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KOLĘDA

Maleńki Jezu

M aleńki, Jezu , położony w żłobie,
W ielka nadzieja ukryta jest w Tobie. 
Zbawienie świata  —  tak oczekiwane,
Z a  Twą przyczyną teraz ju ż  się stanie.

Kolędujmy, M ałem u...

Ze wszech stron świata do Ciebie zdążam y  
I  hołdy swoje Panu dziś oddamy.
A  dary nasze —  złożone w podzięce,
Niech ulżą nieco przyszłej Jego męce.

Kolędujmy, M ałem u...

W itaj, nam witaj, Dzieciąteczko Boże! 
Klękam y wszyscy przed Tobą w pokorze. 
Racz, Panie, przyjąć szlachetne zamiary, 
Dobroć, uczciwość i miłość bez miary.

Kolędujmy, M ałem u...

MAŁGORZATA KAPIŃSKA





KOLĘDA

Oj, maluśki, maluśki...

Oj, maluśki, maluśki, maluśki, 
jako  rękawicka, 
albo-li tez jakoby, jakoby, 
kawałecek smycka.

Cy nie lepiej (:Tobieby:) 
siedzieć było w niebie, 
wsak Twój Tatuś (.-ukochany:) 
nie wyganiał Ciebie.

Tam  wciornaska (:wygoda:), 
a tu bieda wsędzie, 
ta C i teraz (:dokuca:) 
ta i potem będzie.

Tam T y  miałeś (:pościółkę:) 
i miętkie piernatki, 
tu na to Twej (:nie stanie:) 
uboziuchnej M atki.

Tam kukiołki (: jadałeś:) 
z  czarnuską i z  miodem,
Tu się Twoja (:gębusia:) 
musis samym głodem.

Tam pijałeś (:ceć jakie:) 
słodkie małmazyje.
Tu się Twoja (:gębusia:) 
łez gozkich napije.

9



Tam  Ci zawsze (:służyły:) 
pseslicne janioły, 
a tu lezys (:sam jeden:), 
jako  palec goły.

H ej! Co się więc (: takiego:) 
Tobie, Panie, stało, 
zeć się na ten (.'kiepski świat:) 
psychodzić zachciało.

Oj, gdybychja (:jako Ty:) 
tam królował sobie, 
nie chciałbych ja  (:psenigdy:) 
w tym  spocywać żłobie.

Chociażby za  (:pańscyznę:) 
i chociażby pono, 
talar jeden (:i drugi:) 
na rękę kładziono.

Albo się więc (:moj Panie:) 
wróć do Twej dziedziny, 
albo się ('.zanieśćpozwól:) 
do mej chałupiny.

Będzies się tam (:miał z  pysna:) 
jako  miałeś w niebie, 
mam ja  mleka ( '.słodkiego: )  

garnusek dla Ciebie.

10







KALENDARZ LITURGICZNY 
KOŚCIOŁA 

POLSKOKATOLICKIEGO 
NA ROK 1990



S T Y C Z E Ń  1990

1
Poniedziałek

Mieczysława

NOWY ROK — IMIENIA JEZUS — Dzień pokoju
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Bożym Narodzeniu — 2-ga mo
dlitwa o pokój na świecie).

2
W iórek
Makarego
Bazylego
Izydora

(b. — M. z Niedzieli po Bożym Narodzeniu — bez Ch. — bez W. — 
pf. o Bożym Narodzeniu)

3
Środa
Genowefy
Danuiy
Daniela

(b. — M. jak we wtorek)

4
Czwartek
Grzegorza
Eugeniusza
Tytusa

(b. — M. jak we wtorek)

5
Piątek
Edwarda 
Szymona 
T elesfora

(b. — M. jak we wtorek)

6
Sobota
Kacpra
Melchiora
Baltazara

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO —
TRZECH KRÓLI
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim; poświęcenie 
kredy i kadzidła wg Rytuału)



S T Y C Z E Ń  1990

7
Niedziela
Juliana
Lucjana
Rajmunda

I po O bjawieniu — CHRZTU PANA JEZUSA
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim)

8
Poniedziałek
Seweryna
Teofila
Mścisława

(b. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

9
W torek

Marcelina
Marianny

(b. — M. jak w podziedziałek)

10
Srod a
Jana
Wilhelma
Agaiona

(b. — M. jak w poniedziałek)

l i
Czwartek
Honoraty
Feliksa
Hygina

(b. — M. jak w poniedziałek)

12
Piątek

Arkadiusza
Benedykta

(b. — M. jak w poniedziałek)

13
Sobota

Weroniki
Bogumiły

(b. — M. jak w poniedziałek)



S T Y C Z E Ń  1 9 9 0

1 4
Niedziela
Hilarego
Feliksa
Domosława

II po Objawieniu Pańskim
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim)

1 5
Poniedziałek
Pawia
Izydora
Dąbrówki

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

1 6
W torek

Marcelego
Włodzimierza

Św. Marcelego, Biskupa i Wyznawcy (f 309)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

17
Srnda

Antoniego
Jana

(z. — M. jak w poniedziałek lub f. — M. za poległych w obronie 
Ojczyzny)

Rocznica Wyzwolenia Warszawy

1 8
Czwartek

Małagorzaiy
Piotra

(z. — M. jak w poniedziałek)

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

1 9
Piątek
Henryka
Marty
Mariusza

(z. — M. jak w poniedziałek)

2 0
Sobota

Sebastiana
Fabiana

Św. Sebastiana, M ęczennika (f  288)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez — W. — pf. zwykła, mod
litwa własna)



S T Y C Z E Ń  1 9 9 0

2 1
Niedziela

Jarosława
Agnieszki

III po Objawieniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim)

22
Poniedziałek

Wincentego
Anastazego

Sw. Wincentego, M ęczennika (t 304)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

2 3
WtoreŁ
Rajmunda
Ildefonsa
Karola

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

2 4
Środa
Tymoteusza
Felicjana
Rafała

Św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika (f 97)
(czw. — M. wł., — Ch. bez W. — pf. zwykła)

2 5
Czwartek
Pawła
Elwiry
Tatiany

Nawrócenie Apostoła Pawła
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Apostołach)

Zakończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan

2 6
Piątek

Polikarpa
Pauliny

Sw. Polikarpa, Biskupa i M ęczennika (+ 156)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. — pf. zwykła — modlitwa 
własna)

2 7
Sobota
Jana
Przemysława
Anieli

Sw. Jana Chryzostom a, Ojca Kościoła ( t  407)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła — modlitwa 
własna)

2 — Kalendarz Katolicki



S T Y C Z E Ń  —  L U T Y  1990

28
Niedziela
A ugustyna
Walerego
Piotra

IV po Objawieniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim)

29
Poniedziałek
Zdzisława
Franciszka
Walerego

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

30
W torek
Macieja
Martyny
Hiacynty

(z. — M. jak w poniedziałek)

31
Środa
Jana
Ludwiki
Marceliny

(z. — M. jak w poniedziałek)

i
Czwartek
Ignacego
Brygidy
Seweryna

(z. — M. jak w poniedziałek)

2
Piątek

Marii
Mirosława

MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP; poświęcenie gromnic 
i procesja wg Mszału lub Rytuału)

3
Sobota
Błażeja
Hipolita
Oskara

(z. — M. jak w poniedziałek)



L U T Y  1 9 9 0

4
Niedziela
Andrzeja
Joanny
Weroniki

V po Objawieniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim)

5
P on i ed z i a ł ek

Agaty
Adelajdy

Św. Agaty, Męczennicy
(czw. — M. o Męczennicy — Ch. — bez W. — pf. zwykła — modlitwa 
własna)

6
W torek
Tytusa
Doroty
Pawła

Św. Tytusa, Biskupa i M ęczennika (f I w.)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. — pf. zwykła — modlitwa 
własna)

7
Srcida
Ryszarda
Romualda
Teodora

(z. — M. jak z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

8
C z w a r l e k
Hieronima
Jana
Piotra

(z. — M. jak w środę)

9
Piątek
Cyryla
Apolonii
Michała

Św. C yryla Aleksandryjskiego, Ojca Kościoła (f 444)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła — modlitwa)

1 0
Sobota

Scholastyki
Jacka

(z. — M. jak w środę)



L U T Y  1990

11
Niedziela
Marii
Lucjana
Olgierda

I Przedpościa — Siedem dziesiątnica — zwykła
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

12
Poniedziałek
Eulalii
Modesta
Benedykta

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — W. — pf. zwykła)

13
W tcrek
Grzegorza
Katarzyny
Juliana

(z. — M. jak w poniedziałek)

14
Środa

Walentego
Liliany

(z. — M. jak w poniedziałek)

15
Czwartek
Faustyna
Jowity
Zygfryda

(z. — M. jak w poniedziałek)

16
Piątek
Danuty
Daniela
Julianny

Rocznica śm ierci BISKUPA FRANCISZKA HODURA (+1953) 
(f. — M. za zmarłych biskupów PNKK i Kościoła Polskokatolickiego)

17
Sobota
Aleksego
Donata
Zbigniewa

(z. — M. jak w poniedziałek)



L U T Y  1 9 9 0

1 8
Niedziela
Symeona
Konstancji
Flawiana

II Przedpościa — Sześćdziesiątnica — zwykła
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

1 9
Poniedziałek
Konrada 
A molda 
Marcelego

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

2 0
Wtorek
Leona
Ludmiła
Zenobiusza

(z. — M. jak w poniedziałek)

2 1
Środa
Eleonory
Feliksa
Piotra

(z. — M. jak w poniedziałek)

2 2
Czwartek

Marty
Małgorzaty

(z. — M. jak w poniedziałek)

2 3
P iątek
Izabeli
Damiana
Romany

(z. — M. jak w poniedziałek)

2 4
Sobota
Macieja
Bogusza
Sergiusza

Sw. M acieja Apostoła
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Apostołach — mod
litwa własna)



L U T Y  —  M A R Z E C  1990

25
Niedziela

Wiktora
Cezarego

III Przedpościa — Pięćdziesiątnica — zwykła
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

26
Poniedziałek

Aleksandra
Mirosława

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

27
Wtorek
Gabriela
Anastazji
Sierosławy

(z. — M. jak w poniedziałek)

28
Środa
Romana
Lecha
Oswalda

POPIELEC
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. wlkp.; poświęcenie popiołu 
i posypanie głów — Rytuał)

1
Czwartek
Albina
Antoniny
Feliksa

(f. — M. jak w środę — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp.)

2
Piątek
Heleny
Pawła
Symplicjusza

(f- — M. jak w środę — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp.) 

D roga Krzyżowa

3
Sobota
Kunegundy
Martyny
Tycjana

(f. — M. jak w środę — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp.)



M A R Z E C  1990

4
Niedziela
Kazimierza
Lucjusza
Łucji

I Wielkiego Postu
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. wlkp.)
Uwaga: Gorzkie Żale — z wystawieniem NS w kolorze białym, bez 
wystawienia — w kolorze fioletowym

5
Poniedziałek
Wacława
Fryderyka
Euzebiusza

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp.)

6
Wtorek
Felicyty
Perpetuy
Róży

(f. — M. jak w poniedziałek)

7
Środa

Tomasza
Pawła

Św. Tom asza z Akwinu, D oktora Kościoła (f 1274)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. wlkp.)

8
Czwartek
Beaty
Jana
Wincentego

(f. — M. jak w poniedziałek) 

Dzień Kobiet

9
Piątek

Katarzyny
Franciszki

(f. — M. jak w poniedziałek) 

D roga Krzyżowa

10
Sobota
Aleksandra
Cypriana
Marcelego

Czterdziestu  Męczenników
(czw. — M. wł., — Ch. — bez W. — pf. wlkp. — modlitwa własna)



M A R Z E C  1990

11
Niedziela
Konstantyna
Benedykta
Ludosława

II Wielkiego Postu
ROCZNICA ZORGANIZOWANIA KOŚCIOŁA
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. na uroczystości narodowe — wspo
mnienie II Niedzieli WP)

1 2
Poniedziałek
Grzegorza
Bernarda
Justyny

Św. G rzegorza, Biskupa i Wyznawcy (f 604)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. wlkp., — modlitwa 
własna)

1 3
W torek
Bożeny
Krystyny
Patrycji

(f. — M. z II Niedzieli WP — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp.)

1 4
Środa
Matyldy
Leona
Łazarza

(f. — M. jak we wtorek)

1 5
Czwartek
Klemensa
Ludwiki
Longina

(f. — M. jak we wtorek)

1 6
Piątek
Izabeli
Hilarego
Oktawii

(f. — M. jak we wtorek) 

Droga Krzyżowa

1 7
Sobota
Zbigniewa
Gertrudy
Patryka

(f. — M. jak we wtorek)



M A R Z E C  1 9 9 0

1 8
Niedziela

Edwarda
Cyryla

III Wielkiego Postu
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. wlkp.)

1 9
Poniedziałek

Józefa
Bogdana

Św. Józefa, Oblubieńca NMP
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o św. Józefie)

2 0
W torek
Klaudii
Maurycego
Teodozji

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp.)

2 1
Środa
Benedykta
Mikołaja
Lubomira

(f. — M. jak we wtorek)

2 2
C zwartek
Bogusława
Zachariasza
Katarzyny

(f. — M. jak we wtorek)

2 3
Piątek
Pelagii
Feliksa
Oktawiana

(f. — M. jak we wtorek) 

D roga Krzyżowa

2 4
Sobota
Gabriela
Marka
Katarzyny

Św. G abriela, A rchanioła
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkp.)



M A R Z E C  1990

25
Niedziela

Marii
Wieńczysława

IV Wielkiego Postu 
ZWIASTOWANIE NMP
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP — wspomnienie z IV 
Niedzieli WP)

26
Poniedziałek
Teodora
Emanuela
Larysy

(f. — M. z IV Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp.)

Tl
Wtorek
Lidii
Ernesta
Ruperla

(f. — M. jak w poniedziałek)

28
Środa
Anieli
Aleksandra
Jana

(f. — M. jak w poniedziałek)

29
Czwartek
Wiktoryna
Eustachego
Nikodema

(f. — M. jak w poniedziałek)

30
Piątek
A melii
Jana
Leonarda

(f. — M. jak w poniedziałek) 

D roga Krzyżowa

31
Sobota
Balbiny
Kornelii
Beniamina

(f. — M. jak w poniedziałek)



K W I E C I E Ń  1990

1
Niedziela
Zbigniewa
Grażyny
Ireny

V Wielkiego Postu — MljKI PAŃSKIEJ
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. o Krzyżu Św.; bez „Chwała 
Ojcu” — w Pokropisz mnie i Lavabo, zasłania się krzyże fioletową 
zasłoną)

2
Poniedziałek
Franciszka
Teodozji
Władysława

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. o Krzyżu Św.)

3
W torek
Ryszarda
Benedykta
Pankracego

(f. — M. jak w poniedziałek)

4
S reda
Wacława
Izydora
Platona

(f. — M. jak w poniedziałek)

5
C zwartek

Wincentego
Ireny

(f. — M. jak w poniedziałek)

6
Piątek

Celestyna
Wilhelma

(f. — M. jak w poniedziałek) 

Droga Krzyżowa

7
Scihcta
Jana
Donata
Rufina

(f. — M. jak w poniedziałek)



K W I E C I E Ń  1 9 9 0

8
Niedziela
Dionizego
Julii
Januarego

NIEDZIELA PALMOWA
(czw. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. o Krzyżu Św., poświęcenie 
pałm i procesja wg Rytuału)

9
Poniedziałek
Marii
Dymiira
Marcelego

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. o Krzyżu Św.)

1 0
W torek

Michała
Makarego

W torek Wielkiego Tygodnia
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. o Krzyżu Św.)

11
Środa
Filipa
Gemmy
Leona

Środa Wielkiego Tygodnia
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. o Krzyżu Św.)

1 2
Czwartek
Zenona
Janusza
Lubosława

WIELKI CZWARTEK
(b. — M. wł., — Ch. — bez W. — pf. o NS; przeniesienie NS do 
„Ciemnicy”)

1 3
P iątek
Hermenegildy
Mariana
Przemysława

WIELKI PIĄTEK
(f. — ceremonie wg Mszału; przeniesienie NS do „Grobu Pańskiego”)

1 4
Sobota
Waleriana
Justyna
Maksyma

WIELKA SOBOTA
(f., b., — ceremonie wg Mszału; święcenie pokarmów)



K W I E C I E Ń  1990

15
Niedziela
Bazylego
Anastazji
Teodora

WIELKANOC — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

16
Poniedziałek
Benedykta
Kseni
Bemardety

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

17
W torek
Roberta
Rudolfa
Aniceta

(b. — M. jak w poniedziałek)

18
Środa

Apoloniusza
Bogusławy

(b. — M. jak w poniedziałek)

19
Czwartek
Leona
Adolfa
Tymona

(b. — M. jak w poniedziałek)

20
Piątek
Agnieszki 
T eodora 
Mariana

(b. — M. jak w poniedziałek)

21
Sobota
A nzelma 
Konrada 
Feliksa

(b. — M. jak w poniedziałek)



K W I E C I E Ń  1990

22
Niedziela

Łukasza
Leona

I po Wielkanocy (Biała)
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

23
Poniedziałek

Wojciecha
Jerzego

Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika (f 997)
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

24
W torek
Aleksandra
Grzegorza
Fidelisa

(b. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkn.)

25
Środa

Marka
Jarosława

Św. M arka, Ewangelisty
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Apostołach)

26
Czwartek
Marii
Marzeny
Marcelina

(b. — M. jak we wtorek)

27
Piątek
Zyty
Teofila
Felicyty

(b. — M. jak we wtorek)

28
Sobota
Pawła
Ludwika
Piotra

(b. — M. jak we wtorek)



K W I E C I E Ń  —  M A J  1990
29

Niedziela
Katarzyny
Piotra
Bogusława

II po Wielkanocy — Dobrego Pasterza 
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

30
Poniedziałek

Mariana
Katarzyny

(b. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkn.)

1
W torek
Józefa
Filipa
Jakuba

Św. św. Filipa i Jakuba
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Apostołach) 

Święto P racy

2
Środa
Atanazego 
Zygmunta 
Anatola

Św. Atanazego, Ojca Kościoła (f 373)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. wlkn. — modlitwa 
własna)

3
Czwariek
Marii 
A leksandry 
Antoniny

NMP KRÓLOWEJ POLSKI
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP)

4
Piątek

Moniki
Floriana

Św. Moniki (f 387)
(b. — M. o Niewiastach — Ch. — bez W. — pf. wlkn. — modlitwa 
własna)

5
Sobota
Ireny
Waldemara 
A ugustyna

D wunastu Apostołów
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Apostołach — mod
litwa własna)



M A J 1990
6

Niedziela
Judyty
Jana
Filipa

III po Wielkanocy
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

7
Poniedziałek
Floriana
Benedykta
Ludmiły

Sw. F loriana, Męczennika ( |  304)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. bez W. — pf. wlkn.)

8
W torek

Stanisława
Wiktora

(b. — M. jak z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkn.)

9
Srcida
Grzegorza
Karoliny
Katarzyny

Św. G rzegorza z Nazjanzu, Ojca Kościoła (f 390) 
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. wlkn.)

Dzień Zwycięstwa

10
Czwartek
Izydora
Antoniny
Symeona

(b. — M. jak we wtorek)

11
Piątek
Franciszka
Miry
Leoncjusza

(b. — M. jak we wtorek)

12
Sobota
Nereusza
Pankracego
Dominika

(b. — M. jak we wtorek)



M A J  1 9 9 0

1 3
Niedziela
Serwacego
Roberta
Dobiesława

IV po Wielkanocy
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

1 4
Poniedziałek

Bonifacego
Macieja

(b. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkn.)

1 5
W torek

Zofii
Izydora

(b. — M. jak w poniedziałek)

1 6
Środa
Andrzeja
Szymona
Wieńczysława

(b. — M. jak w poniedziałek)

1 7
Czwartek
Weroniki
Paschaliasa
Sławomira

(b. — M. jak w poniedziałek)

1 8
Piątek
Eryka
Jana
Feliksa

(b. — M. jak w poniedziałek)

1 9
Sobota
Piotra
Marii
Urbana

(b. — M. jak w poniedziałek)

3 — Kalendarz Katolicki



M A J  1 9 9 0

2 0
Niedziela
Bernardyna
Aleksandra
Bazylego

V po Wielkanocy
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

2 1
Poniedziałek
Jana
Wiktora
Tymoteusza

(b. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkn.)

