłow acja —  12 Lichtenstein
Dania —  12 Luxem burg
Finlandia —  13 Malta
Francja —  12 M onaco
G recja —  13 Norwegia

12.00 w Polsce

—  12 N R D —  12
—  12 N R F —  12
—  11 Portugalia —  11
—  10 Rumunia —  13
—  12 Szw ajcaria —  12
—  12 Szw ecja —  12
—  12 W ęgry —  12
—  12 W łochy —  12
—  12 ZSR R — Moskwa’ —  14
—  12 Leningrad —  14
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Korespondencja krajowa Korespondencja zagraniczna
List zwykły m i e j s c o w y  L i s t y ,  z w y k ł e

do 20 g — 0,40 zł do CSRS i Koreańskiej RL-D oplata
oonad 20 do 250 g — 0,60 zł jak przy listach krajowych
ponad 250 do 500 g — 1,15 zł do Bułgarii do 20 g ................................ — 0,60 zł
ponad 500 do 1000 g — 1,50 zł ponad 20 g do 40 g ..........— 3.05 zł
ponad 1000 do 2000 g — 1,90 zł za każde dalsze 20 g ...........— 1,15 zł

do pozostałych Kraj. Dem. Lud. do 20 g — 0,60 zł
List zwykły z a m i e j s c o w y  ^ k a ż d e  la ls&  2°0 g ! ! ! ! ! : i = uo. 3

j « § __A V’ ,J z; do innych krajów do 20 g ........................— 2,50 zł
ponad 20 do 250 g 1,15 zł za każcie dalsze 20 g ...................... — 1,50 zł
ponad 250 do 500 g — 1,90 zł
ponad 500 do 1000 g 2,55 zł K a r t y  p o c z t o w e
ponad 1000 do 2000 g 3,15 zł cjQ Krajów Demokracji Ludowej . . .  — 0,40 zł

do innych k r a j ó w .................................... — 1,50 zł
K a r t a  p o c z t o w a  _   ̂ , . .. . D o d a t k o w e o p ł a t ymiejscowa i zamiejsc. —r 0,40 zł . .J za polecenie przesyłki listowej:

do CSRS i Koreańskiej RL-D . . — 0,95 zł
D r u k i  do innych k r a j ó w ......................— 4.50 zł

do ,50 g — 0,20 zł za ekspress:
ponad 50 do 250 g — 0,60 zł do CSRS i Koreańskiej RL-D . . — 1,90 zł
ponad 250 do 500 g — 1,15 zł do innych k r a j ó w ........................— 6,00 zł
ponad 1000 dS '2000 g — MO zl Oplata za Przesyłki paczek krajowych
ponad 2000 do 3000 g — 2,25 zł Paczki imiiklo Do 100 km Otl 100 do 300 Poiiml 300

D o d a t k o w e o p ł a t y  ;t kg 5,00 zł <>,00 zł 7,00 zł
za polecenie . . .  — 0,95 zł ponad 3 do S kg 6,00 zł 8,00 zł 10,00 zł
za express . . . .  — 1,90 zł ponad 5 do 10 kg 8,00 zł 11,00 zł 14,00 zł
za przes. lotn. do 50 g — 0,20 zł ponad 1(1 do 15 kg 10,00 zł 15.00 zł 19,00 zł

każde dalsze'50g— 0,40 zł ponad 15 do 20 kg 12,00 zł 18,00 zł 24,00 zł

TAUYFA OPŁAT POCZTOWYCH

Opłaty  
Przekazy pocztowe

z a  p r z e k a z y

do sumy 10 zł opłata 0,90 zł 
ponad 10 do sumy 30 zł opłata 1,40 zł
ponad ’ 30 do sumy 50 zł opłata 2,00 zł
ponad 50 do sumy 100 zł opłata 2,75 zł
ponad' 100 do sumy 200 zł opłata 3,75 zł
ponad 200 do sumy 500 zł opłata 6,90 zł
ponad 500 do sumy 1000 zł opłata 10,00 zł
ponad 1000 do sumy 2000 zł opłata 15,00 zł
ponad 2000 do sumy 5000 zł opłata 25,00 zł

p o c z t o w e  
Przekazy telegraficzne

Oprócz opłaty za przekaż pocz
towy, dodatkowa opłata wy
nosi .........................................— 10,00 zł

Za dołączona korespondencje 
osobistą, za każdy wyraz ta
ryfow y opłata wynosi . . — 0,60 zł

Opłaty za
Zwykł e  

do 10 wyrazów taryfowych . — 6,00 zł 
za każdy następny wyraz ta
ryfow y ............................. — 0,60 zł