2 2
Wtorek
Julii
Heleny
Wiesławy

(b. — M. jak w poniedziałek)

2 3
Środa

Iwony
Dezyderiusza

(b. — M. jak w poniedziałek)

2 4
C zwartek
Marii
Zuzanny
Joanny

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Wniebowstąpieniu)

2 5
Piątek
Grzegorza
Magdaleny
Urbana

(b. — M. jak w czwartek — Ch. bez W. — pf. o Wniebowstąpieniu)

2 6
Sobota

Filipa
Pauliny

(b. — M. jak w piątek)



M A J —  C Z E R W I E C  1990

27
Niedziela
Juliana
Augustyna
Magdaleny

VI po Wielkanocy (I po W niebowstąpieniu)
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Wniebowstąpieniu)

28
Poniedziałek
Jaromira
Germanu
Justa

(b. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. o Wniebowstąpieniu)

29
Wtorek
Urszuli
Bogusławy
Teodozji

(b. — M. jak w poniedziałek)

30
Środa
Jana
Joanny
Ferdynanda

(b. — M. jak w poniedziałek)

31
Czwartek

Petroneli
Anieli

(b. — M. jak w poniedziałek)

1
Piątek
Jakuba
Konrada
Justyna

(b. — M. jak w poniedziałek) 

Dzień Dziecka

2
Sobota
Marcelina
Sadoka
Erazma

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Duchu Św.)



C Z E R W I E C  1990

3
Niedziela
Leszka
Tamary
Klotyldy

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Duchu Św.)

4
Poniedziałek
Karola
Franciszka
Kwiryna

PONIEDZIAŁEK ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Duchu Św.)

5
W torek

Bonifacego
Walerii

(czw. — M. z Niedzieli — Ch. — W. — pf. o Duchu Sw.)

6
Środa
Pauliny
Bogumiły
Norberta

(czw. — M. jak we wtorek)

7
Czwartek

Roberta
Wiesława

(czw. — M. jak we wtorek)

8
Piątek
Wilhelma
Seweryna
Medarda

(czw. — M. jak we wtorek)

9
Sobota
Pelagii
Felicjana
Dominika

(czw. — M. jak we wtorek)



C Z E R W I E C  1990

10
Niedziela
Bogumiła
Piotra
Małgorzaty

I po Zesłaniu — TRÓJCY ŚWIĘTEJ
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

11
Poniedziałek
Feliksa
Barnaby
Fortunata

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

12
Wtorek
Jana
Onufrego
Leona

(z. — M. jak w poniedziałek)

13
Środa

Antoniego
Lucjana

(z. — M. jak w poniedziałek)

14
Czwartek
Waleriana
Bazylego
Elwiry

BOŻE CIAŁO
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NS)

15
Piątek

Jolanty
Wita

(b. — M. o NS)

16
Sohola
Aliny
Justyny
Benona

(b. — M. o NS — Ch. — W. — pf. o NS)



C Z E R W I E C  1990

17
Niedziela
Laury
Alberta
Adnifa

II po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

18
Poniedziałek
Elżbiety
Marka
Pauli

(z. — M. z Niedzieli — bez — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

19
Wiórek
Gerwazego
Protazego
Romualda

(z. — M. jak w poniedziałek)

2 0
Środa
Bogny
Floreniyny
Benigny

(z. — M. jak w poniedziałek)

21
Czwartek
Alicji 
A lojzego 
Marty

Zakończenie oktawy Bożego Ciała
(b. - M . o N S -  Ch. — W. — pf. o NS)

2 2
Piątek
Pauliny
Jana
Tomasza

Serca Pana Jezusa
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Sercu P.J.)

23
Sobota
Wandy
Zenona
Józefa

(z. — M. jak w poniedziałek)



C Z E R W I E C  1990

24
Niedziela

Jana
Danuty

III po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

25
Poniedziałek
Wilhelma
Łucji
Doroty

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

26
Wtorek
Jana
Pawła
Dawida

(z. — M. jak w poniedziałek)

27
Środa

Władysława
Marii

(z. — M. jak w poniedziałek)

28
Czwartek

Leona
Ireneusza

(z. — M. jak w poniedziałek)

29
Piątek

Piotra
Pawła

Św. św. P io tra  i Pawła, Apostołów
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Apostołach)

30
Sobota

Lucyny
Emiliany

(z. — M. jak w poniedziałek)



L I P I E C  1990

1
Niedziela
Haliny
Mariana
Ottona

IV po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

2
Poniedziałek
Marii
Urbana
Jagody

NAWIEDZENIE NMP
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP)

3
W torek

Jacka
Anatola

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez. W. — pf. zwykła)

4
Środa
Elżbiety
Teodora
Innocentego

(z. — M. jak we wtorek)

5
Czwartek
Antoniego
Karoliny
Filomeny

(z. — M. jak we wtorek)

6
Piątek
Teresy
Dominiki
Lucji

(z. — M. jak we wtorek)

7
Sobota

Cyryla
Metodego

Św. św. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła — modlitwa 
własna)



L I P I E C  1990

8
Niedziela
Elżbiety
Prokopa
Eugeniusza

V po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

9
Poniedziałek
Weroniki
Zenona
Lukrecji

(z. — M. z Niedzieli — bez. Ch. — bez W. pf. zwykła)

10
W torek
Rufiny
Antoniego
Olafa

(z. — M. jak w poniedziałek)

11
Środa
Benedykta
Olgi
Pelagii

(z. — M. jak w poniedziałek)

12
Czwartek
Brunona
Jana
Weroniki

(z. — M. jak w poniedziałek)

13
Piątek
Andrzeja
Ernesta
Małgorzaty

(z. — M. jak w poniedziałek)

14
Sobota
Marcelego
Kamila
Bonawentury

(z. — M. jak w poniedziałek)



L I P I E C  1990

15
Niedziela
Henryka
Włodzimierza
Bonawentury

IV po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

16
Poniedziałek
Mariki
Benity
Eustachego

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

17
Wtorek
Jadwigi
Aleksego
Bogdana

(z. — M. jak w poniedziałek)

18
Środa
Kamila 
Szymona 
A molda

(z. — M. jak w poniedziałek)

19
Czwartek
Alfredy
Wodzisława
Wincentego

(z. — M . jak w poniedziałek)

20
Piątek
Czesława
Hieronima
Eliasza

(z. — M. jak w poniedziałek)

21
Sobota
Daniela
Dalidy
Andrzeja

(z. — M. jak w poniedziałek)



L I P I E C  1990

22
Niedziela
Marii
Magdaleny
Bolesławy

VII po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św., 2-ga modlitwa za 
Ojczyznę)

ŚWIĘTO ODRODZENIA POLSKI

23
Poniedziałek
Sławosza
Apolinarego
Bogny

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

24
Wtorek
Krystyny
Kingi
Olgi

(z. — M. jak w poniedziałek)

25
Srcda
Jakuba
Krzysztofa
Walentyny

Św. Jakuba Starszego, Apostoła
(czw. — M. wł., Ch. — W. — pf. o Apostołach)

26
Czwartek
Anny
Joachima
Mirosławy

Św. Anny, M atki NMP
(b. — M. wł., — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

27
Piątek
Lilii
Aurelego
Celestyna

(z. — M. jak w poniedziałek)

28
Sobota
Aidy
Innocentego
Marceli

(z. — M. jak w poniedziałek)



L I P I E C  —  S I E R P I E Ń  1990

29
Niedziela
M any
Olafa
Beatrycze

VII po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

30
Poniedziałek
Piotra
Julity
Ludmiły

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — W. — pf. zwykła)

31
Wtorek
Ignacego
Lubomira
Ernestyny

(z. — M. jak w poniedziałek)

i
Środa

Justyna
Piotra

(z. — M. jak w poniedziałek)

Rocznica Pow stania W arszawskiego

2
C zwartek
Alfonsa
Gustawa
Kariny

(z. — M. jak w poniedziałek)

3
Piątek
Lidii
Augusta
Kamelii

(z. — M. jak w poniedziałek)

4
Sobota
Dominika
Protazego
Alfreda

(z. — M. jak w poniedziałek)



S I E R P I E Ń  1 9 9 0

5
Niedziela
Oswalda
Stanisławy
Wirginiusza

IX po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

6
Poniedziałek

Sławy
Jakuba

PRZEM IENIENIE PAŃSKIE
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. zwykła)

7
W torek
Donata
Kajetana
Doroty

(z. — M. jak w Niedzielę bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

8
Środa
Dominika
Emiliana
Cypriana

(z. — M. jak we wtorek)

9
C zwartek
Rolanda
Romana
Romualda

(z. — M. jak we wtorek)

1 0
P iątek
Wawrzyńca
Borysa
Blanki

(z. — M. jak we wtorek)

11
Sobola
Ligii
Klary
Zuzanny

(z. — M. jak we wtorek)



S I E R P I E Ń  1990

12
Niedziela
Lecha
Euzebii
Juliana

X po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

13
Poniedziałek
Hipolita
Diany
Sewery

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

14
W torek
Maksymiliana
Alfreda
Euzebiusza

(z. — M. jak w poniedziałek)

15
Środa
Mani
Napoleona
Stelli

WNIEBOWZIĘCIE NMP
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o MNP)

16
Czwartek
Joachima
Rocha
Stefana

Św. Joachim a, Ojca NMP
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

17
Piątek
Jacka
Anity
Julianny

(z. — M. jak w poniedziałek)

18
Sobota
Heleny
Laury
Ilony

(z. — M. jak w poniedziałek)



S I E R P I E Ń  1990

19
Niedziela
Juliana
Bolesława
Ludwika

XI po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

20
Poniedziałek
Bernarda
Sobiesława
Samuela

(z. — M. z Niedzieli — bez W. — pf. zwykła)

21
W torek
Joanny
Fidelisa
Franciszka

(z. — M. jak w poniedziałek)

22
Środa
Marii
Cezarego
Zygfryda

(z. — M. jak w poniedziałek)

23
Czwartek
Filipa
Apolinarego
Róży

(z. — M. jak w poniedziałek)

24
Piątek
Bartłomieja
Jerzego
Maliny

Św. B artłom ieja, Apostoła
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Apostołach — mod
litwa własna)

25
Sobota
Luizy
Ludwika
Patrycji

(z. — M. jak w poniedziałek)



S I E R P I E Ń  —  W R Z E S I E Ń  1990

26
Niedziela
Marii
Zefiryny
Sandry

XII po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

27
Poniedziałek
Moniki
Cezarego
Józefa

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

28
Wtorek
Adeliny
Patrycji
Augustyna

(z. — M. jak w poniedziałek)

29
Śrcda

Jana
Sabiny

Ścięcie św. Jana Chrzciciela
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

30
Czwartek
Róży
Szczęsnego
Tekli

(z. — M. jak w poniedziałek)

31
Piątek
Izabeli
Ramony
Rajmunda

(z. — M. jak w poniedziałek)

1
Sobota
Idziego
Bronisławy
Beatrycze

(z. — M. jak w poniedziałek; lub: f. — M. za poległych w obronie 
Ojczyzny)

Rocznica wybuchu II wojny światowej



W R Z E S I E Ń  1990
2

Niedziela
Stefana
Juliana
Wilhelma

XIII po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

3
Poniedziałek
Grzegorza
Izabeli
Szymona

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

4
W torek
Karola
Lilianny
Rozalii

(z. — M. jak w poniedziałek)

5
Środa
Doroty
Wawrzyńca
Justyny

(z. — M. jak w poniedziałek)

6
Czwartek
Beaty
Eugeniusza
Zachariasza

(z. — M. jak w poniedziałek)

7
Piątek
Melchiora
Reginy
Ryszardy

(z. — M. jak w poniedziałek)

8
Sobota
Marii
Adrianny
Klementyny

NARODZENIA NMP — MB SIEWNEJ
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP)

4 — Kalcndar? Katolicki



W R Z E S I E Ń  1990
9

Niedziela
Jacka
Piotra
Sergiusza

XIV po Zesłaniu 
BRATNIEJ MIŁOŚCI
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św., wspomnienie 
Niedzieli)

10
Poniedziałek
Aldony
Łukasza
Mikołaja

(z. — M. z XIV Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

11
W torek
Jacka
Dagny
Prota

(z. — M. jak w poniedziałek)

12
Środa
Marii
Gwidona
Amadeusza

Im ienia M aryi
(b. — M. o NMP — Ch. — bez W. — pf. o NMP — modlitwa własna)

13
Czwartek
Eugenii
Aureliusza
Jana

(z. — M. jak w poniedziałek)

14
Piątek
Bernarda
Roksany
Cypriana

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
(czw. — M. o Męce Pańskiej — bez Ch. — W. — pf. o Krzyżu Św.)

15
Sobota
Marii
Albina
Nikodema

MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP)



W R Z E S I E Ń  1 9 9 0

1 6
Niedziela
Edyty
Kornela
Kamili

XV po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

1 7
Poniedziałek
Robena
Justyny
Franciszka

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

1 8
Wtorek
Irmy
Stanisława 
A riadny

(z. — M. jak w poniedziałek)

1 9
Środa
Januarego
Konstancji
Sydoniusza

(z. — M. jak w poniedziałek)

2 0
Czwartek
Eustachego
Filipiny
Faustyna

(z. — M. jak w poniedziałek)

2 1
Piątek
Mateusza
Jonasza
Miry

Św. M ateusza, Apostoła
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Apostołach)

2 2
Sobota
Tomasza
Maurycego
Joachima

(z. — M. jak w poniedziałek)



W R Z E S I E Ń  1990
23

Niedziela
Bogusława
Tekli
Liwiusza

XVI po Zesłaniu
(z. — M. w}., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

24
Poniedziałek
Gerarda
Teodora
Hermana

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

25
W torek
A urelii
Ładysława
Kleofasa

(z. — M. jak w poniedziałek)

26
Środa
Justyny
Łucji
Euzebiusza

(z. — M. jak w poniedziałek)

27
Czwarlek
Kośmy
Damiana
Mirabelli

(z. — M. jak w poniedziałek)

28
Piątek
Wacława
Marka
Luby

(z. — M. jak w poniedziałek)

29
Sobota

Michała
Michaliny

M ichała A rchanioła
(b. — M. o Aniołach — Ch. — W. — pf. zwykła — modlitwa własna)
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30
Niedziela
Honoriusza
Soni
Wery

XVII po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

l
Poniedziałek
Remigiusza
Danuty
Teresy

(z. — M. jak w Niedzielę bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

2
Wtorek
Teofila
Dionizego
Sławomira

Aniołów Stróżów
(b. — M. o Aniołach — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

3
Środa
Teresy
Gerarda
Józefy

(z. — M. jak w poniedziałek)

4
C2warlek
Franciszka
Rozalii
Edwina

(z. — M. jak w poniedziałek)

5
Piątek
Igora
Apolinarego
Flawii

(z. — M. jak w poniedziałek)

6
Sobota
Artura
Brunona
Fryderyki

(z. — M. jak w poniedziałek)



P A Ź D Z I E R N I K  1990

7
Niedziela
Marii
Marka
Mirelii

XVIII po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

8
Poniedziałek
Pelagii
Brygidy
Demetńusza

(z. — M. z Niedzieli — bez W. pf. zwykła)

9
W torek
Dionizego
Wincentego
Ludwika

(z. — M. jak w poniedziałek)

10
Środa
Pauliny
Franciszka
Daniela

(z. — M. jak w poniedziałek)

11
Czwartek
Marii
Aldony
Emila

Im ienia M aryi
(b. — M. o NMP — Ch. — bez W. — pf. o NMP)

12
Piątek

Maksymiliana
Eustachego

(z. — M. jak w poniedziałek)

13
Sobota
Edwarda
Geralda
Teofila

(z. — M. jak w poniedziałek)
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14
Niedziela
Kaliksta
Bernarda
Liwii

XIX po Zesłaniu
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św. — wspomnienie 
Niedzieli)

15
Poniedziałek
Teresy
Jadwigi
Aurelii

(z. — M. z XIX Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

16
Wtorek
Gawła
Gerarda
Fłorentyny

(z. — M. jak w poniedziałek)

17
Środa
Ignacego
Wiktora
Małgorzaty

(z. — M. jak w poniedziałek)

18
Czwartek

Łukasza
Juliana

Św. Łukasza, Ewangelisty
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Apostołach)

19
Piątek
Pawia
Ziemowita
Piotra

(z. — M. jak w poniedziałek)

20
Sobota
Jana
Ireny
Kleopatry

Św. Jana Kantego, Wyznawcy (f 1473)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła — modlitwa 
własna)
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21
Niedziela
Urszuli
Hilarego
Jakuba

XX po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

22
Poniedziałek
Korduli
Filipa
Kordiana

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

23
W torek
Marleny

Seweryna

(z. — M. jak w poniedziałek)

24
Środa
Rafała
Marcina
Antoniego

R afała A rchanioła
(b. — M. o Aniołach — Ch. — bez W. — pf. zwykła — modlitwa 
własna)

25
Czwartek
Darii
Ingi
Kryspina

(z. — M. jak w poniedziałek)

26
Piątek
Ewarysta
Łucjana
Damiana

(z. — M. jak w poniedziałek)

27
Sobota
Iwony
Sabiny
Wincentego

(z. — M. jak w poniedziałek)
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28
Niedziela

Szymona
Tadeusza

XXI po Zesłaniu
CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO ARCYKAPŁANA
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św. — 2-ga modlitwa o św. 
Tadeuszu, 3-cia z Niedzieli — pod jednym zakończeniem)

29
Poniedziałek
Narcyza
Violetty
Dalii

(z. — M. z XXI Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

30
Wtorek
Zenobii
Edmunda
Przemysława

(z. — M. jak w poniedziałek)

31
Środa
Urbana 
Saturnina 
A ugusta

(z. — M. jak w poniedziałek)

l
C zwartek

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. zwykła; procesja na cmentarzu w 
kolorze f. lub czr.)

2
Piątek
Bogdana
Tobiasza
Eudoksjusza

Dzień Zaduszny
(f. lub czr. — M. żałobna według Mszału)

3
Sobota
Sylwii
Huberta
Marcina

(z. — M. jak w poniedziałek)
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4
Niedziela
Karola
Olgierda
Brunona

XXII po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

5
Poniedziałek
Elżbiety
Sławomira
Zachariasza

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

6
W torek
Leonarda
Feliksa
Ziemowita

(z. — M. jak w poniedziałek)

7
Środa
Wilibrorda
Florentego
Antoniego

(z. — M. jak w poniedziałek)

8
Czwartek
Sewera
Klaudiusza
Hadriana

(z. — M. jak w poniedziałek)

9
Piątek
Gracji 
Teodora 
A ndrzeja

(z. — M. jak w poniedziałek)

1 0
Sobota
Leona
Ludomira
Neli

(z. — M. jak w poniedziałek)
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11
Niedziela
Marcina
Bartłomieja
Felicjana

XXIII po Zesłaniu
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
(b. — M. o Ojczyźnie — Ch. — W. — pf. na uroczystości narodowe — 
wspomnienie XXIII Niedzieli)

12
P o n i e d z i a ł e k
Renaty
Benedykta
Witolda

(z. — M. z XXIII Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

13
W t o r e k
Stanisława 
Mikołaja 
Arkadę go

(z. — M. jak w poniedziałek)

14
S r o d  a
Rogera
Serafina
Emila

(z. — M. jak w poniedziałek)

15
C z w a  r t e k
Alberta
Leopolda
Idalii

(z. — M. jak w poniedziałek)

16
P i ą t e k

Gertrudy
Edmunda
Małgorzaty

(z. — M. jak w poniedziałek)

17
Sobota
Grzegorza
Salomei
Elżbiety

(z. — M. jak w poniedziałek)
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18
Niedziela
Romana
Klaudyny
Odona

XXIV po Zesłaniu (VI po Objawieniu)
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

19
Poniedziałek
Elżbiety
Seweryna
Faustyna

(z. z. Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

20
WiorcŁ
A natola
Edmunda
Feliksa

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

21
Środa
Janusza
Konrada
Alhertyny

(z. — M. jak we wtorek)

22
Czwartek
Cecylii
Marka
Stefana

Św. Cecylii — patronki chórów
(czw. — M. o Męczennicy — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

23
Piąte k
Klemensa 
A deli 
Felicyty

(z. — M . jak we wtorek)

24
Sobota
Flory
Aleksandra
Jana

(z. — M. jak we wtorek)
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25
Niedziela
Katarzyny
Erazma
Beatrycze

XXV po Zesłaniu 
CHRYSTUSA KRÓLA
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. własna)

26
Poniedziałek
Konrada
Sylwestra
Leonarda

(z. — M. z XXIV — ostatniej Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. 
zwykła)

27
W torek
Waleriana
Wirgiliusza
Franciszka

(z. — M. jak w poniedziałek)

28
Środa
Zdzisława
Blanki
Grzegorza

(z. — M. jak w poniedziałek)

29
Czwartek
Saturnina
Błażeja
Fryderyka

(z. — M. jak w poniedziałek)

30
Piątek
Andrzeja
Maury
Justyny

Św. Andrzeja, Apostoła
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Apostołach — 
modlitwa własna)

1
Sobota
Natalii
Eligiusza
Blanki

(z. — M. jak w poniedziałek) 

Koniec roku liturgicznego
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2
Niedziela 
Balbiny 
Pauliny 
A urelii

I Adwentu
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. adwentowa)

3
Poniedziałek

Franciszka
Kasjusza

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. adwentowa)

4
Wtorek

Barbary
Krystiana

(f. — M. jak w poniedziałek) 

Dzień G órnika

5
Środa

Sabiny
Kryspina

(f. — M. jak w poniedziałek)

6
Czwartek
Mikołaja
Jaremy
Emiliana

(f. — M. jak w poniedziałek)

7
Piątek
Ambrożego
Marcina
Agatona

Św. Ambrożego, Ojca Kościoła ( t  397)

8
Sobota
Marii
Wirginii
Wirginiusza

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP)
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9
Niedziela
Leokadii
Wiesława
Waleni

II Adwentu
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. adwentowa)

1 0
Poniedziałek
Julii
Eulalii
Danieli

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. adwentowa)

11
W torek

Damazego
Waldemara

(f. — M. jak w poniedziałek)

1 2
Środa
Dagmary
Aleksandra
Ady

(f. — M. jak w poniedziałek)

13
Czwartek
Łucji
Otylii
Władysława

(f. — M. jak w poniedziałek)

14
Piątek

Alfreda
Izydora

(f. — M. jak w poniedziałek)

15
Sobota
Waleriana
Celiny
Niny

(f. — M. jak w poniedziałek)
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1 6
Niedziela
A Ibiny
Zdzisławy
Euzebiusza

III Adwentu
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. adwentowa)

1 7
Poniedziałek
Olimpii
Łazarza
Floriana

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. adwentowa)

1 8
W iórek
Gracjana
Bogusława
Laurencji

(f. — M. jak w poniedziałek)

1 9
Środa
Dariusza
Gabrieli
Urbana

(f. — M. jak w poniedziałek)

2 0
Czwariek
Bogumiły
Dominika
Juliusza

(f. — M. jak w poniedziałek)

2 1
Piątek
T omasza
Jana
Piotra

Sw. Tomasza, Apostoła
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Apostołach — 
modlitwa własna)

2 2
Sobota

Honoraty
Zenona

(f. — M. jak w poniedziałek)



G R U D Z I E Ń  1990

23
Niedziela

Wiktorii
Sławomiry

IV Adwentu
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. adwentowa)

24
Poniedziałek
Adama
Ewy
Irminy

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. adwentowa)

25
W torek

Anastazji
Eugenii

BOŻE NARODZENIE
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Bożym Narodzeniu)

26
Środa

Szczepana
Dionizego

Św. SZCZEPANA, PIERW SZEGO MĘCZENNIKA

27
Czwartek
Jana
Cezarego
Żanety

Św. Jana, Apostola i Ewangelisty
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Bożym Narodzeniu)

28
Piątek
Teofila
Emmy
Cezarego

Świętych Młodzianków
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Bożym Narodzeniu)

29
Sobota
Tomasza
Dawida
Dominika

Św. Tom asza Becketa, Biskupa i M ęczennika (f 1170)

5 — Kalendarz Katolicki
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30

Niedziela

Eugeniusza
Sabiny

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Bożym Narodzeniu)

31
Poniedziałek

Sylwestra
Melami

(b. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. o Bożym 
Narodzeniu)

Zakończenie roku kalendarzowego.

Skrócone kalendarium na 1991 r.

1 stycznia — Nowy Rok
6 stycznia — Trzech Króli

13 stycznia — Niedziela Chrztu Pana Jezusa
20 stycznia — II po Objawieniu
27 stycznia — Siedemdziesiątnica
13 lutego — Środa Popielcowa
31 marca — Wielkanoc
9 maja — Wniebowstąpienie

19 maja — Zesłanie Ducha Świętego
30 maja — Boże Ciało

1 grudnia — I Adwentu







DZIAŁ RELIGIJNY

Nauka Jana Chryzostoma o wychowaniu
Jednym z najwybitniejszych pisarzy Kościoła wschodniego w IV wieku

— obok Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy — 
był Jan Chryzostom (354—407).

Po stosunkowo wczesnej śmierci ojca (był on oficerem garnizonu rzym
skiego w Antiochii), wychowaniem syna zajęła się jego matka, pobożna 
Antuza, kładąc solidne podwaliny dla jego osobowości. Była ona jedną 
z tych niewiast, pod adresem której z ust poganina Libaniusza wyrwały się 
słowa podziwu i uwielbienia: „Co za znakomite kobiety znajdują się między 
chrześcijanami”. Dalsze jego wykształcenie powierzyła najlepszym mi
strzom i nauczycielom.

Sztuki wymowy (retoryki), mającej w ówczesnym świecie tak wielkie zna
czenie, uczył się w szkole u największego retora owych czasów, Libaniusza. 
Widocznie bardzo wysoko oceniał on swego ucznia, skoro zapytany przed 
śmiercią, kto ma zostać jego następcą, odpowiedział bez wahania: „Powi
nien nim zostać Jan, o ile wcześniej nie pozyskają go chrześcijanie”.

Po ukończeniu studiów zapowiadała się dla niego — jako mówcy i adwo
kata — wspaniała kariera. Jednak jego zainteresowania poszły w innym kie
runku. Mając bowiem 18 lat, jak wielu działaczy kościelnych IV wieku, 
przyjął chrzest i postanowił poświęcić się życiu ascetycznemu oraz studio
waniu Pisma św. Przyjąwszy w roku 386 święcenia kapłańskie, mianowany 
został kaznodzieją przy świątyni katedralnej w Antiochii, skąd sława jego 
kaznodziejstwa zdobyła szeroki rozgłos. Dla jego wybitnych zdolności w tej 
dziedzinie nadano mu przydomek „Chryzostomos”, tzn. „Złotousty”.
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W roku 398 otrzymał sakrę biskupią i wprowadzony został na opróżnioną 
stolicę biskupią w Konstantynopolu. Również jako biskup okazał się Jan 
człowiekiem prostolinijnym i bezkompromisowym. Przysporzyło mu to 
wiele przykrości, a nawet prześladowań. Jednak swoim zasadom pozostał 
wierny aż do śmierci.

W przebogatej spuściźnie literackiej pozostawił Jan Chryzostom wiele 
dzieł teologicznych, zawierających jego naukę o odkupieniu, łasce i sakra
mentach oraz o Kościele. Specjalną pozycję w twórczości tego Ojca Koś
cioła zajmują pisma o charakterze wychowawczym. Należą do nich traktaty: 
„O wychowaniu dzieci”, „Porównanie króla z mnichem” oraz „Upomnienia 
upadłego Teodora”. Wszystkie one dobitnie świadczą, że był on nie tylko 
wybitnym teologiem i kaznodzieją, ale również znakomitym pedagogiem, 
powołanym do kształcenia charakterów i przygotowania do życia adresatów 
swoich pism.

W literaturze tego okresu obowiązywała zasada, że dzieła pisane powinny 
zachwycać czytelnika. Jednak w pierwszym rzędzie miały one pouczać. Stąd 
też w pismach poświęconych wychowaniu ten właśnie cel wysuwa się na 
pierwszy plan. Pragnie on uczyć czytelników swych dzieł, jak należy żyć. 
Zdaje on sobie jednak sprawę, że — aby tego dokonać — nie wystarczą 
najlepsze nawet zasady wychowawcze i stosowanie ich w procesie wycho
wania. Konieczna jest jeszcze dokładna znajomość osobowości człowieka.

W opracowaniu niniejszym chciałbym zająć się najważniejszym jego dzie
łem z tej dziedziny, a mianowicie traktatem „O wychowaniu dzieci”. Posta
ram się więc przedstawić ogólne zasady wychowawcze Jana Złotoustego, 
a następnie zajmę się szerzej poszczególnymi fazami w procesie wychowa
nia. Tak więc we wspomnianym wyżej dziełku o wychowaniu Chryzostom 
podkreśla:

Rolę wiary w dziele wychowania człowieka. Pisze bowiem: „Bóg 
wszystko widzi, nawet to, co dzieje się w skrytości. Jeśli tę prawdę wpoisz 
dziecku, nie będzie ono potrzebowało wychowawcy” (O wych. 9,5). Bo
wiem wiara i jej zasady pomogą mu obrać właściwą drogę. Zaraz jednak 
dodaje, że do takiego wyrobienia prowadzi długa droga.

Znaczenie wychowawcy oraz jego podejścia do wychowanka. 
Wychowawca jako „sternik duszy”, jeżeli umiejętnie potrafi podejść do 
wychowanka, zdziałać może bardzo wiele. Dlatego „nigdy nie wolno wątpić 
w wychowanie duszy... Choćbyś sam w siebie zwątpił, ja nigdy w ciebie nie 
zwątpię” (Do Teodora 15,1). Takie podejście na pewno mobilizuje wycho
wanka do pracy nad sobą.
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Wpływ obiektywnych trudności na przebieg procesu wychowa
nia.
Stąd wytrawny wychowawca potrafi właściwie ocenić nie tylko trudności 
wychowanka, ale i jego porażki. Co więcej. Okazuje mu swoje współczucie 
i stara się o zmianę sytuacji. „Bo nie upadek jest rzeczą najgorszą — pisze 
gdzie indziej — lecz to, że ktoś po upadku leży i nie wstaje, trwa w złości 
i słabość swej woli pokrywa myślami zwątpienia” (Do Teodora 7,1).

Konieczność stosowania w wychowaniu środków pozytywnych, 
jak rozbudzenie zdrowej ambicji oraz korzystanie z logicznej perswazji, co 
tak bardzo jest podkreślane przez współczesną pedagogikę. Zaleca ponadto, 
jako środki praktyczne: ćwiczenie się w łagodnym postępowaniu wobec bli
źnich, opanowanie gniewu oraz wyrabianie w sobie skromności i męstwa. 
Oczywiście w początkowym okresie wychowania nie obejdzie się bez sze
regu zakazów, które — niby bariery — chronić będą młodego człowieka 
przed złymi wpływami.

Podkreślić należy również — co jest bardzo charakterystyczne w dzia
łalności wychowawczej Jana Chryzostoma — że zawsze był on zwolnen- 
nikiem podnoszenia człowieka, a nie pognębiania go. Stąd też nie 
potępia nikogo — nawet nieprzyjaciół. Dlatego w najbardziej ciężkich chwi
lach życia, kiedy został niesprawiedliwie osądzony i wygnany ze stolicy 
biskupiej, ma dla wszystkich serce otwarte. Nie zapomina o nikim, kto 
potrzebuje jego pomocy. Żadne sprawy ludzkie — tak wielkie, jak i małe — 
nie są mu obojętne. Zważywszy to wszystko nie będziemy się dziwić, że 
jego osiągnięcia są wielkie.

Zasadniczą przeszkodą poddania się woli wychowawcy jest wro
dzona każdemu człowiekowi pycha. Z nią też rozprawia się autor na 
początku swego dziełka (zob. O wych. rozdz.: 1—4). Wadę pychy nazywa 
on „potworem”, którego nikomu lekceważyć nie wolno. „Bo jeśli Bóg — 
pisze Chryzostom (O wych. 1—2) — posyła aniołów, by potwora odstra
szyli i wypędzili do jego kryjówki, my tysiącami ran pokryci zbliżamy się do 
niego, by go odnaleźć i zbawić, nie zmiłuje się Bóg nad nami i nas nie 
oszczędzi. Powiedziano wszak: „Któż litować się będzie nad zaklinaczem 
ukąszonym przez żmiję i nad tymi wszystkimi, którzy się zbliżają do dzikich 
zwierząt?” (Syr. 12,13)”.

Niebezpieczeństwo wynikające z pychy polega na tym, że przed
stawia ona człowieka lepszym niż jest w rzeczywistości. Pisze bo
wiem Jan Złotousty: „Pycha jest podobna do sodomskiego owocu. Z ze
wnątrz jest piękny i temu, kto na niego spojrzy, wydaje się zdrowy. Gdy



jednak weźmiesz (go) do ręki... pęka jego łupina i powstaje w ręku pył 
i popiół” (O wych. 3,1). W życiu człowieka przejawia się ona w różnorakiej 
formie. Uzewnętrznia się bowiem — między innymi — wtedy, gdy prowa
dzimy życie wystawne lub „cieszymy się pochwałami za rzeczy, w których 
nie mamy najmniejszej zasługi” (O wych. 4,1).

W dalszych rozdziałach swojej rozprawy „O wychowaniu dzieci” — 
poczynając od urodzenia dziecka, aż do wieku dojrzałego — podaje Jan 
Chryzostom szczegółowe wskazania dotyczące poszczególnych faz procesu 
wychowawczego. Wskazania te, oparte na wieloletnim doświadczeniu, 
odznaczają się wielką mądrością życiową oraz nowoczesnością zalecanych 
metod i środków wychowawczych.

Z całym naciskiem przestrzega rodziców, by ich troska po uro
dzeniu dziecka nie poszła w niewłaściwym kierunku. Zdarza się 
bowiem, „gdy dziecko się urodzi, cały wysiłek obraca ojciec nie na to, jak 
jego życiową drogę skierować ku dobru, lecz jak je ładnie ubrać” (O wych.
5,1).

Oczywiście w wychowaniu nie może się obejść bez rygorów, doty
czących zachowania oraz zewnętrznego wyglądu dziecka. Musi ono 
wiedzieć, że nie wszystko mu wolno. Tymczasem — jak zauważa autor trak
tatu — „pozwalasz chłopcu, by rosły mu długie włosy, upodabniasz go do 
dziewczyny i osłabiasz siłę jego chłopięcej natury... Pismo św. mówi: „Czyż 
sama natura nie poucza nas, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza (długie) włosy, 
przynosi to wstyd?” (1 Kor 11,14). Nie chce tego natura, nie pozwala Bóg, 
jest to zabronione, bo to zwyczaj pogański” (O wych. 5,1). Jak więc 
widzimy, nie jest to nowy problem w wychowaniu. W rzeczywistości 
jednak najważniejszą sprawą w wychowaniu dziecka jest praca nad 
wyrobieniem jego charakteru, o czym rodzice nie zawsze pamiętają. 
„Ileż starania dokładają — pisze Chryzostom — by dzieci wykształcić w 
sztuce, w nauce i wymowie, a nikt nie dba o wyćwiczenie duszy” (O wych.
5,3).

Należyte wychowanie młodego pokolenia, jest w pierwszym rzę
dzie obowiązkiem rodziców. Wynika on z nakazu samego Stwórcy, 
wyrażonego w słowach: „Zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci 
należną zapłatę” (Wj 2,9). Chyba dlatego z takim naciskiem zwraca się Zło- 
tousty do rodziców, mówiąc: „Nie przestanę was upominać, prosić, zakli
nać, abyście przede wszystkim wychowali dobrze dzieci. Jeśli kochasz 
dziecko, okaż to czynem. Dostąpisz zbawienia przez macierzyństwo, jeśli 
trwać będziesz w wierze i w miłości, w świątobliwości, i w skromności”
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(1 Tm 1,15), a więc otrzymasz nagrodę... Naucz też syna również w świecie 
od młodości wieść życie w bojaźni Bożej” (O wych. 6,1).

Praca wychowawcza nie była nigdy lekka ani łatwa. Wymaga ona 
wielkiego i długotrwałego wysiłku, co w obrazowy sposób przedstawia 
autor traktatu, gdy pisze: „Jak malarze nad obrazem i rzeźbiarze nad posą
giem pracują z wielkim wysiłkiem, tak i wy — ojcze i matko — musicie 
włożyć wiele starania w wychowanie swych dzieci, tych podziwu godnych 
obrazów. Malarze ustawiają tablicę i dzień za dniem wodzą pędzlem... 
podobnie gorliwie pracują rzeźbiarze, usuwając to, co zbyteczne, uzupełnia
jąc braki. Tak i wy, rodzice, jak wykonawcy pięknych posągów, musicie 
wkładać wszystek trud, aby swe dzieci wychować na piękne obrazy Boga. 
Usuwajcie to, co niepotrzebne, uzupełniajcie braki; z dnia na dzień baczcie 
na skłonności swych dzieci, na dobro, by je rozwijać, na zło, by je wykorze
nić” (O wych. 6,4). Oczywiście praca wychowawcza tylko wtedy przyniesie 
zamierzone efekty, gdy rodzice podejmą je od najwcześniejszej młodości 
swych dzieci. „Jeśli wojskowi biorą swych synów już od dziecka do wojska, 
uczą ich napinać łuk, nosić płaszcz żołnierski i dosiadać konia i młody wiek 
nie stanowi żadnej w tym przeszkody, to o ileż wcześniej żołnierze niebie
skiego Pana winni nosić królewską ozdobę” (O wych. 8,7).

Odpowiednie wychowanie nie tylko przyniesie korzyść dziecku 
w dalszym jego życiu, ale procentować będzie dla rodziców, którzy 
nie szczędzili nakładów w tym względzie. „Gdy dobre zasady zapadną 
w serce — stwierdza Chryzostom — nikt nie potrafi ich wyrwać... Ty naj
pierw będziesz miał pociechę, mając dobrego syna, a także radość będzie 
dla Boga” (O wych. 6,2).

W procesie wychowania zasadniczą rolę odgrywają prawidłowe 
zasady wychowawcze. By to udowodnić — w dalszej części swego dziełka
— porównuje duszę dziecka do społeczności, jaką jest każde państwo, 
a nawet miasto. Wiadomo zaś powszechnie, że żadna społeczność nie może 
się obejść bez praw. Uzasadnione jest więc przypomnienie Złotoustego: 
„Daj więc prawa twemu miastu i mieszkającym w nim obywatelom... 
Zapewnij też bojaźń przed prawem, gdy je przekraczają. Nic bowiem nie 
znaczą prawa, jeśli je można bezkarnie przekraczać” (O wych. 7,3). Jednak
— co jest godne szczególniejszego podkreślenia — nie zaleca stosowania kar 
fizycznych, a zwłaszcza kary chłosty. Pisze bowiem: „Nie karz... biciem 
i nie przyzwyczajaj się do tego sposobu wychowania” (O wych. 8,3).

Bardzo ważną rolę w procesie wychowania przypisuje Jan Chry
zostom zmysłom. Przyrównując duszę dziecka do miasta (otoczonego
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murami obronnymi — przyp. autora) stwierdza, że wiedzie do niego „pięć 
bram” — zmysłów. Dziecko, stosując się do wskazówek wychowawców, 
powinno się nauczyć panować nad nimi. Omawiając zaś poszczególne fazy 
wychowania, z wielkim zrozumieniem odnosi się do trudności, jakie stwa
rzać mogą wychowankowi jego zmysły.

Pierwszą bramą prowadzącą do duszy dziecka jest zmysł mowy. 
Toteż rodzice od najwcześniejszych lat nauczyć powinni swe dzieci opano
wania mowy. Oto niektóre wskazania Chryzostoma w tym względzie. 
„Nauczmy dzieci wypowiadać tylko przystojne i pobożne słowa. Doko
najmy surowego wyboru, aby... (do duszy dziecka — przyp. autora) nie 
dostały się... obraźliwe słowa, obelżywe mowy, nieodpowiednie żarty” 
(O wych. 8,1). Nieco zaś dalej dodaje: „Zwróć więc... dziecku uwagę, by 
nikomu nie sprawiało przykrości, nikogo nie obrażało, nigdy nie przysięgało 
(bez potrzeby — przyp. autora) i unikało wszelkiej kłótni” (O wych. 8,3). 
Wreszcie zaleca: „Zamknij mu też usta przed złą mową. Gdy widzisz, że 
oczernia kogoś, każ mu milczeć i myśleć o własnych błędach” (O wvch. 
8,4).

Drugą bramą, przez którą zło może wejść do duszy dziecka jest 
zmysł słuchu. Stąd w pełni uzasadnione jest przypomnienie: „Niech nie 
słyszą dzieci niczego niestosownego... ani od wychowawcy, ani od opieku
nów. Należy strzec dzieci jak kwiaty, które potrzebują wiele opieki, póki są 
młode i delikatne” (O wych. 9,2). Wśród tego, co dociera do duszy dziecka 
za pośrednictwem słuchu, będące jedną z form wychowania religijnego, jest 
nauka prawd wiary. Stąd zalecenie: „Opowiedz mu (dziecku) coś z historii 
świętej — bo jego umysł chętnie przyjmuje dzieje lat dawnych” (O wych.
9,3).

Zmysł powonienia to trzecia brama prowadząca do duszy dziec
ka. Zdawać by się mogło, że ten zmysł nie wywiera wpływu na proces 
wychowania. Tymczasem — według zdania Złotoustego — „i przez tę 
bramę wchodzi wiele zepsucia, jeżeli nie jest dobrze zamknięta — woń ziół 
i kadzideł (palenie wonnych ziół i kadzideł było w zwyczaju w domach 
ludzi zamożnych w owych czasach — przyp. autora) ... Jej zadaniem jest 
wdychać czyste powietrze, a nie chłeptać choćby przyjemne wyziewy... Nie 
są to drobiazgi, lecz chodzi o siłę, zdrowie i wychowanie rodzaju ludzkiego” 
(O wych. 10).