P i l n e  — opłata dwukrotnie większa
O k o l i c z n o ś c i o w e  = XLT == 

do 15 wyrazów taryfowych . — 4,50 zł
za każdy następny wyraz ta
ryfow y ............................. — 0,30 zł
blankiet ozdobny =  LX = . — 3,00 zł

t e l e g r a m y
L i s t o w e  = ELT = 

do 22 wyrazów taryfowych . — 6,60 zł 
za każdy następny wyraz ta
ryfow y .................. .... — 0,30 zł

Kol ej owe  
nadane w pociągu — za każdy 
telegram najwyżej do 15 wy
razów taryfowych . . . .  — 9,00 zł
nadto za przyjęcie telegramu 
przez konduktora . . . .  — 1,50 zł

Opłaty za międzymiastowe rozmowy telefoniczne za 3 minuty rozmowy

Przy odległości 
między centralami

Rozmowa zwykła Rozmowa pilna Rozmowa błyskawiczna
Godz. 6—16 Godz. 16-6 Godz. 6—16 Godz. 16—6 Godz. 6-16 Godz. 16—6

do 25 km 
. ponad 25 do 100 km 
ponad 100 km

2,40 zł 
7,20 zł 

14,40 Zł
1.20 Zł
3,60 zł
7.20 zł

7,20 zł 
21,60 zł 
43,20 zł

3,60 zł 
10,80 zł 
21,60 zł

12.00 zł
36.00 Zł
72.00 zł

6,00 zł
18.00 zł
36.00 zł
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TARYFA PASAŻERSKICH OPŁAT NORMALNYCH PKP
Za

odległość Klasa 1 Klasą 2
UJ

kilometrach
poc.
osob.

dopł.
posp.

poc.
osob.

dopł.
posp.

1—5
6 — 1 0

11—15
16—20
21—25

3,00
4,80
7,20
9,60

12,00

24,00 

»»

2,00
3,20
4,80
6,40
8,00

16,00 
n  
11 

tt

26—30
31—35
36—40
41—45
46—50

14,40
16,80
19,20
21,60
24,00

n
tt

**

9,60
11,20
12,80
14,40
16,00

tt 

11 

tt 

11 

tt

51—55
56—60
61—65
66—70
71—75

26,40
23,80
31,20
33,60
36,00 »»

17,60
19,20
20,80
22,40"
24,00

tt

76—80 
81—85 
86—90 
91—95 '  
96—100

38,40
40,80
43,20
45,60
48,00

**
Tl

25,60
27,20
28,80
30,40
32,00

101—110
111—120
121—130
131—140
141—150

52,80
57,60
62,40
67,20
72,00

35,20
38,40
41,60
44,30
48,00 »*

151—160
161—170
171—180
181—190
191—200.

75,60
79,20
82,80
86,40
90,00

>1 
II 
» 1

50,40
52,80
55,20
57,60
60,00

tt 

11

201—210
211—220
221—230
231—240
241—250

96,60
97,20

100,80
104,40
108,00

36,00

u
>»
11

62,40
64,80
67,20
69,60
72,00

24,00

251—260
261—270
271—280
281—290
291—300

111,60
115,20
118,80
122,40
126,00

11 
tt 

tt 

tt 

>*

74,40
76,80
79,20
81,60
84,00

301—310
311—320
321—330
331—340
341—350

129,60
133,20
136,80
140,40
144,00

tt 

tt 

tt 

11 

tt

86,40
88,80
91,20
93,60
96,00

>, 
»» 
tt

351—360
361—370
371—380
381—390
391—400

147.00
150.00
153.00
156.00
159.00

tt 

11

98,00
100,00
102,00
104.00
106.00

401—410
411—420
421—430
431—440
441—450

162,00
165.00
168.00
171.00
174.00

48,00 108,00
110,00
112,00
114.00
116.00

32,00

451—460
461—470
471—480
481—490
491—500

177.00
180.00
183.00
186.00 
189,00

118,00
120,00
122,00
124.00
126.00

Za
odległość Klasa 1 Klasa 2

U)
kilometrach

poc.
osob.

dopł.
posp.

poc.
osob.

dopł.
posp.