Bramą czwartą jest zmysł wzroku, która to brama według Jana 
Chryzostoma jest „trudna do strzeżenia”. Dlatego rodzice i wycho
wawcy muszą dbać o to, „aby oczy chłopca nie patrzyły na zło, które by je
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mogło zepsuć” (O wych. 11,2). Nie poprzestając jednak na zakazach, pro
ponuje również pozytywne oddziaływanie w tym względzie. Daje temu 
wyraz, pisząc: „Wskaż mu (dziecku) piękne przedmioty, aby jego oczy od
wrócić od złych rzeczy: wskaż na niebo i gwiazdy, na ziemię i kwiaty... 
niech tymi rzeczami zachwycają się oczy. Tyle jest piękna, które nie przy
nosi żadnej szkody” (O wych. 11,5). Gdyby wszyscy rodzice chcieli dziś
o tym pamiętać!

Brama piąta to zmysł dotyku. „Jest jeszcze... brama — czytamy 
w trakcie — różniąca się od innych, gdyż rozciąga się na całe ciało. Jest to 
zmysł dotyku. Pozornie jest ona zamknięta, a jednak pozwala wszystkie
mu dostać się do wnętrza, jakby była otwarta. Nie dopuśćmy do wydelika
cenia ciała przez szaty... Hartujmy ciało, by wychować żołnierza (Chryzo- 
stomowego — przyp. autora). W ten sposób trzymajmy zmysł w ryzach” 
(O wych. 12).

W kolejnych rozdziałach (13—16) podaje Jan Chryzostom szczegółowe 
wskazówki, jak należy pracować nad wyrobieniem męstwa, opanowania 
zmysłowości oraz zdobywaniem mądrości życiowej. „Tę mądrość zaszcze
piamy w sercu młodzieńca, aby należycie oceniał rzeczy tego świata i wie
dział, czym jest bogactwo, sława i potęga, aby umiał tym gardzić i dążył do 
dóbr wiecznych” (O wych. 16,2). Książeczka „O wychowaniu dzieci” koń
czy się wskazaniami dotyczącymi uroczystości weselnych syna. Bowiem 
z chwilą osiągnięcia pełnoletności i założenia własnej rodziny kończą się 
obowiązki wychowawcze rodziców.

★ ★ ★

Sprawa wychowania młodego pokolenia zawsze była, jest i będzie przed
miotem największej troski rodziców. Nie jest ona również obojętna Kościo
łowi i Ojczyźnie. Chodzi bowiem o to, by nasze dzieci wyrosły nie tylko na 
pożytek i chlubę rodziców, ale stały się również zaangażowanymi członkami 
społeczności kościelnej i wartościowymi cegiełkami w wielkiej budowli, jaką 
jest Naród.

Jeden z wielkich Polaków powiedział kiedyś: „Taka będzie Rzeczypospo
lita, jakie będzie jej młodzieży chowanie”. Bowiem los naszych społe
czności, rodzin, Kościoła, Narodu uzależniony jest od wychowania naszych 
dzieci. Chciejmy o tym zawsze pamiętać!

Ks. JAN KUCZEK



TEOLOGIA POLITYCZNA KOŚCIOŁA 
OKRESU APOSTOLSKIEGO

Aby właściwie zrozumieć wypowiedzi Apostołów w sprawie stosunku do 
władzy panującej, tzn. aby nie ujmować nic z ich twórczej myśli, ani też nie 
interpretować ich dalej niż na to pozwalają myśli i treści w nich zawarte, 
trzeba przede wszystkim uzmysłowić sobie to, że władze rzymskie — któ
rym podlegała wówczas Palestyna — aż do krótkotrwałych prześladowań 
nakazanych za cesarza Nerona w r. 64 na ogół nie okazywały względem 
chrześcijan wrogich nastawień.

Sytuacja polityczna Kościoła okresu Apostolskiego wyraźnie pogorszyła 
się dopiero w momencie, gdy cesarzem został Domicjan (81—86). Prześla
dowania chrześcijan, bardzo krwawe, objęły nie tylko Rzym, ale i całą Azję 
Mniejszą.

Wypowiedzi apostołów św. Piotra i św. Pawła dotyczą głównie takich 
kwestii jak: pochodzenie władzy politycznej, jej służebna rola jako narzędzia 
w ręku Boga, podstawowych obowiązków obywateli względem państwa 
i władzy, którymi są posłuszeństwo prawowitej władzy politycznej, wezwa
nie do odpowiedzialnego działania na rzecz wspólnoty politycznej, okazy
wanie szacunku i wreszcie obowiązek modlitwy za sprawujących władzę 
polityczną.

1. Pochodzenie władzy politycznej.

W celu zrozumienia wypowiedzi apostoła Pawła w kwestii pochodzenia 
władzy politycznej konieczną jest tu mała dygresja i odniesienie w kilku 
zdaniach do spuścizny Starego Testamentu. Inaczej można byłoby się nara
zić na niebezpieczeństwo fałszywego zinterpretowania tychże wypowiedzi.

Na kartach całego Starego Testamentu przewija się wyraźnie myśl, że 
wszelka, praw owita władza ludzka, rozumiana tu zresztą bardzo sze
roko, a więc jako władza człowieka nad przyrodą, władza rodzicielska, pra
codawców nad pracownikami, władza polityczna, pochodzi od Boga. 
Takie pojmowanie źródła władzy ludzkiej w Starym Testamencie wypły
wało z głębokiej wiary we wszechwładne panowanie Boga nad światem, 
w Jego Opatrzność, w Jego wpływ na przebieg historii ludzkości, zarówno 
jednostek jak i narodów, na dążeniu tejże ludzkości do sprawiedliwości i ży
cia w pokoju. Oczywiste jest to, że boża Opatrzność nie wyklucza tu z góry 
wszelkiej wolności człowieka. Stary Testament dostarcza aż nadto dowodów
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na to, że ludzie z woli Bożej posiadają pełną swobodę w decyzjach nie tylko 
indywidualnych czy rodzinnych, ale także w decyzjach dotyczących np. 
wyboru przywódców politycznych, popierania ich akcji lub odmowy ich 
uznania. Także przywódcy polityczni dysponują taką samą wolnością w 
chwili podejmowania takich czy innych decyzji politycznych. Udział Boga 
w rządzeniu jednostką, rodziną, państwem, spełniał się więc w dobrowolnej 
grze wolności ludzkiej. Na tym też polegał istotny sens nauki Starego 
Testamentu dotyczącej boskiego pochodzenia wszelkiej władzy ludzkiej. 
Trzeba też podkreślić to, iż Stary Testament wyraźnie uwypukla to, iż 
każda władza ludzka podlega Bogu, partycypuje jedynie we wszech
władzy Bożej. Stąd czytamy: „Dzięki mnie królowie panują, słusznie 
wyrokują urzędnicy. Dzięki mnie rządzą władcy i wielmoże — rządcy pra
wowierni” (Prz 8,15—16). Bardzo wyraźnie pogląd, że wszelka władza 
pochodzi od Boga, ale i temuż Bogu jest podległa, i przez tegoż samego 
Boga będzie surowo oceniana i sądzona, występuje w Księdze Mądrości. 
„Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie się, sędziowie rubieży 
ziemskich! Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się 
mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego 
panowanie. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc 
bowiem sługami Jego Królestwa, nie sądziliście uczciwie, aniście prawa nie 
przestrzegali, aniście poszli za wolą Boga, przeto groźnie i rychło natrze On 
na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi. Najmniejszy znajdzie 
litościwe przebaczenie, ale mocnych czeka mocna kara. Władca wszechrze
czy nie ulęknie się osoby ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem 
stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale 
możnym grozi surowe badanie. Do was więc się zwracam władcy, byście się 
nauczyli mądrości i nie upadali, Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, 
dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony” 
(Mdr 6,1—10).

Tylko w świetle nauki Starego Testamentu o pochodzeniu w ogóle wła
dzy ludzkiej, w tym i politycznej, należy interpretować wypowiedzi apostoła 
Pawła, które są niczym innym, jak tylko potwierdzeniem tejże nauki 
i pewną syntezą w ramach Nowego Testamentu.

Rzeczą charakterystyczną jest to, że swoją wypowiedź o sprawach doty
czących pochodzenia władzy politycznej, o stosunku do tejże władzy chrześ
cijan, czy zasadach ładu państwowego, apostoł Paweł umieścił zaraz po 
napomnieniach odnoszących się do całokształtu życia chrześcijańskiego
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(zob. Rz 13,2—7). Apostoł Paweł zauważył bardzo trafnie, że życie chrześ
cijanina to nie tylko modlitwa i miłość, ale i sprawy porządku oraz organi
zacji życia. Zewnętrzną formą tego życia jest organizacja państwa i władzy.

Dla apostoła Pawła jasnym jest to, że dziedzina cesarza, państwo, władza, 
jest jedną z dziedzin wolności ludzkiej, wyznaczoną przez Boga. W tejże 
jednak dziedzinie Bóg również rozkazuje i działa przez ludzi wolnych 
i odpowiedzialnych, przez ludzi, którzy podejmują decyzje, mają nawet 
obowiązek ich podejmowania i wykonywania, ale zawsze zgodnie z wolą 
Bożą.

Pod tym warunkiem i tylko pod tym, to znaczy w wypadku, gdy istnieje 
między wolą Boga i sprawujących władzę obiektywna zgodność, nakazy 
sprawujących władzę są wyrazem nakazów Boga i wtedy zobowiązują 
sumienia poddanych.

Wydaje się rzeczą zrozumiałą, że ani Ewangelia, ani apostoł Paweł nie 
wypowiada się na taki temat, jakim jest sposób dojścia do władzy lub jej 
przekazywanie. Pismo św. nie uzasadnia też słuszności tej czy innej 
formy rządów, np. monarchii dziedzicznej czy systemów demokraty
cznych, opartych na wyborach.

Wprawdzie w historii chrześciajństwa próbowano uzasadniać w oparciu
0 Pismo św. boskie prawa królów, twierdząc, że monarchia dziedziczna
1 władza absolutna królów wynikała z bezwarunkowych nakazów tegoż 
Pisma św. Z równym powodzeniem inni uzasadniali rządy demokratyczne, 
także dyktatury, tyranie, formy totalitarne itp. Można tu jedynie stwierdzić, 
że według myśli Pisma św. monarchia dziedziczona może być ustrojem 
prawowitym, o ile cieszy się poparciem większości ludności i wykonuje nia- 
nagannie swe zadania konstytucyjne w zakresie rządzenia i reprezentacji. 
Również rządy demokratyczne mogą mieć tę samą prawowitość, o ile 
wybory dokonane zostały w dobrowolnym głosowaniu, a wybrani przy
wódcy realizują cele określane przez dany kraj czy naród w określonym 
czasie.

Natomiast — i to można uznać za z a s a d ę  zawartą w Piśmie św. — 
władza, wszelka władza, tak świecka jak i kościelna, gwałcąca pod
stawowe prawa wolności człowieka i narodu, nie może ubiegać się
o uzyskanie prawowitości w oczach wiary, nie może być uznana za 
pochodzącą od Boga, gdyż taka władza nie jest tym, czym powinna 
być w istocie. Bóg w pojęciu nowotestamentowym nie jest Bogiem nie
sprawiedliwości i ucisku, ale Bogiem miłości, sprawiedliwości i pokoju.
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Służebna rola władzy politycznej zdaniem apostoła Pawła wynika z tej 
racji, że władza ta spełnia funkcję n a r z ę d z i a  w ręku Boga. Dla
apostoła Pawła jest to czymś oczywistym. Stąd pisze: „Albowiem rządzący 
nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale do złego. A chcesz nie bać się 
władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niego pochwałę. Jest bowiem ona 
narzędziem Boga, które ciebie ma prowadzić ku dobremu. Jeżeli jednak 
czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem 
Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle... Bo ci, 
którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd” (Rz 13,2—6).

Widzimy w tym tekście wyraźne odniesienie apostoła Pawła do starożyt
nych i jemu współczesnych koncepcji władzy. Władza ta wykonując po
prawnie swoją misję, służy jednocześnie Bogu i reprezentuje Go w stosunku 
do wspólnoty politycznej, za krótą ponosi odpowiedzialność tak przed 
Bogiem, jak i przed ową wspólnotą. Władza ta służąc Bogu, służy też 
i wspólnocie politycznej choćby w tym, że ma ją prowadzić ku dobremu.

Znany teolog Rene Coste w swoim dziele „Ewangelia i polityka” zazna
cza, że „służba wspólnocie, a więc służba publiczna i służba Bogu krzyżują 
się w trakcie realizowania zadań politycznych: władza służy Bogu w miarę 
tego, jak działa rzeczywiście na rzecz dobra wspólnoty. I z kolei, pełniąc 
obiektywnie służbę Bogu, reprezentuje Go i dzięki temu uzyskuje prawo do 
poszanowania i posłuszeństwa ze strony wspólnoty” (s. 199). Tenże sam 
autor uwypukla to, że „prawomocność transcendentną” władza polityczna 
uzyskuje tylko wtedy, gdy „pozostaje wierna swej misji”, gdy pełni funkcje 
narzędzia i służby.

Zadania władzy politycznej w stosunku do podległych tejże władzy zo
stały przez apostoła Pawła określone w sposób ogólny i raczej ilustrujący 
główną zasadę „narzędzia” i „służby”. Dla owej ilustracji apostoł Paweł 
ogranicza się do uwypuklenia funkcji wymierzania przez tę władzę spra
wiedliwości, a więc do korzystania przez władzę z prawa i siły. Wymierza
nie spawiedliwości to jednak tylko jedna z wielu funkcji i obowiązków wła
dzy. Jeżeli ta funkcja została uwypuklona, to tylko dlatego, że wówczas 
przywiązywano do niej szczególnie dużą wagę.

Wydaje się również, że apostoł Paweł pojmował realizowanie przez wła
dze polityczne zasady sprawiedliwości tak, jak ją przedstawiał głównie Stary 
Testament. Obowiązek stosowania zasady sprawiedliwości w zakresie poli
tyki gospodarczej i społecznej uważano wówczas za pierwsze zadanie wła

2. Służebna rola władzy politycznej.
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dzy politycznej, za jedyną drogę zapewnienia wszystkim postępu i rozwoju 
w ramach wspólnoty politycznej w dziedzinie gospodarczej i społecznej. 
Trzeba tu jedynie podkreślić, że to było, jest i będzie zawsze wysokie 
wymaganie stosowane przez Słowo Boże wobec wszelkiemu postępowaniu 
politycznemu.

Tę funkcję, funkcję działania sprawiedliwego akcentowano nie tylko za 
czasów Starego Testamentu czy czasów apostoła Pawła. Jest ona również 
mocno akcentowana i dzisiaj. Władza polityczna jest przecież jako „narzę
dzie w ręku Boga” stróżem porządku, ładu i sprawiedliwości. Starokatolicki 
teolog, biskup prof. Urs Kury zaznacza, że „władza i prawo to podstawowe 
siły życia politycznego. Występują zawsze razem i nawzajem się uzupeł
niają”. Blaise Pascal, wielki myśliciel chrześcijański powiada, że „władza 
bez sprawiedliwości jest tyranią, tak jak i sprawiedliwość bez władzy bywa 
bezsilną...”

Aby to zrozumieć, należy rozważyć to, że władza i prawo historyczne 
uwarunkowane są bardzo wieloznacznymi wielkościami. „Władza” nie ozna
cza w żadnym wypadku siły czy gwałtu. W zależności od tego, jak ją spra
wuje państwo jest w pierwszej linii siłą ideowo-duchową, niesioną przez 
określoną ideę państwa, siłą zakotwiczoną w historii narodu, przeważnie 
światopoglądowo ugruntowaną wyobraźnią co do tego, co państwo pod 
względem prawnym ma uczynić lub nie, aby służyć ogólnemu dobru 
swoich obywateli. Od tej siły ideowej należy odróżnić siłę, jaką sprawuje 
państwo przy pomocy swej armii i sił porządkowych, do czego posiada 
jedyne prawo w celu chronienia swojej idei państwowej i związanego z nią 
ludu przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym. Jeżeli państwo zrezyg
nuje z zastosowania prawnie unormowanej i zorganizowanej, przynależnej 
mu siły, sprawiedliwość jego jest wtedy zagrożona, gdyż sprawiedliwość bez 
siły jest bezsilną.

„My, chrześcijanie — pisze bp prof. dr Urs Kury — mamy, jak to pod
kreśla apostoł Paweł w Liście do Rzymian w rozdziale 13 „z powodu 
sumienia”, zaakceptować prawnie zorganizowaną siłę państwa w celu strze
żenia prawa przed złoczyńcami. „Państwo nie nosi swego miecza nadare
mno”, lecz celem ukarania tych, którzy na szkodę społeczności państwowej 
czynią zło. Tę siłę państwa należy zaakceptować, zdając sobie sprawę z tego, 
że i my, chrześcijanie, możemy wejść w konflikt z prawem i uczynić coś, co 
się ogółowi nie spodoba. Jedynie wtedy, kiedy siła państwowa jest wykorzy
stywana do niecnych celów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, np. do 
wojny agresywnej lub ciemiężenia narodu lub tylko pewnych warstw społe
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cznych, przystoi nam, jak tego uczy od dawna Kościół, prawo oporu i pro
testu. Ale i to tylko wtedy, kiedy jesteśmy gotowi ponosić osobiście kon
sekwencje, jakie z tego wynikają”.

Teologia polityczna, której zasadnicze myśli i treści zawdzięczamy wy
powiedziom św. Pawła i św. Piotra, obejmuje także takie zagadnienia jak 
podstawowe obowiązki obywateli względem państwa i władzy, dalej — 
wezwanie do odpowiedzialnego działania na rzecz wspólnoty politycznej, 
okazywania tejże władzy należytego szacunku i wreszcie obowiązek mo
dlitwy za ojczyznę i za sprawujących władzę. Są to zagadnienia, które 
wymagają nieco szerszego wyjaśnienia zwłaszcza wówczas, gdy wskazania 
Apostołów chcemy odnieść do życia współczesnego, do życia w świecie zróż
nicowanym tak pod względem politycznym, społecznym jak i gospodar
czym. Jeżeli więc to będzie tylko możliwe, zagadnienia te omówię w arty
kule, który postaram się napisać do Kalendarza na rok 1991.

Ks. TOMASZ WOJTOWICZ
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Z  działalności Zarządu Głównego S T P K

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
z okazji 100 rocznicy powstania 

Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich

W dniach od 28 do 30 kwietnia 1988 r. odbyło się w Jabłonnie k. War
szawy Międzynarodowe Sympozjum Naukowe inaugurujące obchody 100 
rocznicy powstania Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich ukonstytuowała się formal
nie w 1889 r. przez zawarcie umowy, tzw. „Konwencji Utrechckiej” między 
biskupami starokatolickimi. Umowa ta została znowelizowana w 1974 r. 
Dokument ten stwierdza, że „Kościoły kierowane i reprezentowane przez 
biskupów zjednoczonych w Unii Utrechckiej pozostają ze sobą w pełnej 
wspólnocie kościelnej” (art. 1). Podstawą zaś wspólnoty biskupów i ich 
Kościołów jest „wspólne opowiedzenie się za Utrechcką Deklaracją Wiary 
z 24 września 1889 r. i wspólna im katolickość urzędu i kultu” (art. 2).

Obecnie Kościoły Starokatolickie istnieją w 20 krajach. Posiadają one bli
sko 3 miliony wiernych, 50 diecezji, ponad 200 parafii, 75 biskupów i ponad 
1000 kapłanów. Kościoły te znajdują się we wzajemnej wspólnocie kościel
nej. W Polsce do Unii Utrechckiej należy Kościół Polskokatolicki.

Starokatolickie wydziały, sekcje, seminaria lub katedry istnieją w Bernie, 
Bonn, Utrechcie, Warszawie, Pradze, Wiedniu, Scranton (USA). Ukazują 
się 22 czasopisma starokatolickie w 8 językach. Kościoły Starokatolickie są 
członkami-założycielami Światowej Rady Kościołów i mają swojego przed
stawiciela w jej Komitecie Naczelnym.

*  *  *

Obrady Sympozjum poprzedziła — w katedrze pw. Św. Ducha w War
szawie — Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Dostojny Gość 
z Holandii arcybp Marinus Kok, reprezentant obecnego przewodniczą
cego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Po Mszy 
św. uczestnicy i zaproszeni Goście udali się autokarami do Jabłonny. Uro
czysta sesja wstępna Międzynarodowego Sympozjum Naukowego rozpo
częła się punktualnie o godzinie 12.30. Wszystkich przybyłych — zarówno
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uczestników obrad, jak i Dostojnych Gości — przywitał oraz wprowadził 
w tematykę obrad Pierwszy Biskup Kościoła Polskokatolickiego Tadeusz 
R. Majewski, który powiedział m.in.:

„Dzisiejsze zgromadzenie, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe zor
ganizowane z inicjatywy prezesa Zarządu Głównego Społecznego Towarzy
stwa Polskich Katolików bpa doc. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, jest 
konsekwencją działalności Towarzystwa i Kościoła. Sympozjum to jest 
wstępnym zgromadzeniem do międzynarodowych uroczystości, związanych 
z 100 rocznicą powstania Unii Utrechckiej, które odbędą się w przyszłym 
roku w Utrechcie (...).

(...) Witam bardzo serdecznie J.E. arcypba Marinusa Koka z Holandii, 
J.E. bpa Teunisa Horstmana, ks. dr. Freda Smita — również przybyłych 
z Holandii. Witam bardzo serdecznie J.E. bpa Hansa Gerny’ego i ks. prof. 
Herwiga Aldenhovena ze Szwajcarii, oraz J.E. bpa Józefa Brinkhuesa 
z RFN. Witam serdecznie J.E. bpa Nikolausa Hummela i osoby Mu towa
rzyszące z Austrii. Witam przedstawicieli Kościoła Prawosławnego, a także 
panią Barbarę Narzyńską — dyrektora Brytyjskiego i Zagranicznego Towa
rzystwa Biblijnego. Witam serdecznie ks. dr. Mirosława Pulca z Czecho
słowacji i osoby towarzyszące. Witam serdecznie oficjalnych przedstawicieli 
bratniego Kościoła Mariawitów i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
Witam również pana Freda Szlapińskiego z Nowego Jorku oraz ks. dr. 
Jerzego Urbańskiego z Kanady.

Witam bardzo serdecznie przedstawicieli władz państwowych w osobach 
dyrektora generalnego Urzędu do Spraw Wyznań Aleksandra Merkera, 
a także pana dyrektora Jerzego Śliwińskiego, reprezentującego prezydenta 
m.st. Warszawy. Witam bardzo serdecznie zastępcę sekretarza generalnego 
Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia" pana Zarzyckiego, 
a także pana prof. Michała Pietrzaka, prof. Michała Staszewskiego i przed
stawicieli różnych redakcji, instytucji i organizacji. Witam również bardzo 
serdecznie dostojnych braci biskupów, kapłanów Kościoła Polskokatolic
kiego i tych wszystkich, którzy przybyli tu z bliska i z daleka (...)”.

Następnie przewodnictwo w obradach przejął prezes Zarządu Głównego 
Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików — bp doc. dr Wiktor Wyso- 
czański, inicjator, organizator i sponsor Sympozjum. Powiedział On m.in.: 
(...) „Wypada mi krótko przedstawić obecnym kolejnych referentów. Arcy
bp Marinus Kok z Holandii — o ogromnym doświadczeniu, b. wieloletni 
przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich,
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chociaż obecnie przebywa w stanie spoczynku, to jednak bardzo wiele 
udziela się w życiu Kościoła i na forum międzynarodowym. Jest też histo
rykiem Kościoła, wiele lat wykładał w znanym Seminarium Duchownym 
w Amersfoort. Wygłosi On referat na temat 100-lecia Unii Utrechckiej 
(1889—1989). Następnym referentem będzie ks. prof. dr Herwig Aldenho- 
ven — dziekan chrześcijańskokatolickiego Wydziału Teologicznego Uni
wersytetu w Bernie (Szwajcaria). Prof. H. Aldenhoven jest wyróżniającym 
się teologiem starokatolickim, a tytuł jego referatu brzmi: „Nowe kierunki 
w starokatolickiej teologii”.

(...) W dniu jutrzejszym wygłoszone zostaną trzy referaty: ks. dra Freda 
Smita z Uniwersytetu w Utrechcie pt.: „Dalszy rozwój Unii Utrechckiej 
(Biskupów Starokatolickich) w latach 1889—1900”. Dr Smit jest autorem 
wielu publikacji, szczególną zaś uwagę w swoich pracach zwraca na Kościół 
Utrechcki. Doc. dr hab. Janusz Maciuszko — młody, aktywny pracownik 
naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wygłosi 
referat pt. „Starokatolicyzm widziany oczami protestanta”, a ostatni referat, 
mojego autorstwa, zatytułowany jest: „Proces kanonicznego usamodziel
nienia się Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i jego pozycja w Unii 
Utrechckiej”. Uważam za celowe, by duchowni naszego Kościoła zapoznali 
się bliżej z doktryną starokatolicką i podstawowymi wiadomościami na 
temat Unii Utrechckiej i jej Kościołów członkowskich przed głównymi uro
czystościami kościelnymi 100-lecia Unii, które odbyć się mają w przyszłym 
roku w Utrechcie.

Po tym wystąpieniu głos zabierali zaproszeni Goście. Bp Tymoteusz 
Kowalski — zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła Mariawitów powie
dział m.in.: (...) „data 24 września 1889 r. i podpisana wówczas Deklaracja 
Utrechcka Biskupów Starokatolickich była dziejowym wydarzeniem nie 
tylko w historii Kościoła Utrechckiego i Kościołów zjednoczonych w Unii, 
wpisała się ona również w historię całego Kościoła Chrystusowego (...). 
Sądzę, iż istotę Deklaracji można w sposób syntetyczny określić jako przy
jęcie przez sygnatariuszy umowy na gruncie Starego Kościoła pierwszego 
tysiąclecia. Umowa ta miała swoje głębokie filozoficzne i teologiczne uza
sadnienie (...).

Bp Teunis Horstman (Holandia): (...) „Wiemy, że w Kościołach naszej 
Unii istnieją sprawy i problemy, co do których nie ma pełnej jednomyśl
ności. Możemy jednak mieć różne zdania, one wcale nie muszą prowadzić 
do rozkładu naszej wspólnoty (...). Jesteśmy przekonani, że tego typu spot-
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kania, jak dzisiejsze, wzmocnią wspólnotę Kościołów starokatolickich zrze
szonych w Unii Utrechckiej”.

Bp Józef Brinkhues, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Republiki 
Federalnej Niemiec: „(...) nauczyliśmy się z teologii ekumenicznej, że jed
ność nie musi być dosłowna, że jedność — w sensie chrześcijańskim — 
może mieć miejsce tylko w różnorodności, o czym często i głośno mówimy 
na zewnątrz, ale jeszcze musimy się tego nauczyć wewnątrz Unii (...). Unia 
musi tolerować różne zdania, aby utrzymać swą jedność. Stąd też moje ser
deczne życzenie, aby to Sympozjum przyczyniło się do pokoju wewnętrz
nego, do jedności nas wszystkich (...)”.

Bp Hans Gerny, zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwaj
carii: „(...) Zorganizowanie takiego Sympozjum jest dobrym, mądrym pre
zentem dla Unii Utrechckiej, zmusza ono bowiem nie tylko do świętowania 
tej uroczystości, ale również do myślenia. Jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy 
wspólnie przemyśleli i historię, i zadania Unii. Jeśli to Sympozjum przy
czyni się do nowego myślenia — będzie miało ogromną wartość dla wszyst
kich (...).

Bp Nikolaus Hummel, zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła Austrii: 
„(...) Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w tym Sympozjum, jest bowiem 
wiele problemów i spraw, o których trzeba głośno mówić na tego typu 
spotkaniach. Dotyczą one nie tylko konkretnie Unii Utrechckiej, ale i świa
towej ekumenii. Wydawało się, że mamy już patent na to, jak powinna 
wyglądać jedność, ale to wszystko pozory. O prawdziwą jedność trzeba 
zabiegać na co dzień, trzeba nad nią dużo pracować (...)”.

Po wszystkich przemówieniach uczestników Sympozjum i Dostojnych 
Gości, bp doc. dr hab. W. Wysoczański nakreślił stosunki, jakie od lat łączą 
Kościoły starokatolickie z Kościołem Prawosławnym. Kościoły te od wielu 
lat łączy bliska, serdeczna więź. Po tych słowach Organizator Sympozjum 
oddał głos przedstawicielowi Metropolity Bazylego, ks. Semeniukowi, który 
przekazał wszystkim obecnym pozdrowienia od zwierzchnika Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz życzył Sympozjum cieka
wych i pomyślnych obrad. Na tym zakończono uroczystą sesję wstępną, 
otwierającą obrady Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w 100- 
-lecie Unii Utrechckiej.

Po południu kierownictwo obrad przejął bp Hans Gerny — zwierzchnik 
Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, a pierwszy referat, zatytu
łowany „100-lecie Unii Utrechckiej 1889—1989” wygłosił arcybp Marinus 
Kok z Holandii.
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Po wysłuchaniu referatu rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Przeważały 
przemówienia krótkie, wyrażające podziękowanie za wygłoszony referat, 
choć nie zabrakło także głosów polemicznych. W czasie dyskusji domino
wała wola wniesienia konstruktywnego wkładu do toczących się obrad.

Dostojny Referent, odpowiadając na jedno z pytań, odpowiedział m.in.: 
„W czasie dialogu teologicznego z Kościołem Rzymskokatolickim podkreś
lamy, że Sobór Watykański II w zasadzie powtórzył orzeczenia Soboru 
Watykańskiego I (1870 r.). Pomimo tego, że tak wiele mówi się na temat 
kolegialności biskupów, niewiele się zmieniło w Kościele Rzymskokatolic
kim. Natomiast Kościoły Starokatolickie mogłyby zaakceptować biskupa 
Rzymu — papieża — jako „primus inter pares”, ale dogmat z 1870 r. bez 
względu na to, jak będzie interpretowany — nie może być zaakceptowany 
przez inne Kościoły”. Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i udzieleniu 
odpowiedzi wszystkim pytającym, przewodnictwo obrad przejął bp Teunis 
Horstman z Holandii. Rozpoczynając sesję wieczorną, przedstawił on zgro
madzonym działalność kościelną i dorobek naukowy ks. prof. Herwiga 
Aldenhovena — dziekana Chrzęścijańskokatolickiego Wydziału Teologi
cznego Uniwersytetu w Bernie — który wygłosił referat pt. „Nowe kierunki 
w teologii starokatolickiej”. „(...) Gdy mówię o nowych kierunkach w roz
woju teologii starokatolickiej — rozpoczął referat ks. prof. H. Aldenhoven
— to myślę nie o nowych ujęciach w przeciwieństwie do tradycji starokato
lickiej, ale o przemyśleniach, które zajmują się nowymi problemami, a więc 
pogłębiają tradycję. Każda teologiczna tradycja, a więc i starokatolicka, 
wymaga takiego pogłębienia i odnowienia. Szczególne zainteresowanie teo
logii starokatolickiej odnosi się od dawna do rozumienia Kościoła, a więc 
eklezjologii (...)”. »(...) Chyba najważniejszym nowym kierunkiem w roz
woju eklezjologii starokatolickiej jest bliskie połączenie samej eklezjologii ze 
zrozumieniem Boga. Już teologia starokatolicka XIX wieku widziała to 
powiązanie. To dotyczy przede wszystkim chrystocentryzmu i podkreślania 
działania Ducha Świętego (...)”.

Referat ten wywołał ożywioną dyskusję i wiele pytań. Ks. A. Bielec prosił 
Referenta o przedstawienie roboczej definicji Kościoła i wyjaśnienie roli 
Ducha Świętego w Kościele. Odpowiadając, ks. prof. H. Aldenhoven 
powiedział: „Różne mogą być definicje Kościoła. Mogę tu powidzieć, że 
Kościół — to wspólnota w Trójcy Świętej tych, którzy wierzą w Jezusa 
Chrystusa. Natomiast biskup — następca Apostołów — jest pasterzem 
Kościoła lokalnego, stojącym na straży jego jedności, jego wiary apostol
skiej, jego dyscypliny i porządku. Jest także w szczególny sposób odpowie
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dzialny za utrzymanie wspólnoty z innymi Kościołami”. Wyjaśniając zaś 
inne problemy, wnoszone podczas dyskusji przez księży polskokatolickich, 
powiedział m.in.: „(...) Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z faktu, że we 
wspólnocie wszystkich Kościołów lokalnych możliwości ludzkiego rozwoju 
są bogatsze niż w jednym Kościele lokalnym, ale o istocie Kościoła decy
duje pełnia obecności Boga, a w Kościele lokalnym Bóg jest obecny w pełni, 
a nie w części. Tak jak w Trójcy Świętej Ojciec, Syn i Duch Święty posia
dają bóstwo w pełni, a nie w części. Jest to jednak misterium. Odnosi się to 
także do eklezjologii, a Kościół — także jest misterium”. Po tej dyskusji 
pierwszy dzień obrad zakończono.

Dzień drugi rozpoczęto modlitwą, którą odmawiał Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Następ
nie przewodnictwo obrad objął bp Józef Brinkhues z RFN. Wyraził on 
nadzieję, że uczestnicy obrad z niesłabnącym zainteresowaniem wysłuchają 
dalszych, naukowych referatów Sympozjum. Jako pierwszy w tym dniu — 
referat wygłosił ks. dr Fred Smit z Holandii — wykładowca na Uniwersyte
cie w Utrechcie. Tematem referatu był „Dalszy rozwój Unii Utrechckiej 
(Biskupów Starokatolickich) w latach 1889—1909”.

Referat ten został bardzo pozytywnie oceniony m.in. przez Przewodni
czącego obrad. Dziękując ks. dr. F. Smitowi za szczegółowe i dokładne 
wywody historyczne, ks. bp J. Brinkhues powiedział: „Jeżeli się czegoś 
nauczyliśmy, to przy wszystkich różnicach zdań jedność Unii Utrechckiej 
nie tylko została utrzymana, ale na przestrzeni tych lat — do 1909 roku — 
jedność ta się wzmacniała”. Następnie otwarto dyskusję.

Po szeregu pytaniach i gratulacjach za wspaniały referat — kilkuosobowa 
delegacja uczestników Sympozjum pojechała do Warszawy, by złożyć wień
ce pod pomnikiem Nike. Po jej powrocie bp Wiktor Wysoczański poinfor
mował zebranych, iż w związku z wizytą gości zagranicznych i biskupów 
polskich przybyłych na Sympozjum u Ministra Władysława Loranca — 
kierownika Urzędu do Spraw Wyznań — nastąpią w programie obrad, 
w godzinach popołudniowych — małe zmiany.

Następnie przewodniczący obrad bp J. Brinkhues zapowiedział wygło
szenie kolejnego referatu przez doc. dr. hab. Janusza Maciuszko z Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Temat referatu: „Starokatoli- 
cyzm widziany oczami protestanta”. Po wygłoszeniu referatu przewodni
czący obrad podziękował referentowi, a następnie oddał głos dyskutantom. 
Jeden z nich, ks. dziekan S. Muchewicz, poruszył kwestię Soboru Try
denckiego. „Wiemy — powiedział — iż na uchwały tego Soboru inaczej
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patrzą Kościoły protestanckie, a inaczej Kościoły Starokatolickie”. W związ
ku z tym poprosił o wyjaśnienie tej sprawy. „Sprawą problematyczną — 
dodał — jest pojęcie Tradycji. Między Kościołem Rzymskokatolickim 
a Kościołami protestanckimi istnieje różnica w pojmowaniu Tradycji. Bo 
tradycję można rozumieć w znaczeniu biblijnym i kościelnym. Tradycja 
biblijna jest starsza i obszerniejsza od samej Biblii. Nie wszystko to, co 
tradycja biblijna przekazywała, zostało zapisane w Biblii. Natomiast z refe
ratu wynikało, iż Kościół protestancki odrzuca tę Tradycję. My, jako staro- 
katolicy, tej Tradycji — tradycji biblijnej — nie możemy odrzucić”.

Ustosunkowując się do tych pytań, doc. J. Maciuszko rzekł: „W dostęp
nych mi materiałach powiedziane jest jasno, że doktryna starokatolicka 
rozważa sobory ekumieniczne pierwszego tysiąclecia. W związku z tym ofi
cjalne enuncjacje Kościołów starokatolickich stwierdzają wyraźnie, że sobo
ry drugiego tysiąclecia — ponieważ nie były ekumeniczne — nie mają cha
rakteru rozstrzygnięcia prawno-kanonicznego. Gdyby Kościoły starokato
lickie uznawały np. orzeczenia Soboru Trydenckiego, wówczas nie doszło 
by chyba do interkomunii z Kościołem Anglikańskim. Ostatecznie roz
strzygające znaczenie ma tu wypowiedź Kościołów starokatolickich, skiero
wana do Kościoła Prawosławnego”.

Po zakończonej dyskusji, którą nie sposób odtworzyć ze względu na jej 
różnorodność i wielość poruszanych zagadnień, bp J. Brinkhues — prze
wodniczący obrad — podziękował w imieniu wszystkich uczestników Sym
pozjum ks. bp. Hansowi Gernemu i ks. prof. Herwigowi Aldenhovenowi za 
udział w tym gremium i konstruktywny do niego wkład, życząc jednocześ
nie Dostojnym Gościom szczęśliwego powrotu do swojego kraju. Wszyscy 
zgromadzeni głośnymi brawami pożegnali szwajcarskich Gości.

Bp H. Gerny powiedział przed wyjściem, że czuje się w Polsce bardzo 
dobrze, że podoba mu się specyficzna atmosfera ciepła i ogólnej życzliwości 
w stosunku do gości „z zewnątrz”. Złożył też serdeczne gratulacje i słowa 
najwyższego uznania bpowi Wiktorowi Wysoczańskiemu za zorganizowanie 
na tak wysokim poziomie tego Sympozjum, w którym miał okazję uczest
niczyć.

Po tym wystąpieniu obrady zakończono. W tym dniu obrad, w godzinach 
popołudniowych, delegacja księży i biskupów — uczestników Międzynaro
dowego Sympozjum Naukowego złożyła wizytę kierownikowi Urzędu do 
Spraw Wyznań — Ministrowi Władysławowi Lorancowi. W skład delegacji 
weszli: arcybp Marinus Kok z Holandii, bp Józef Brinkhues z RFN, bp 
Teunis Horstman z Holandii, ks. dr Fred Smit z Holandii, zwierzchnik
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Kościoła Polskokatolickiego Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, ks. dr 
Mirosław Pulec z Czechosłowacji, bp Wiesław Skołucki oraz bp Wiktor 
Wysoczański.

Trzeci dzień obrad Sympozjum, przypadający na dzień 30 kwietnia, roz
poczęto modlitwą, którą odmówił ks. doc. Edward Bałakier. Następnie 
przewodnictwo obrad przejął ks. dr Fred Smit z Holandii, który zapowie
dział wygłoszenie referatu przez bpa doc. dr. hab. Wiktora Wysoczań- 
skiego. Tematem referatu był „Proces kanonicznego usamodzielnienia się 
Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i jego pozycja w Unii Utrechckiej”.

Szerokie, a jednocześnie syntetyczne ujęcie tematu przez autora zostało 
niezwykle pozytywnie ocenione przez przewodniczącego obrad ks. dra 
F. Smita, który — biorąc pod uwagę wszystkie merytoryczne i formalne 
zalety referatu — zwrócił uwagę na konieczność i potrzebę opublikowania 
tego tekstu na łamach zachodnioeuropejskiego starokatolickiego czasopisma 
„Internationale Kirchliche Zeitung” (IKZ).

Po krótkiej przerwie pełniący obowiązki przewodniczącego ks. dr Fred 
Smit zapowiedział otwarcie dyskusji. Dostojny gość z Utrechtu — arcybp 
Marinus Kok — serdecznie podziękował bpowi W. Wysoczańskiemu za 
interesujący — jego zdaniem — referat i potwierdził konieczność jego mię
dzynarodowej publikacji.

Kolejny uczestnik dyskusji, ks. Henryk Buszka, zwrócił uwagę na tę 
część referatu bpa W. Wysoczańskiego, która traktowała o najnowszej histo
rii Kościoła Polskokatolickiego. Powołując się na przytoczone przez autora 
dane, dotyczące strat poniesionych przez Kościół w czasie ostatniej wojny, 
głównie zaś o straty wśród duszpasterzy, wskazał on na konieczność opra
cowania specjalnej monografii, poświęconej męczeńskiej śmierci tych osób, 
by — jak powiedział — „ta danina krwi nie uszła uwadze potomnych”. Ta 
propozycja znalazła pełne zrozumienie i poparcie ks. dra Freda Smita. 
„Uważam — powiedział ks. dr Smit — że żaden Kościół nie powinien 
zapominać o swoich męczennikach. Mogą oni stać się cenną inspiracją dla 
współczesnego Kościoła. Proponuję zatem, abyśmy podczas najbliższego 
nabożeństwa modlili się w ich intencji. Propozycja Księdza jest nad wyraz 
słuszna: wierni mają prawo wiedzieć i powinni wiedzieć, jaką ofiarę poniósł 
w dalszej czy bliższej przeszłości ich Kościół”.