501—510
511—520
521—530
531—540
541—550

192.00
195.00
198.00
201.00 
204,09

48,00
»*
u

128,00
130.00
132.00
134.00
136.00

' 32,00

551—560 
561—570 
571—580 
581—590 
591—600

207.00
210.00
213.00
216.00 
219,00

ii 
ii 
11

138.00
140.00
142.00
144.00
146.00

601—610 
611—620 
B21—630' 
631—640 
641—650

222,00
225.00
228.00
231.00
234.00

60,00 148.00
150.00
152.00
154.00
156.00

40,00

65 V - 660 
661—670 
671—680 
681—690 
691—700

237.00
240.00
243.00
246.00
1549.00

158.00
160.00 
162,00
164.00
166.00

701—710
711—712
721—730
731—740
741—750

252.00
255.00
258.00
261.00 
264,00

168,00
170.00
172.00
174.00
176.00

751—760
761—770
771—780
781—790
791—800

267.00
270.00
273.00
276.00
279.00 11

178.00
180.00 
182,00
184.00
186.00

801—810
811—820
821—830
831—840
841—850

282,00
285.00
288.00
291.00
294.00

ii 
11

188,00
190.00
192.00
194.00
196.00

851—860
861—870
871—880
881—890
-891—900

297.00
300.00
303.00
306.00
309.00 ii

198.00
200.00 
202,00
204.00
206.00

901-910
911—920
921—930
931—940
941—950

312.00
315.00
318.00
321.00
324.00

ii 
ii 
ii 
tt 

11

208,00
210,00
212,00
214.00
216.00

951—960
961—970
971—980
981—990
991-1000

327.00
330.00
333.00
336.00
339.00

218,00
220,00
222,00
224.00
226.00

Opłaty za m iejsca sypialne

(opłata stała poza biletem kolejowym)
Do 400 km—kl. 1—150 zł; kl. 2—110 zł
ponad 400 km—kl. 1—180 zł; kl. 2—150 zł

Cena biletu powrotnego wynosi podwójną cenę biletu za przejazd w jedną stronę.
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ORIENTACYJNE

KOLEJOWE

DROGOWE A
ug

us
tó

w

B
ia

ły
st

ok

B
ie

ls
ko

-B
ia

ła

B
yd

go
sz

cz

G
da

ńs
k

Je
le

ni
a 

G
ór

a

K
at

ow
ic

e

K
ie

lc
e

K
os

za
lin

K
ra

kó
w

L
ub

lin

Ł
ód

ź

Augustów — 108 653 482 449 , 811 598 468 648 600 416 420

Białystok 123 — 515 458 448 703 490 360 647 492 308 312

Bielsko-Biała 598 549 — 426 586 353 55 225 630 103 417 294

Bydgoszcz 339 402 430 — 160 444 371 421 246 436 454 227

Gdańsk 358 387 599 173 , — 604 531 510 199 652 494 367

Jelenia Góra 706 654 326 370 529 — 298 427 546 376 640 396

K atow ice 537 488 Cl 409 538 281 — 170 575 78 383 239

K ielce 421 372 213 360 484 410 165 — 660 132 213 194

Koszalin 557 579 617 191 183 446 566 540 — 653 698 473

K raków 538 489 96 453 587 370 77 117 643 — 314 285

Lublin 356 276 384 425 515 536 337 172 616 289 — 273

Łódź 378 329 251 208 337 328 201 147 393 250 256 —

N ow y Sącz 594 545 158 538 664 471 178 173 720 101 290 323

Olsztyn 193 224 542 207 163 560 482 393 344 510 383 281

Opole 554 505 145 322 493 186 93 224 496 171 369 193

Płock 345 285 353 160 267 401 295 241 347 352 282 102

Poznań 527 499 380 125 295 244 322 356 244 400 469 206

Przem yśl 531 453 325 580 689 616 323 231 771 246 175 378

Radom 347 298 287 332 451 431 239 74 519 191 105 147

Rzeszów 524 444 241 527 652 532 239 178 718 162 168 325

Szczecin 661 663 594 261 356 349 546 592 156 624 686 442

Toruń 376 355 423 47 176 334 362 308 232 411 378 161
W ałbrzych 673 622 285 351 524 57 238 375 484 315 499 293
W rocław 595 548 224 273 446 113 176 307 413 254 421 215
Zakopane 645 596 130 562 690 456 188 226 752 109 397 359
Zielona Góra 659 631 377 ,252 410 132 329 453 334 407 566 344
Warszawa 245 196 353 259 349 461 292 176 444 293 166 133
W  kolum nach podzielonych pionow o — odległości k c 1 e j o w  e.
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ODLEGŁOŚCI

N
ow

y 
Są

cz

O
ls

zt
yn

O
po

le

P
ło

ck

Po
zn

ań
'

P
rz

em
yś

l

R
ad

om

R
ze

sz
ów

Sz
cz

ec
in

T
or

uń

W
ał

br
zy

ch

W
ro

cł
aw

Za
ko

pa
ne

Zi
el

on
a 

G
ór

a

W
ar

sz
aw

a

767 270 605 460 588 644 383 652 800 433 761 685 747 767 282
659 271 497 352 478 536 285 544 692 409 656 577 639 849 174
169 578 153 405 375 348 310 261 589 415 306 235 135 389 371
608 212 400 166 153 629 372 605 275l 49 397 318 561 291 284
776 177 560 257 313 722 425 694 374 189 557 478 721 451 324
543 596 208 517 291 621 512 534 383 433 47 126 488 168 520
245 544 98 360 320 323 255 236 534 360 251 180 190 334 316
299 414 218 315 405 286 85 272 619 372 380 301 279 455 186
820 376 502 412 255 898 624 811 175 295 499 420 765 390 528
167 546 176 406 398 245 217 158 612 438 329 258 147 412 318
325 398 431 348 474 228 128 215 688 405 593 514 461 612 170
452 366 246 121 247 402 145 389 465 178 349 270 432 342 138