W tej kwestii wypowiedział się także były długoletni zwierzchnik Koś
cioła Starokatolickiego RFN bp Józef Brinkhues: „Jak mi wiadomo, miejs
cem męczeńskiej śmierci dwóch księży polskokatolickich było Dachau.
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Osobiście więc będę się starał bliżej poznać szczegóły ich śmierci, by poin
formować o nich ks. bpa Tadeusza R. Majewskiego”.

Następnie przewodniczący obrad udzielił głosu kolejnemu dyskutantowi, 
ks. dr. M. Pulcowi z Czechosłowacji. Niezwykle błyskotliwe wystąpienie ks. 
dra M. Pulca, prowadzone w językach łacińskim, polskim i niemieckim, 
skierowane było do organizatorów Sympozjum, a także jego uczestników. 
Wypowiadając się na temat znaczenia samego Sympozjum, ks. dr M. Pulec 
wyraził swoje najwyższe uznanie dla jego poziomu oraz szczere zadowolenie 
z możliwości uczestnictwa w nim.

Natomiast jeden z kolejnych dyskutantów, ks. doc. dr Edward Bałakier, 
zwrócił uwagę na merytoryczną stronę referatu bpa doc. dr. hab. W. Wyso- 
czańskiego, podkreślając równocześnie jego dodatkową wartość z racji sze
rokiego uwzględnienia przez autora nieznanych dotąd źródeł i dokumen
tów. „Sprawy, które Ksiądz Biskup zgłębił w czasie swego pobytu w 
Holandii i Szwajcarii, stanowią dla nas wszystkich bardzo istotne novum, 
gdyż do tej pory nie były przedmiotem tak szczegółowego i dokładnego 
omówienia”. W dalszej części swej wypowiedzi ks. doc. dr E. Bałakier 
przypomniał postaci kilku biskupów Kościoła Polskokatolickiego: bpa Pa
dewskiego, bpa Pękali i bpa Krygielewicza. Mówca skupił się zwłaszcza na 
roli i znaczeniu biskupa Krygielewicza w Kościele Polskokatolickim, któ
rego to zasługi nie znalazły — jego zdaniem — wystarczającego omówienia 
w treści referatu. Kończąc zaś swą wypowiedź, doc. dr Bałakier nawiązał do 
kontaktów Kościoła Polskokatolickiego z Kościołami Starokatolickimi. Przy
pomniał o trudnościach, a nawet milczeniu, jakie towarzyszyło w okresie je 
poprzedzającym, tzn. w latach 1955—1965. Wskazał też na osobiste zaanga
żowanie w pogłębianiu tych kontaktów Autora referatu, wytrawnego — jak 
określił Mówca — znawcę i przyjaciela starokatolicyzmu.

Ksiądz Docent podkreślił także niezwykle życzliwą i otwartą postawę 
arcybpa Utrechtu Marinusa Koka, który już od pierwszej swej wizyty 
w Polsce wykazał wiele zrozumienia i dobrej woli na drodze współpracy 
obu Kościołów. „Potem przyszły dalsze, równie pożyteczne wizyty i spot
kania z bpem J. Brinkhuesem z RFN i bpem N. Hummelem z Austrii, 
a także z biskupami ze Szwajcarii, dzięki którym nasza więź z Kościołami 
starokatolickimi uległa znacznemu zacieśnieniu” — stwierdził ks. doc. 
E. Bałakier.

Wystąpienie ks. doc. dr. Edwarda Bałakiera spotkało się z życzliwym 
przyjęciem ze strony prowadzącego obrady — ks. dr. F. Smita, po czym 
dyskusja rozwinęła się w wielu kierunkach. Dotyczyła ona m.in. pracy
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duszpasterskiej parafii polskokatolickich w okresie okupacji hitlerowskiej, 
problemów przyszłości i dalszego rozwoju Kościołów zrzeszonych w Unii 
Utrechckiej o dostępność informacji na temat samej Unii i światowego sta- 
rokatolicyzmu. Głos zabrał również Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski. 
Powiedział On między innymi: „(...) Każdy Kościół ma swoją historię. 
W innych warunkach rodziła się Unia Utrechcka, bratnie Kościoły na 
Zachodzie, inne podstawy rozwojowe kształtowały Polski Narodowy Koś
ciół Katolicki w Ameryce i Kanadzie, a jeszcze inne — w Polsce (...). 
Mówił też Pierwszy Biskup nie tylko o ciężkich, powojennych losach Koś
cioła, kiedy trzeba było odbudowywać nie tylko zburzone świątynie, ale 
i życie religijne wiernych, ale i o tych, którzy w bardzo ciężkich warunkach 
(późne lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, czyli okres stalinizmu) życie to 
kultywowali i pogłębiali.

Następnie, nawiązując do referatu bpa W. Wysoczańskiego, Pierwszy 
Biskup zwrócił uwagę na rolę i znaczenie Kościoła Polskokatolickiego w na
szej Ojczyźnie oraz na jego uczestnictwo w Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej. Podkreślił zaangażowanie Kościoła w sprawy pokoju, zwłaszcza 
wobec wzrastającego zagrożenia nuklearnego. Po zakończeniu tej wypowie
dzi ks. dr F. Smit podziękował dostojnemu Mówcy i udzielił głosu arcy- 
bpowi Marinusowi Kokowi.

Arcybp M. Kok w swej wypowiedzi nawiązał do wypowiedzi jednego 
z dyskutantów, proponującej „centralizację Unii Utrechckiej”, czyli pew
nych wspólnie wypracowanych przez Kościoły Unii dokumentów. Stwier
dził On, że „jest to bardzo piękne, ale i bardzo niebezpieczne zarazem. Nie 
należy bowiem zapominać, że Kościoły starokatolickie są jednocześnie Koś
ciołami lokalnymi i mają własną tradycję, własne fundamenty oraz tło 
socjalne i społeczne.

Oczywiście — powiedział — staramy się wspólnie dyskutować w spra
wach dogmatów, liturgii czy prawa kanonicznego. Temu służyły i służą 
m.in. międzynarodowe konferencje teologiczne. Mamy też Międzynaro
dową Konferencję Liturgiczną i staramy się o pewną jedność w liturgii tak 
daleką, jak to jest możliwe. Ale każdy Kościół lokalny ma swe własne prawa 
i sądzę, że wybraliśmy tutaj właściwą drogę”.

Po tych wszystkich wypowiedziach głos zabrał autor referatu, ks. bp doc. 
dr hab. Wiktor Wysoczański. Podziękował On serdecznie wszystkim za 
pozytywne ocenienie jego referatu, a następnie wyjaśniał poszczególne 
problemy, o których była mowa w dyskusji. Po dokładnym wyjaśnieniu 
istotnych spraw i problemów, co do których istniały wątpliwości czy niejas
ności, głos oddał prowadzącemu obrady — ks. dr. Fredowi Smitowi.
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Wystąpienie Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego przedsta
wiamy w obszernych fragmentach:

„Czcigodny Księże Biskupie Prezesie,
Czcigodni Bracia Biskupi,
Przewielebni Księża,
Wielce Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Dostojne Zgromadzenie.

W dniu 5 czerwca 1983 r. w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego 
Ducha w Warszawie odbyła się uroczystość nadania ks. elektowi dr. Wikto
rowi Wysoczańskiemu sakry biskupiej. Kościołowi przybył nowo konsek
rowany biskup. Z okazji 6 rocznicy otrzymania sakry biskupiej składam na 
wstępie Czcigodnemu Księdzu Biskupowi w imieniu całego Kościoła Pol
skokatolickiego — jego biskupów, duchowieństwa i wiernych — najlepsze, 
najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa bożego.

Szanowni Zebrani.

X Krajowy Zjazd Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików odbywa 
się w bardzo wymownej sytuacji społeczno-politycznej. Oczy niemal całego 
świata zwrócone są obecnie na nasz kraj, na Polskę. Naród stanął na wiel
kim zakręcie historii. Jaka będzie Polska? Jakie będzie jej jutro i przyszłość? 
Takie, i podobne tym pytania nurtują całe społeczeństwo, wszystkie środo
wiska. Wybory do Sejmu i Senatu stały się dla wielu lekcją i pouczeniem na 
przyszłość.

Odpowiedzialność za Polskę, za jej suwerenność, niepodległość i samo
stanowienie spoczywa na barkach wszystkich Polek i Polaków. Dziś więcej 
niż kiedykolwiek należy z całą powagą stawiać na ludzi mądrych, wypróbo
wanych, dla których Ojczyzna, nasza Rzeczpospolita — to wielka rzecz. 
Tylko mądrość zbiorowa, tylko rozważne działania mogą przyczynić się do 
rozwiązania naszych trudnych problemów.

Bardzo łatwo być recenzentem, ale znacznie trudniej — recenzowanym. 
Za kim opowiada się społeczność polskokatolicka? Opowiadamy się zdecy
dowanie za godnym, braterskim i obywatelskim porozumieniem wszystkich 
Polek i Polaków. Opowiadamy się za suwerenną, niepodległą i samostano- 
wiącą o sobie Polską z zachowaniem jej dotychczasowych granic.
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X Krajowy Zjazd Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików odbywa 
się w 45 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem i powrotu Ziem Zachodnich 
i Północnych do Macierzy. Z tej okazji w dniach od 21 do 23 lipca w ka
tedrze wrocławskiej odbędą się centralne uroczystości Kościoła Polskoka
tolickiego. Złożymy wspólne dziękczynienie Bogu Wszechmogącemu za 
wszystkie odebrane łaski i błogosławieństwa, za możliwość odbudowania 
tych ziem, a na nich życia religijnego i działalności Kościoła Polskokatolic
kiego. We Wrocławiu pragniemy ze wszystkimi patriotami zamanifestować, 
że odzyskane Ziemie Zachodnie są nasze, polskie — nasze na dziś i na 
wieki. Nasze prawa do tych ziem są bezsporne. W serca i umysły naszych 
Rodaków zamieszkujących te ziemie będziemy ze szczególną troską wszcze
piać tę prawdę, że jesteśmy obywatelami suwerennej Rzeczypospolitej, że 
jesteśmy potomkami wielkiego, szlachetnego i miłującego pokój narodu, 
któremu Opatrzność Boża wyznaczyła święty cel. Dlatego w spadku poko
leniom przekazywać chcemy wiarę Ojców naszych, aby wierne były gniazdu 
rodzinnemu i nie zapomniały o powinności wiernej służby dla Polski.

Należy podkreślić, że w odbudowę Ziem Zachodnich i Północnych wielki 
wkład wniósł Kościół Polskokatolicki. Posiada on wiele wspaniałych zabyt
ków, należących do klasy „zerowej” — takich jak katedra we Wrocławiu, 
kościoły w Szczecinie, Gdańsku i Bukowie Morskim, które — odbudowane
— wzbogacają kulturę nie tylko naszą, polską, ale i światową. W chwili 
obecnej trwa budowa wielu kościołów i domów katedralnych, a także 
budowa Domu Pogodnej Jesieni „Samarytanin” w Warszawie przy ul. 
Modlińskiej.

W planach perspektywicznych mamy do przeprowadzenia szereg nie
zbędnych remontów, co wymaga wysokich funduszy. W związku z tym 
z dużą uwagą śledzimy programową działalność STPK, jego twórcze dzia
łania i szybki rozwój. Z zadowoleniem odnotowujemy cały szerego osiągnięć 
i sukcesów Zarządu Głównego, z jego obecnym prezesem — bp. doc. dr. 
hab. Wiktorem Wysoczańskim na czele. Zwierzchnie władze Kościoła od
IX Krajowego Zjazdu Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików z 
uznaniem przyjmują wiele przedsięwzięć, inicjatyw i działań, wypływają
cych z osobistego zaangażowania Prezesa Towarzystwa. Przemyślane i 
tematycznie nowatorskie sympozja, wiele spotkań i zgromadzeń, zakup 
różnych obiektów, będących własnością Towarzystwa, a powiększający jego 
majątek — to wynik zaangażowanej, konstruktywnej, pięknej pracy bpa 
Wiktora Wysoczańskiego. Z wielkim zainteresowaniem oczekujemy sfinali
zowania spraw, dotyczących uruchomienia Poligrafii przy Instytucie Wy
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dawniczym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Z całego serca życzę, aby 
nastąpiło to jak najszybciej.

Cieszy nas fakt, że wzrasta ranga, znaczenie i autorytet Społecznego 
Towarzystwa Polskich Katolików. W imieniu Rady Synodalnej Kościoła 
Polskokatolickiego pragnę podkreślić, iż Kościół jest żywo zainteresowany 
dalszym rozwojem Towarzystwa, wzrostem jego znaczenia i roli w społe
czeństwie.

Czcigodnemu Księdzu Biskupowi Prezesowi składam serdeczne podzię
kowanie za poważne traktowanie potrzeb nadal rozwijającego się Kościoła 
i realizację preliminarza budżetowego. Usilnie proszę o dalsze przekazy
wanie środków finansowych na zabezpieczenie prawidłowego funkcjono
wania Kościoła.

X Krajowemu Zjazdowi Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików 
życzę błogosławionych i owocnych obrad. Jestem głęboko przekonany, że 
wszystkie uchwały, które zostaną uchwalone na dzisiejszym Zjeździe, na
kreślą dalszą konstruktywną działalność Towarzystwa.

Wielce Szanowni Zebrani.

Wysoko oceniając działalność Zarządu Głównego Społecznego Towa
rzystwa Polskich Katolików z jego obecnym Prezesem — bpem Wiktorem 
Wysoczańskim — jestem głęboko przekonany, że na następną kadencję 
Zjazd przekaże kierownictwo Towarzystwa w wypróbowane ręce Czcigod
nego Księdza Biskupa Wiktora Wysoczańskiego, którego na to trudne, ale 
zaszczytne stanowisko rekomenduje Kościół Polskokatolicki. Pozwolę sobie 
już teraz złożyć Mu jak najszczersze gratulacje.

Wielce Szanowne Zgromadzenie.

Dorobek X Krajowego Zjazdu zostanie bliżej przedstawiony w sprawo
zdaniu Prezesa. Jestem przekonany, że to sprawozdanie przedstawi obra
zowo Waszą działalność i będzie potwierdzeniem, że czas od poprzedniego 
Zjazdu został konstruktywnie wykorzystany. Będzie więc powód do wspól
nego zadowolenia i satysfakcji. Za kilka godzin wyjedziecie, Drodzy Przyja
ciele, do Waszych domów i parafii. Jedźcie więc z Bogiem i z poczuciem 
dobrze wypełnionych obowiązków. Jedźcie z przekonaniem, że wspólnie 
bierzemy odpowiedzialność za przyszłe losy Kościoła i Społecznego Towa
rzystwa Polskich Katolików, oraz za jego dalszy rozwój.
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Pracujmy wszyscy społecznie, rozszerzając wpływy naszego Towarzy
stwa. Pozostańmy wszyscy wierni idei Odrodzonego Kościoła. Idźmy razem 
z całym narodem, brońmy naszą Ojczyznę przed nowymi kłopotami i trud
nościami. Pamiętajmy, że ona potrzebuje nas wszystkich. Jesteśmy i bę
dziemy zawsze po stronie tych, dla których najwyższym dobrem jest Bóg, 
Ojczyzna — jej suwerenność, niepodległość, samostanowienie, pokojowe 
jutro i powszechna, narodowa zgoda — lepsze jutro wszystkich Polaków.

Z Bogiem, Drodzy Przyjaciele. Cześć Wam wszystkim”.

W odpowiedzi na wystąpienie Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majew
skiego, ustępujący Prezes Zarządu Głównego STPK podziękował bardzo 
serdecznie zwierzchnikowi Kościoła za miłe, życzliwe słowa, skierowane 
pod adresem całego Towarzystwa i Dyrekcji Naczelnej ZPU „Polkat”, 
a także osobiście pod adresem dyrektora Krzysztofa Gawlickiego i swoim. 
Podziękował również za obecność na Zjeździe dyrektorowi Zdzisławowi 
Pijewskiemu z Urzędu do Spraw Wyznań, którego życzliwość i troska o 
sprawy STPK towarzyszyły w pracy całego Towarzystwa przez okres ostat
niej kadencji. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, gdyż nie zawsze 
przedstawiciele władz administracji państwowej nastawieni byli do Społe
cznego Towarzystwa Polskich Katolików życzliwie — stwierdził Prezes, 
oddając głos Gościowi z Urzędu do Spraw Wyznań.

Dyr. Zdzisław Pijewski, zwracając się do uczestników X Zjazdu STPK, 
powiedział m.in.:

„Ekscelencje, Wielebni Księża, Szanowni Państwo.

Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w Waszym X — można 
powiedzieć, jubileuszowym — Krajowym Zjeździe Towarzystwa.

Kraj nasz przeżywa obecnie ważne chwile. Niektórzy używają takich 
przymiotników, jak „przełomowe” czy „historyczne”, i myślę, że w tym coś 
jest. Ja podkreślam, że chwile te są bardzo ważne dla nas i dla całego kraju. 
Trwa w nim teraz wielka debata nad kształtem ustrojowym naszego pań
stwa, nad jego konstytucjami gospodarczymi, nad kwestiami socjalnymi 
i nad dalszym rozwojem kultury. Jedno jest w chwili obecnej najbardziej 
istotne — mówił o tym przed chwilą Pierwszy Biskup — że budując, 
wszyscy razem, nowe zręby naszej Ojczyzny, powinniśmy akcentować to, co 
nas łączy, jednoczy we wspólnym działaniu. Mimo podziałów politycznych,
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społecznych, wyznaniowych czy kulturalnych — powinniśmy akcentować te 
elementy jednoczące, by w zgodzie wypracować taką Polskę, która by była 
dobrą Matką dla wszystkich Polaków.

Jak wszyscy wiemy, zarys tych kształtów powoli już się wyłania — też 
w dziedzinie wyznaniowej. Ostatnio Sejm uchwalił trzy ustawy, które będą 
stosunki wyznaniowe w naszym kraju regulowały perspektywicznie, daleko
siężnie. Praca nad tymi ustawami trwała bardzo długo. Chciałbym w tym 
miejscu podkreślić wielki udział w przygotowywaniu projektu ustawy o gwa
rancjach wolności sumienia i wyznania Prezesa Towarzystwa, bpa Wiktora 
Wysoczańskiego, który osobiście pracował jako współprzewodniczący Zespo
łu Redakcyjnego.

Z punktu widzenia odnośnych władz administracji państwowej uważam, 
że wspólnota Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików wnosi bardzo 
pozytywny wkład w życie wyznaniowe, kulturalne, gospodarcze, a także 
polityczne naszego kraju. Sądzę, że ten pozytywny wkład będzie nie tylko 
kontynuowany, lecz i umiejętnie powiększany, czego Wam wszystkim ży
czę”.

Po oklaskach, którymi nagrodzono wypowiedź dyrektora Z. Pijewskiego 
z Urzędu do Spraw Wyznań, powrócono do spraw proceduralnych Zjazdu. 
Ustępujący Prezes Zarządu Głównego zaproponował powołanie Komisji 
Wyborczej, w skład której weszli by: ks. dziek. Tomasz Woitowicz, pani 
Krystyna Pernal i pani Hanna Smuga; Komisji Wniosków i Uchwał o skła
dzie: bp Jerzy Szotmiller, pani Zofia Pawlina i mgr Marek Ambroży oraz 
Sekretariatu Zjazdu w osobach pani mgr Anieli Zamoryło, pani Alicji 
Konczalskiej i redaktor Elżbiety Lorenc. Propozycje te zostały przyjęte 
przez delegatów jednogłośnie. Następnie ustępujący Prezes zaproponował, 
by obradom Zjazdu przewodniczył bp Wiesław Skołucki. Propozycję tę 
przyjęto jednomyślnie.

Przewodniczący Zjazdu, dziękując za to wyróżnienie, poprosił panią Kry
stynę Pernal o odczytanie protokołu z IX Krajowego Zjazdu Towarzystwa, 
odbytego w dniu 28 czerwca 1985 r. Protokół ten został jednogłośnie 
przyjęty. ^

Kolejnym punktem obrad Zjazdu było sprawozdanie Zarządu Głównego 
Towarzystwa za okres ubiegłej kadencji, tj. od dnia 28 czerwca 1985 r. do 
dnia 10 czerwca 1989 r. Sprawozdanie to — w formie referatu — przedsta
wił Zjazdowi dotychczasowy prezes STPK, bp Wiktor Wysoczański. (frag
menty referatu sprawozdawczego Prezesa Towarzystwa publikujemy po 
sprawozdaniu ze Zjazdu. Referat ten wszyscy obecni nagrodzili hucznymi 
oklaskami. Został on jednogłośnie przyjęty i zatwierdzony przez Zjazd.
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Obradom Zjazdu przewodniczył bp Wiesław Skołucki

Następnie przewodniczący obrad bp Wiesław Skołucki udzielił głosu 
przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej, ks. dziek. Tomaszowi 
Wojtowiczowi, który przedstawił Zjazdowi protokół z działalności GKR za 
okres minionej kadencji:

„Główna Komisja Rewizyjna STPK, powołana na IX Krajowym Zjeź- 
dzie w dniu 28.VI. 1985 r. ukonstytuowała się następująco:

1. Ks. dr Tomasz Wojtowicz — przewodniczący
2. Rafał Toroniewicz — członek
3. Andrzej Rusiński — członek
4. Krystyna Pernal — członek
5. Ireneusz Musser — członek
6. Aniela Zamoryło — ekspert przy GKR.
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Ireneusz Musser nie uczestniczył — w okresie sprawozdawczym — 
w posiedzeniach i pracach GKR ze względu na stan zdrowia.

GKR w wymienionym składzie zajmowała się sprawami określonymi w 
Statucie STPK:
1. Dokonywała rocznych kontroli działalności finansowej i oceny 

działalności statutowej ZG STPK;
2. Kontrolowała działalność gospodarczą STPK, prowadzoną przez 

Zakłady Przemysłowo-Usługowe „Polkat”.
W zakresie działalności statutowej GKR badała:

1. Wykonanie budżetu ZG STPK uchwalonego na dany rok;
2. Prawidłowość i legalność wydatkowanych środków finansowych;
3. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia ksiąg i ewidencji finan

sowej;
4. Opracowywała wnioski dla Zarządu Głównego co do zatwier

dzenia sprawozdania finansowego i działalności statutowej za 
dany rok.

W okresie kadencji GKR badała działalność statutową STPK za lata 
1985—1988, a ocena ta wypadała zawsze pozytywnie.

Wnioski GKR opracowane w wyniku badania sprawozdań i ksiąg finan
sowych w każdym roku Zarząd Główny zatwierdzał, a Prezydium je 
realizowało.

W zakresie działalności gospodarczej, zgodnie z paragrafem 30 Statutu 
STPK, Główna Komisja Rewizyjna dokonywała rocznej kontroli wykona
nia zadań określonych planami techniczno-ekonomicznymi dla ZPU „Pol
kat” oraz sprawozdania finansowe.

GKR szczegółowo badała te zagadnienia działalności gospodarczej, które
— zdaniem GKR — stanowiły ważne pozycje w danym roku. Na podstawie 
badanych zagadnień GKR opracowywała wnioski dla ZG STPK, dotyczące 
kierunków działania na następne lata.

Przekazywane przez ZPU „Polkat” środki finansowe wykorzystywane 
były zgodnie z zatwierdzonymi budżetami ZG STPK.

W okresie kadencji Prezydium przekazało dotacje:
— dla oddziałów STPK zł. 18.153.000,—
— dla Kościoła Polskokatolickiego zł. 476.570.000,—
— na inne organizacje,

współpracujące z STPK zł. 20.433.000,—
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Roczna działalność statutowa oraz sprawozdanie finansowe po przeanali
zowaniu, kontroli i ocenie, na wniosek GKR — były zatwierdzane przez 
ZG STPK.

W tym samym trybie oceniano, kontrolowano i zatwierdzano działalność 
gospodarczą STPK, prowadzoną przez ZPU „Polkat”.

Majątek STPK w czasie dwóch ostatnich kadencji Zarządu Głównego 
wzrósł ze 145.000,— zł. w roku 1980 do 525.888.000,— zł. na koniec roku
1988 w cenach ewidencyjnych. Wartość wolnorynkowa majątku STPK — 
z tytułu nabytych nieruchomości i środków trwałych, głównie maszyn 
poligraficznych, wzrosła wielokrotnie w porównaniu do cen ewidencyjnych. 
Można ją szacować na około 4 miliardy złotych.

Zarząd Główny przekazał Instytutowi Wydawniczemu im. A.F. Mo
drzewskiego majątek wartości 188.200.000,— zł. dla Zakładu Poligrafi
cznego. Należy podkreślić, że umaszynowienie Poligrafii zostało zakupione 
za dewizy, za ok. 300.000 doi. amerykańskich. W tym wartość 42.000 
dol.am., czyli 168.000.000 złotych zostało zebranych przez Prezesa ZG 
STPK bpa Wiktora Wysoczańskiego za granicą, z jego inicjatywy i przy 
jego apelach. Ponadto Prezes zebrał 10.000 marek zachodnioniemieckich

Protokół z poprzedniego Zjazdu odczytała p. Krystyna Pernal
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Ks. dr dziek. Tomasz Wojtowicz odczytał sprawozdanie z działal
ności Głównej Komisji Rewizyjnej za okres ubiegłej kadencji

z przeznaczeniem na części zamiennie do maszyn. Przyjaciele Prezesa ze 
Szwajcarii przyrzekli także dalszą pomoc. Kwotę 9.000 dol.am. Prezydium 
STPK odkupiło — po ówczesnych cenach wolnorynkowych — od Kościoła 
Polskokatolickiego, resztę — ze środków wypracowanych przez ZPU „Pol- 
kat”. Po przekazaniu części majątku Instytutowi wartość majątku STPK 
wynosi zł. 337.700.000,— w cenach ewidencyjnych. Należy tu podkreślić, 
że pomnażanie majątku Stowarzyszenia ma istotne znaczenie dla istnienia 
i rozwoju STPK. Spośród stowarzyszeń wyznaniowych STPK jest jedy
nym Towarzystwem, które posiada własną Poligrafię.

Istotne znaczenie dla STPK miała też praca w organizowaniu międzyna
rodowych sympozjów naukowych. Ważnym elementem był także stały kon
takt z Polonią, m.in. poprzez wysyłanie naszych wydawnictw i czasopism 
do Ameryki i Kanady.
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Bardzo ważnym elementem działalności STPK była działalność na rzecz 
utrzymania pokoju w świecie, m.in. także poprzez organizowanie spotkań 
młodzieżowych, kolonii i obozów pod hasłem „Wychowanie dla Pokoju”.

W okresie sprawozdawczym nastąpił dalszy rozwój Oddziałów Tereno
wych, z tym, że dwa Oddziały nie zostały jeszcze oficjalnie zgłoszone, 
a liczba członków wzrosła do 3.524 osób w r. 1988. W ostatnich latach pod 
kierunkiem Prezydium ZG STPK wszystkie prawie Oddziały zaczęły prze
jawiać ożywioną działalność statutową.

Reasumując: Główna Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w czasie kaden
cji 1985—1989 nastąpił dalszy, dynamiczny rozwój działalności statutowej 
i gospodarczej STPK, działalności oddziałów terenowych — mimo boryka
nia się z pewnymi trudnościami finansowymi. Wzrosła ranga STPK w kra
ju i za granicą.

Dysponowanie funduszami było prawidłowe, przy zachowaniu zasady 
legalności, celowości i oszczędności.

Działalność statutowa i gospodarcza była prowadzona prawidłowo”.
Główna Komisja Rewizyjna oceniła działalność Zarządu Głównego w 

okresie kadencji 1985—1989 bardzo wysoko i postawiła wniosek o udziele
nie dotychczasowemu Zarządowi Głównemu absolutorium.

GKR złożyła Prezesowi, Prezydium i całemu Zarządowi Głównemu ser
deczne gratulacje za osiągnięcie tak dobrych wyników.

Sprawozdanie i wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zostały jednogłoś
nie przyjęte przez Zjazd.

Następnie przewodniczący obrad Zjazdu udzielił głosu panu Zygmun
towi Kowalczykowi — redaktorowi Instytutu Wydawniczego im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. Złożył on — na ręce bpa Wiktora Wysoczańskiego
— oświadczenie o uruchomieniu Poligrafii.

Po gromkich oklaskach, jakimi nagrodzono to Oświadczenie, składając 
jednocześnie tym samym swoje uznanie dla niewątpliwych osiągnięć i oso
bistego zaangażowania ustępującego Prezesa Towarzystwa, nastąpiła dysku
sja. Ks. dziek. Władysław Puszczyński stwierdził, że najlepszą rekomenda
cją dotychczasowego Prezesa jest osobiste zaangażowanie, z jakim pracuje 
na co dzień, i wspaniałe wyniki, jakie — dzięki Prezesowi — osiągnęło 
Towarzystwo. Dlatego też nikt z delegatów, obecnych na Zjeździe, nie pró
bował nawet wysuwać innej kandydatury na tak zaszczytne, lecz jednocześ
nie ogromnie odpowiedzialne stanowisko, jakim jest prezesostwo Towarzy
stwa. Cała dyskusja przebiegała głównie wokół wystawienia jak najlepszych, 
wysokich ocen dotychczasowej działalności władz STPK, z Prezesem na
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czele. Stwierdzono, że wzrastająca ranga i znaczenie Towarzystwa jest 
wynikiem działalności tych właśnie władz, a przede wszystkim zaangażowa
nej pracy Prezesa.

Po dyskusji głos zabrał ustępujący Prezes Zarządu Głównego STPK. 
Przedstawił on zebranym propozycje zmian w Statucie Towarzystwa, kieru
jąc się postanowieniami wydanego ostatnio Prawa o Stowarzyszeniach. Pro
pozycje przedstawionych zmian uzasadnił On również opinią, wydaną przez 
doc. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zmiany te dotyczyć mają większej swobody celów i działalności STPK, 
a także określić mają — w sposób jednoznaczny — sprawy majątku Towa
rzystwa. Uczestnicy Zjazdu — jednomyślnie — zgodzili się z koniecznością 
wprowadzenia proponowanych zmian.

Następnie — po kilkunastominutowej przerwie — przystąpiono do kolej
nego punktu obrad — wyborów nowych władz Towarzystwa. Pod nadzo
rem Komisji Wyborczej, której przewodniczył ks. dziek. dr Tomasz Woj
towicz, przedstawiono delegatom listę kandydatów do Zarządu Głównego 
STPK. Obejmowała ona następujące osoby:

1. Bp Wiktor Wysoczański — oddział warszawski
2. Danuta Podsiedlik (oddział warszawski)
3. Zofia Pawlina (oddział warszawski)
4. Małgorzata Kąpińska (oddział warszawski)
5. Elżbieta Gawińska (oddział warszawski)
6. Stanisława Guszkowska (oddział warszawski)
7. Hanna Smuga (oddział warszawski)
8. Bp Jerzy Szotmiller (oddział częstochowski)
9. Andrzej Rusiński (oddział częstochowski)

10. Bp Wiesław Skołucki (oddział wrocławski)
11. Edmund Badan (oddział wrocławski)
12. Irena Jedynak (oddział kielecki)
13. Ks. dziek. Eugeniusz Stelmach (oddział katowicki)
14. Ks. kanclerz Czesław Siepetowski (oddział krakowski)
15. Ks. dziek. Bogusław Wołyński (oddział lubelski)
16. Hanna Bujak (oddział lubelski)
17. Bp Zygmunt Koralewski (oddział kaliski)
18. Roman Graja (oddział kaliski)
19. Ks. dziek. Władysław Puszczyński (oddział zielonogórski)
20. Ks. Piotr Korpik (oddział gdański).
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Na wniosek przewodniczącego obrad, bpa Wiesława Skołuckiego, Komi
sja Wyborcza zgłosiła także następujących kandydatów do Głównej Komisji 
Rewizyjnej:

1. Ks. dziek. dr Tomasz Wojtowicz
2. Krystyna Pernal (oddział katowicki)
3. Wojciech Hoduń (oddział warszawski)
4. Aniela Zamoryło (oddział warszawski).

X Krajowy Zjazd STPK jednogłośnie przyjął przedstawione listy kandy
datów. Na wniosek przewodniczącego przyjęto, aby na obie listy głosować 
jednocześnie, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie mandatu, zgodnie 
z § 14 ust. 2 Statutu Towarzystwa.

Jednogłośnie — wg przedstawionej listy — wybrano Zarząd Główny 
STPK w ilości 20 osób, a także — w ten sam sposób — członków Głównej 
Komisji Rewizyjnej. W czasie zarządzonej przerwy Prezydium Zarządu 
Głównego ukonstytuowało się następująco:

1. Bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański — Prezes
2. Danuta Podsiedlik — Wiceprezes
3. Zofia Pawlina — Skarbnik
4. mgr Hanna Smuga — Sekretarz
5. Andrzej Kusiński — członek

W tym samym czasie odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji 
Rewizyjnej, która ukonstytuowała się następująco:

1. Ks. dziek. dr Tomasz Wojtowicz — przewodniczący
2. mgr Krystyna Pernal — członek
3. Wojciech Hoduń — członek
4. mgr Aniela Zamoryło — ekspert przy GKR.

Na wniosek Prezesa — bpa Wiktora Wysoczańskiego — Rafał Toronie- 
wicz został członkiem honorowym Zarządu Głównego STPK.

W końcowej części obrad głos zabrał nowo wybrany Prezes Towarzystwa. 
Złożył on wszystkim uczestnikom Zjazdu bardzo serdeczne podziękowanie 
za zaufanie, jakim obdarzono nowe władze. Jest to niewątpliwy powód do 
radości — stwierdził On — ale jednocześnie powód do dalszej, odpowie-

105



Fragment sali obrad

dzialnej troski o nowy kształt Towarzystwa, do stałego podnoszenia jego 
rangi i znaczenia nie tylko tu, w kraju, ale i za granicą. Pracy będzie bardzo 
dużo, tak więc nowe władze liczą na pomoc i inicjatywy z Oddziałów 
terenowych.

Nakreślając ogólne kierunki działalności Towarzystwa w nowej kadencji, 
Prezes zaznaczył, że — oprócz kontynuacji działalności na rzecz dobrze 
pojętego patriotyzmu, ekumenizmu, pokoju i sprawiedliwości społecznej — 
STPK będzie aktywnie włączała się do trwającej obecnie ogólnonarodowej 
debaty nad kształtem ustrojowym i gospodarczym naszego kraju. Będzie 
starała się o uzyskanie szerokiego poparcia społeczeństwa w każdym do
brym dziele, zwłaszcza, gdy służyć ono ma dobru Towarzystwa, Ojczyzny 
i Kościoła.

Na zakończenie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu odśpiewali pieśń „Bo
że, coś Polskę”. X Krajowy Zjazd Społecznego Towarzystwa Polskich 
Katolików zakończył się.

E. LORENC
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Bp WIKTOR WYSOCZAŃSKI

W imię wspólnych, trwałych wartości

(Fragmenty sprawozdania z działalności Społecznego Towarzystwa 
Polskich Katolików za okres od 28 czerwca 1985 r. do 10 czerwca 
1989 r.)

Okres sprawozdawczy zaznaczył się rzetelną, wzmożoną i zaangażowaną 
pracą władz naszego Towarzystwa. Nastąpił dalszy jego rozwój. Pogłębiła 
się świadomość członków Towarzystwa. Okrzepło ono organizacyjnie. Zwie
lokrotniony został jego majątek trwały, co w obecnej sytuacji ekonomicznej 
kraju ma znaczenie szczególnie pozytywne.

Działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu 
Głównego kierowało Prezydium. Praktycznie ciężar pracy spoczywał na 
trzech osobach, gdyż wiceprezes przebywała od 1 maja 1987 r. do 1 maja
1989 r. na bezpłatnym urlopie, co motywowała koniecznością wzmożonej 
opieki nad dzieckiem i przygotowywaniem rozprawy habilitacyjnej, a sekre
tarz — z uwagi na charakter pracy zawodowej — tylko w minimalnym 
stopniu mogła poświęcić się pracy społecznej. Mimo takiego stanu rzeczy, 
Prezydium jednak starało się należycie wywiązywać ze swych obowiązków, 
pokonując wiele trudności, także na styku z niektórymi urzędnikami ad
ministracji państwowej, już obecnie nie pełniącymi swych poprzednich 
funkcji.

Powiększyła się liczba oddziałów. Powstał oddział kielecki (z obecną sie
dzibą w Hucisku). Organizowane są dwa nowe oddziały: bydgoski i szcze- 
cińsko-poznański. Według stanu na dzień 31 grudnia 1988 r. Towarzystwo 
liczy 3.524 członków, skupionych w 10 oddziałach terenowych. Wszystkie 
oddziały przejawiają wielką żywotność.

Systematycznie była pogłębiana i rozszerzana działalność programowa 
Towarzystwa, prowadzona na kilku płaszczyznach naszego systemu spo
łeczno-politycznego. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie na 
rzecz pokoju, patriotyczne, polonijne, ekumeniczne i społeczne. Dzięki 
temu zaangażowaniu i wytrwałej pracy, STPK — w okresie sprawozdaw
czym — w sposób widoczny zaznaczyło swą obecność w polskiej rzeczywi
stości i stało się znaczącym partnerem postępowych i patriotycznych sił spo-

107



lecznych w dzimlm budowania tak bardzo upragnionego ogólnopolskiego 
porozumienia narodowego. Przykładem tego m.in. są ubiegłoroczne wybory 
do rad narodowych wszystkich szczebli — kilkanaście osób zostało, z ra
mienia naszego Towarzystwa, wybranych na radnych rad narodowych 
szczebla podstawowego i wojewódzkiego.

Ważne miejsce w działalności Towarzystwa miała praca z dziećmi i mło
dzieżą. Starano się wybierać możliwie najciekawsze formy współpracy 
z młodym pokoleniem, wskazując na potrzebę poszanowania tradycji na
rodowych i miłości do Ojczyzny. Zorganizowano kilka spotkań młodzieżo
wych, w których uczestniczyli również przedstawiciele młodzieży z bratnich 
Kościołów Starokatolickich z Europy Zachodniej. Corocznie organizowane 
były obozy letnie pod hasłem „Wychowanie dla Pokoju”. Uczestniczyły 
w nich dzieci i młodzież pracowników i członków Towarzystwa oraz Zakła
dów Przemysłowo-Usługowych „Polkat”. Obozy te udowodniły, że sprawa 
pokoju może być wartością wspólną dla ludzi o różnych światopoglądach 
i różnym nastawieniu politycznym. Łączono na nich wypoczynek dzieci 
i młodzieży z trwałymi wartościami procesu wychowawczego — przybli
żano im najszczytniejsze ideały chrześcijańskie i wskazano potrzebę toleran
cji religijnej, która również może być, i powinna, wartością integrującą. 
Zapał i entuzjazm młodości stwarza Towarzystwu możliwość rozwinięcia 
swojej statutowej działalności: szukania coraz to nowych, atrakcyjnych dróg 
dotarcia do młodzieży, nie tylko do pracy — ale i współpracy z nią.

Nie zapomina też Towarzystwo o tych wszystkich, którzy przez wiele lat 
swoją pracą i doświadczeniem pomnażali tak materialne, jak i moralne 
osiągnięcia Stowarzyszenia i podległego mu Przedsiębiorstwa. Corocznie 
organizuje się — specjalnie dla nich — różnorodne formy pomocy, a także 
i miłe spotkania we wspólnym gronie.
Na polu upowszechniania kultury i wiedzy o Polsce ważną rolę spełniała 

i winna spełniać nadal ufundowana przez Zarząd Główny w 1983 r. nagro
da im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest ona przyznawana corocznie, 
przez specjalnie powołane Jury, za prace naukowe, popularyzatorskie i or
ganizowanie badań w zakresie problematyki mniejszości religijnych w Pol
sce i polskich mniejszości religijnych za granicą, ich wkładu w rozwój spo
łeczny i kulturalny kraju, w krzewienie wartości ogólnoludzkich i patrio
tycznych oraz ich stosunku z państwem. Do tej pory laureatami — zdo
bywcami nagrody I stopnia w tym konkursie — byli m.in. głośni przed
stawiciele świata polskiej nauki, tacy jak prof. Hieronim Kubiak czy prof. 
Janusz Tazbir. Zdaniem tego ostatniego — ufundowanie nagrody im. An
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drzeja Frycza Modrzewskiego jest ważnym punktem na mapie naszego 
życia kulturalnego, który niewątpliwie w poważnym stopniu życie to dyna
mizuje.

Bardzo ważne miejsce w realizacji celów statutowych STPK zajmuje 
działalność wydawnicza Instytutu Wydawniczego im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. Jest to jedna z istotnych form merytorycznego oddziały
wania na wiernych Kościoła Polskokatolickiego, członków STPK, a po 
części — także jego sympatyków. Stała się elementem trwałym działalności 
Towarzystwa, gdyż słowo drukowane umożliwia wielokrotne korzystanie 
z wyrażonych za jego pomocą treści i wartości.

Nasze wydawnictwa spełniały — i mamy nadzieję, będą spełniać — 
ważną rolę w kontaktach z Polonią zagraniczną. Były one wysyłane do 
wszystkich parafii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA 
i Kanadzie. Stały się rzecznikiem idei zaangażowanego działania na polu 
patriotycznym, a także upowszechniania wiedzy o Polsce wśród Polonii 
zagranicznej. STPK współpracowało także z Towarzystwem Łączności 
z Polonią Zagraniczną „Polonia”, służąc swą pomocą w przesyłaniu do 
parafii PNKK w USA i Kanadzie wydawnictw Towarzystwa „Polonia”. 
Zarząd Główny STPK przyjmował często wycieczki polonijne, co dało 
możliwość bezpośrednich spotkań, przypomnienia przedstawicielom Polonii 
elementów tradycji narodowych, wartości polskiego patriotyzmu oraz 
przedstawienia rzetelnych wiadomości o Polsce współczesnej.