713 343 573 565 256 384 148 779 605 497 425 122 579 485
569 — 551 206 305 626 329 508 487 163 549 470 693 443 228
271 474 — 367 247 421 303 334 461 389 161 82 288 236 328
425 181 295 — 232 528 279 499 431 117 470 391 553 370 178
494 334 252 225 ■ — 655 396 566 214 142 244 165 510 138 304
194 563 417 441 582 — 286 87 892 580 574 503 392 667 398
250 319 278 188 364 254 — 269 619 289 465 386 364 487 101
135 510 333 389 529 84 201 — 770 567 487 416 270 570' 370
724 468 458 423 286 813 600 765 — 324 430 369 724 215 518
484 183 317 115 151 589 287 486 308 — 386 307 619 280 235
416 525 145 366 247 562 394 478 377 358 _ 79 441 215 482
354 447 83 288 169 500 316 416 370 280 78 _ 370 154 403
112 619 259 461 508 306 300 242 730 520 404 342 524 485
507 466 236 357 132 653 461 569 217 233 160 159 495 — 475
352 217 309 120 303 342 102 308 520 212 426 348 402 435 —

W  wierszach podkreślonych poziom o — odległości d r o g o w  e.
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TARYFY AUTOBUSOWE PKS W KOMUNIKACJI MIĘDZYMIASTOWEJ
Opłaty za przejazdy autobusami zwykłymi
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do 4 2,00 6 2 - 07 22,00 146 -151 50,00 230 -235 70,00
5 -  8 3,00 68 73 24.00 152-157 52,00 236 241 80.00
9 li 4,00 74— 79 26,00 158 163. 54,00 242-247 82,00

12- 14 5,00 80 - 85 28,00 164 169 56,00 248 253 84,00
15-18 0,00 8 6 - 91 30,00 170 175 50,00 254 259 86,00
19 21 7,00 92- 97 32,00 176 181 60,00 260 265 88,00
22 24 0,00 90 103 34,00 182 187 62,00 266 271 90,00
25 27 9,00 104 109 36,00 188 193 64,00 272 277 92,00
20 32 10,00 110 115 38,00 194 199 66,00 278 283 94,00
33 37 12,00 116 121 40,00 200 205 60,00 284-289 96,00
38 43 14.00 122 127 42,00 206 211 70,00 290 295 98,00
44 49 10,00 128 133 44,00 212 217 72,00 296 - 301 100,00
50 55 18,00 134 139 46,00 218 223 74,00
50 '01 20,00 140—145 48,00 224 229 76,00

Opłaty za przejazdy autobusami pospiesznymi
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do 10 4,01 iii -120 48,00 241 -250 100,00 371 380 152,00
11 15 6,00 121 130 52,00 251 260 104,00 «81 390 156.00
16 20 8,00 131 140 56,00 261-270 108.00 391 400 160,00
21 25 10,00 141 150 60,00 271 280 112,00 401 410 164,00
26 30 12,00 151 160 04,00 281 290 116,00 411 420 168,00
31 • 40 16,00 161 170 68.00 291 300 rn.oo 421 430 172.00
41 50 20,OJ 171 180 72.00 301-310 124,00 431 440 176,00
51 60 24,00 181 190 76,00 311 320 128.00 441 450 180,00
61 70 28,CO 191 200 80,00 321 - 330 132.OJ 451 460 184,00
71 - 80 32,00 201 210 84 0'J 331 340 136,00 461 470 188,00
81 90 36,00 211 220 88.00 341 350 140.00 471 480 192,00
91 100 40,00 221 230 92,00 351 360 144.00 481 490 196,00

101-111 44,00 231 240 96,00 361 370 148,00 491 500 200.00

POŁĄCZENIA I TARYFA LOTNICZA LOT

=  BILET 
— zł

BAGAŻ zł*) G
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e
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w

Po
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*
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Gdańsk . . . 253 • 253 • 253 248 230 187
Katowice 2,55 - 280 • 185 239 185
Koszalin 2,80 - 253 * 282 238
Kraków 2,55 * 2,55 ~ 196 251 185
Poznań 1,85 - 2,00 - 234 184
Rzeszów 2,55 2,85 2,35 - 265 • 195
Szczecin 2,40 2,40 • 2,55 • 2,65 T 200 238
Wrocław 2,30 • • ,  • 2,00 - 198
Warszawa 1,90 1,85 2,40 1.85 1,85 1,95 2,40 2,00 -
*) Za l kg bagażu ponad 10 kg
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