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo, mając na celu pogłębienie 
więzi między Polakami w kraju i Polakami żyjącymi za granicą oraz 
poszczególnymi Kościołami Starokatolickimi zrzeszonymi w Unii Utrech- 
ckiej, zorganizowało pięć Sympozjów Naukowych — w tym cztery — Mię
dzynarodowe. Sympozja te stały się wydarzeniami o charakterze historycz
nym.

Warto je przypomnieć. W dniach 8—9 kwietnia 1986 r. w Warszawie 
odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z okazji 120 rocznicy 
urodzin bpa Franciszka Hodura — wielkiego Polaka i patrioty, organizatora 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA, Kanadzie i Polsce. 
Uczestniczyli w nim biskupi, teolodzy i wybitni (świeccy) przedstawiciele 
nauki, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumeni
cznej, goście zagraniczni: przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego arcy- 
bp Teodozjusz — ówczesny egzarcha Europy Środkowej i bp Józef Brink- 
hues — ówczesny zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w RFN i skarb
nik Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Na Sympo
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zjum przedstawiono rolę PNKK w procesie asymilacji Polonii amerykań
skiej i kanadyjskiej oraz miejsce i znaczenie tegoż Kościoła i Kościoła Pol
skokatolickiego w świecie współczesnym.

Wysłuchano siedmiu referatów: Pierwszego Biskupa Kościoła Polsko
katolickiego Tadeusza R. Majewskiego, ks. doc. dr. Edwarda Bałakiera, 
mgr. Andrzeja Hałasa z Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 
Polonijnym KUL, bpa prof. dr. Maksymiliana Rodego, doc. dr. hab. Wła
dysława Miodunki — dyrektora Instytutu Badań Polonijnych UJ w Kra
kowie, prof. dr. hab. Władysława Chojnackiego z Instytutu Historii PAN 
oraz mojego.

Kolejne Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone było 100 
rocznicy urodzin bpa Leona Grochowskiego, Pierwszego Biskupa PNKK 
w USA i Kanadzie w latach 1953—1969, gorącego patrioty polskiego 
i ofiarnego społecznika. Odbyło się ono w Warszawie w dniach 5—6 listo
pada 1986 r. W jego obradach uczestniczyli goście zagraniczni: arcybp 
Marinus Kok z Utrechtu (Holandia) — reprezentant przewodniczącego 
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, bp dr Józef 
Niemiński — ordynariusz diecezji kanadyjskiej PNKK, wiceprzewodni
czący Rady Głównej tego Kościoła w USA i Kanadzie, bp Nikolaus Hum- 
mel — zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Austrii, red. Mieczysław 
Grochowski ze Stanów Zjednoczonych, ks. dr Fred Smit z Uniwersytetu 
w Utrechcie (Holandia), protejerej Michał Turczyn z Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego — przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego, a zarazem 
redaktor „Stimme der Orthodoxie” z Berlina. Spośród uczestników krajo
wych w sympozjum uczestniczyli m.in. ambasador Wojciech Jaskot — 
ówczesny sekretarz generalny Towarzystwa „Polonia”, ks. prof. dr Witold 
Benedyktowicz — honorowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. dr 
Zdzisław Pawlik — sekretarz generalny Polskiej Rady Ekumenicznej, profe
sorowie wyższych uczelni i przedstawiciele prasy. Kościół Polskokatolicki 
reprezentowany był przez liczne duchowieństwo z bpem Tadeuszem R. 
Majewskim na czele, a Urząd do Spraw Wyznań przez dyrektora general
nego Aleksandra Merkera. Obecny był także mgr Jerzy Śliwiński — dyrek
tor Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu m.st. Warszawy.

Wysłuchano czterech referatów: bpa Tadeusza R. Majewskiego, bpa dr. 
Józefa Niemińskiego (ordynariusza decezji kanadyjskiej PNKK), ks. dr. 
Freda Smita z Uniwersytetu w Utrechcie i mojego.

Także sympozjum naukowe, zorganizowane w dniach 10—12 marca 
1987 r., w 90 rocznicę powstania PNKK odbyło się w międzynarodowym
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składzie. Miejscem obrad był Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłon
nie k. Warszawy. Referentami byli: ks. dr Fred Smit (Utrecht, Holandia), 
arcybp Marinus Kok — wieloletni przewodniczący MKBS, ks. dr Jerzy 
Urbański — ówczesny wicerektor Seminarium Duchownego PNKK w 
Scranton, Pa., ks. doc. dr Edward Bałakier i ja. Spotkało w się ono z dużym 
uznaniem i zainteresowaniem nie tylko w kraju, ale także za granicą, głów
nie wśród Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Było ono wydarze
niem dużej rangi.

W dniach 28—30 kwietnia 1988 r. odbyło się sympozjum w Jabłonnie, 
inaugurujące obchody 100 rocznicy powstania Unii Utrechckiej Kościołów 
Starokatolickich, przypadającej we wrześniu 1989 r. Uczestniczyli w nim 
wybitni przedstawiciele nauki polskiej, przedstawiciele Polskiej Rady Eku
menicznej, Urzędu do Spraw Wyznań i Towarzystwa Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia”. Liczny był udział gości zagranicznych — trzech 
z nich wystąpiło w charakterze referentów, a mianowicie arcybp Marinus 
Kok i ks. dr Fred Smit z Holandii oraz prof. dr Herwig Aldenhoven ze 
Szwajcarii. Ponadto w obradach Sympozjum uczestniczyli: bp T. Horstman 
z Holandii, bp J. Brinkhues z RFN, bp H. Gerny ze Szwajcarii, bp 
N. Hummel z Austrii, ks. dr Miłosz Pulec z Czechosłowacji, ks. dr Jerzy 
Urbański z USA i inni.

Sympozjum to dostarczyło intelektualnych bodźców przede wszystkim 
duchownym Kościoła Polskokatolickiego, ale także członkom naszego To
warzystwa i szerokim kręgom społeczeństwa.

Zarząd Główny STPK był także współorganizatorem sympozjum z okazji 
70 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sympozjum zostało 
połączone z uroczystą sesją Rady Synodalnej naszego Kościoła, odbytą 
w Warszawie, i było wielkim, wzruszającym przeżyciem religijno-patrio
tycznym jego uczestników tak krajowych, jak i zagranicznych. Głównym 
referentem był prof. dr hab. Michał Pietrzak z Uniwersytetu Warszawskie
go. . .

Towarzystwo starało się blisko współpracować z organizacjami — tak 
w kraju, jak i za granicą — których jest członkiem, mając na uwadze głów
nie dobro Ojczyzny i wszystkich jej obywateli oraz pokój i sprawiedliwość 
społeczną.

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa stworzenia własnej bazy poligrafi
cznej. Podkreślam to ze szczególną satysfakcją i przyjemnością, gdyż byłem 
inicjatorem utworzenia poligrafii STPK i pod moim bezpośrednim, osobi
stym kierunkiem powstał w Warszawie przy ul. Czardasza 16/18 kompleks
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czterech pięknych budynków, będących własnością Towarzystwa, w którym 
mieści się obecnie Instytut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza Modrzew
skiego, jego redakcja, administracja i poligrafia. Również własność Towa
rzystwa stanowią dwie zakupione nieruchomości, tj. Dom Pracy Twórczej 
w Serocku i remontowany obecnie obiekt w Konstancinie z przeznaczeniem 
na Centrum Konferencyjne i rekreację sobotnio-niedzielną.

Dzięki moim staraniom i wysiłkom, a także apelom za granicą, znalazły 
się dewizy, za które zakupiono najbardziej niezbędne maszyny poligrafi
czne. Poligrafia nasza uruchamia produkcję. Rozwiąże to wiele dotychcza
sowych problemów, z którymi borykał się Instytut i — mam nadzieję — 
będzie przynosić zyski, niezbędne na realizowanie celów statutowych To
warzystwa. Kosztowało mnie to kilka lat ciężkiego wysiłku, zaangażowania, 
trudów i wyrzeczeń. Wszystko to czyniłem mając na myśli lepszą przyszłość
i dobro STPK i jego przedsiębiorstwa ZPU „Polkat”, a także — dobro 
naszego Kościoła. Niech służy dobrej sprawie i chciałbym wierzyć, że mój 
wysiłek nie będzie zmarnowany, a wręcz przeciwnie — będzie przynosił 
obfite owoce.

Przedstawiłem oczywiście tylko niektóre, wybrane pozycje z wytężonej, 
czteroletniej działalności Zarządu Głównego, prowadzonej w niezwykle 
ciężkich i skomplikowanych warunkach ekonomicznych i społeczno-poli
tycznych, panujących w naszym kraju. Szczegółowe sprawozdania przed
stawiano na posiedzeniach Zarządu Głównego, odbywanych — zgodnie ze 
Statutem — dwa razy w roku. Z posiedzeń tych dokładne relacje ukazywały 
się na łamach naszego tygodnika „Rodzina”.

Przyszłe władze naszego Towarzystwa będą miały obowiązek przede 
wszystkim utrzymania tego, co zostało z tak wielkim trudem i poświęce
niem osiągnięte. Wszystkim nam, członkom STPK, winno zależeć jednak 
nie tylko na utrzymaniu dotychczasowych osiągnięć, ale i na pomnożeniu 
ich w imię dobra naszego Towarzystwa, naszego Kościoła i naszej Ojczy
zny. Szczęść Boże!

Wszystkim, którzy wspierali moje inicjatywy, przedsięwzięcia i codzienną 
pracę, tak tu, jak i w terenie — składam na tym forum serdeczne „Bóg 
zapłać”!
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„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” 
(Gal 5,1)

W dniu 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Jest to zbiór artykułów, które 
wyrażają pragnienie sygnatariuszy, aby człowiek mógł w pełni korzystać 
z wolności i sprawiedliwości, aby świat był lepszy. W deklaracji tej zapisano 
podstawowe prawa człowieka, których korzenie odnajdujemy na kartach 
Pisma Świętego. Przypomnijmy chociażby Osiem błogosławieństw — ko
deks moralności chrześcijańskiej — które są najlepszym wstępem i komen
tarzem do publikowanej Deklaracji Praw Człowieka.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albo

wiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was” (Mt 5,3—11).
8 —  K slcndstz  Kstolicki
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POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i nie
zbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą 
wolności, sprawiedliwości i pokoju świata.

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka 
doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludz
kości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie 
do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności 
słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy.

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepi
sami prawa, aby nie musiał — doprowadzony do ostateczności — uciekać 
się do buntu przeciw tyranii i uciskowi.

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych sto
sunków między narodami.

ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w pod
stawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równoupraw
nienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania 
postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności.

ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy 
z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowa
nie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności.

ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma ol
brzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji.
Przeto
Zgromadzenie Ogólne
OGŁASZA UROCZYŚCIE niniejszą Powszechną Deklarację Praw Czło
wieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, 
aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa — mając stale w pa
mięci niniejszą Deklarację — dążyły w drodze nauczania i wychowywania 
do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za 
pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym 
powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród 
narodów Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących 
obszary podległe ich władzy.
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Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności
i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępo
wać wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej 
Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, 
wyznania, poglądów politycznych i innych narodowości, pochodzenia spo
łecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji polity
cznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana 
osoba przynależy bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepod
legły, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie 
lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

Artykuł 3

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej 
osoby.

Artykuł 4

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służeb
ności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich 
swych postaciach.

Artykuł 5

Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, 
nieludzki lub poniżający.

Artykuł 6

Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości 
prawnej.
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Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, 
do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej 
ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej 
Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

Artykuł 8

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompe
tentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie pod
stawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Artykuł 9

Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.

Artykuł 10

Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy 
rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwa
nego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być wysłucha
nym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 11

1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby 
uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy 
zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu 
wszystkie konieczne środki obrony.

2. Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub 
zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według 
prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary 
wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa.

Artykuł 12

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, ro
dzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego hono
rowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej 
przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczeniu.

Artykuł 7
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1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru 
miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa.

2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to 
swój własny, i powrócić do swego kraju.

Artykuł 14

1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w in
nym kraju w razie prześladowania.

2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczę
tego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu 
sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu 

odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.

Artykuł 16

1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, naro
dowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia 
małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odniesieniu do 
zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.

2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną 
zgodą przyszłych małżonków.

3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma 
prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

Artykuł 17

1. Każdy człowiek, zarówno sam, jak i wespół z innymi ma prawo do 
posiadania własności.

2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.

Artykuł 18

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to 
obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia

Artykuł 13
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swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi 
ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, upra
wianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to 
obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymy
wania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami bez 
względu na granice.

Artykuł 20

1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania 
się.

2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.

Artykuł 21

1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym kra
jem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.

2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej 
w swoim kraju.

3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przepro
wadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszech
ności, równości i tajności lub na innej równorzędnej procedurze, zapewnia
jącej wolność wyborów.

Artykuł 22

Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń 
społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania — poprzez wysiłek 
narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zaso
bami każdego Państwa — swych praw gospodarczych, społecznych i kultu
ralnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobo
wości.
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1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, swobodnego wyboru pracy, do 
odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed 
bezrobociem.

2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do 
równej płacy za równą pracę.

3. Każdy pracujący ma pawo do odpowiedniego i zadowalającego wyna
grodzenia, zapewniającego mu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą 
godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomo
cy społecznej.

4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do 
przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

Artykuł 24

Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to roz
sądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

Artykuł 25

1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie
i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszka
nie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubez
pieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdo
wieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego 
niezależny.

2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie 
dzieci, zarówno małżeńskie, jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej 
ochrony społecznej.

Artykuł 26

1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynaj
mniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. 
Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe 
są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet 
osobistych.

2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowa
nie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono

Artykuł 23
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zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami 
rasowymi lub religijnymi, popiera działalność Organizacji Narodów Zjed
noczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.

3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma 
być dane ich dzieciom.

Artykuł 27

1. Każdy człowiek ma prawa do swobodnego uczestniczenia w życiu kul
turalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w po
stępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.

2. Każdy człowiek ma prawa do ochrony moralnych i materialnych 
korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej 
lub artystycznej.

Artykuł 28

Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzyna
rodowego, w którym prawa i wolność zawarte w niniejszej Deklaracji 
byłyby w pełni realizowane.

Artykuł 29

1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego nie
możliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości.

2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega 
jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie 
w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności 
innych, i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, po
rządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeń
stwa.

3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzy
stać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjedno
czonych.

Artykuł 30

Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako 
udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek 
prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających 
do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej 
Deklaracji.
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JÓZEF PIŁSUDSKI
(1867—1935)

„ Tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, 
który ma pewne przekonania i potrafi je  bez 
względu na skutki wyznawać czynem ”

J. Piłsudski

Józef Klemes Piłsudśki urodził się 5 grudnia 1867 roku — w trzy lata po 
powstaniu styczniowym — w Zułowie, około 60 km od Wilna. Ród Piłsud
skich był znany na Litwie, spokrewniony z wieloma znakomitymi rodami. 
Matka Józefa, Maria Billewiczówna (1842—1884) pochodziła ze starej 
litewsko-polskiej szlachty. Gdy ojciec Józefa, Józef Wincenty Piłsudski 
(1833—1902) nieudanymi inwestycjami doprowadził majątek do ruiny, 
rodzina przeniosła się do Wilna, gdzie prowadziła skromne życie.

Do dziesiątego roku życia Ziuk (tak nazywano go w rodzinie) uczył się 
w domu. Mając 10 lat Józef Piłsudski wstąpił do rosyjskiego gimnazjum 
w Wilnie, do którego uczęszczał przez 8 lat. W wyższych klasach Ziuk ze 
swym starszym o rok bratem i innymi kolegami założyli kółko samokształce
niowe pod nazwą „Spójnia” (1882), zorganizowali tajną bibliotekę. Chłopcy 
interesowali się historią i literaturą patriotyczną.

W roku 1884, gdy Ziuk rozpoczął naukę w ostatniej klasie gimnazjum, 
umarła jego matka, Maria Piłsudska. Pochowano ją w rodzinnym majątku 
Suginty na Żmudzi i dopiero po 52 latach, w roku 1936 przewieziono ją do 
Wilna na cmentarz Rossy.

Po ukończeniu gimnazjum w czerwcu 1885 r., Ziuk rozpoczął studia 
medyczne w Charkowie. Jednak studiował tam tylko rok. Wrócił do Wilna, 
gdzie w gronie kolegów i przyjaciół zorganizował luźne kółko interesujące 
się literaturą socjalistyczną. W tym czasie Józef Piłsudski przeczytał pier
wszy tom „Kapitału” Marksa i wiele polskich broszur socjalistycznych. 
Również ta działalność nie zaspakajała jego ambicji. W dniu 22 marca 1887 
roku Józef Piłsudski został aresztowany i skazany na 5 lat zesłania do 
wschodniej Syberii, natomiast jego brat, Bronisław Piłsudski został skazany 
na 15 lat katorgi na Syberii. Obaj bracia oskarżeni byli o próbę zorganizo
wania zamachu na cara Aleksandra III. W tej sprawie aresztowano 15 osób, 
pięciu zamachowców zostało skazanych na karę śmierci (wśród nich Alek
sander Ulianow, brat Lenina).
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P o d c z a s  im ie n in  K o m e n d a n ta  sp ę d z o n y c h  n a  p o lu  w a lk i w G r u d z y n a c h  n a d  N id ą  
(w  p ie rw sz y m  rz ę d z ie  s to ją : S a w a -S a w ic k i, J u r  G o rz e c h o w sk i, S o sn k o w sk i, Jó z e f  

P iłsu d s k i ,  S k o tn ic k i, T ro ja n o w sk i, T e ssa ro -Z o s ik , B e rb e c k i)  — ro k  1915

W dniu 23 grudnia 1887 roku, po siedmiu miesiącach podróży, Józef 
Piłsudski przybył na miejsce swego osiedlenia. Skończył właśnie 20 lat. Na 
zesłaniu poznał wielu Polaków. Szczególnie zbliżył się do rodziny Stani
sława Landy’ego (1855—1915). Tak naprawdę dopiero tutaj, w środowisku 
Polaków skazanych za udział w podziemnej pracy socjalistycznej w Polsce 
Piłsudski zainteresował się socjalizmem. W tym środowisku wiele dyskuto
wano o przyszłej, niepodległej Polsce.

Do Wilna powrócił Józef Piłsudski 1 lipca 1892 roku. I tu — pod wpły
wem rozmów na Syberii i przeczytanej literaturze — Józef Piłsudski skie
rował się do środowiska socjalistycznego. Gdy w 1893 roku powstała 
w Warszawie Polska Partia Socjalistyczna (PPS), przystąpiły do niej luźne 
dotąd grupy socjalistów z Królestwa oraz z Petersburga i z Wilna (jako 
sekcja litewska PPS), do której należał także Józef Piłsudski. Od paździer
nika 1893 roku aż do 1914 roku (prawie 20 lat) Piłsudski należał do ścisłego 
kierownictwa partii. 12 lipca 1894 r. wyszedł pierwszy numer „Robotnika”,
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którego redaktorem był Józef Piłsudski. W tym czasie Piłsudski ukrywał się 
pod różnymi nazwiskami. W swych artykułach bronił on stanowiska socja
lizmu polskiego oraz niepodległości Polski.

W roku 1896 Piłsudski brał udział w kongresie II Międzynarodówki 
w Paryżu, gdzie polska delegacja przedstawiła rezolucję wzywającą do 
uznania, że niepodległość Polski jest żądaniem politycznym, koniecznym 
również dla międzynarodowego ruchu robotniczego. Po powrocie do kraju 
kontynuował pracę konspiracyjną, występując pod pseudonimem Wiktor. 
W dniu 15 lipca 1899 r. Józef Piłsudski wziął ślub z Marią Juszkiewicz — 
działaczką wileńską PPS. Dwa miesiące wcześniej, 24 maja 1899 r. prze
prowadzono formalności przejścia na wyznanie ewangelicko-augsburskie, 
gdyż Maria Juszkiewiczowa była protestantką.

Jó z e f  P iłs u d s k i w g ro n ie  p r z y ja c ió ł  (1917 r .)
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W dniu 28 października 1899 r. przeniesiono drukarnię PPS z Wilna do 
Łodzi. Tu, w nocy z 21 na 22 lutego 1900 r. Józef Piłsudski został areszto
wany, a następnie przewieziony do Cytadeli w Warszawie. Stąd przesłano 
udającego chorego Piłsudskiego do szpitala w Petersburgu. W dniu 14 maja 
1901 r. Piłsudski ucieka ze szpitala. W tym czasie kończy się jego praca 
przy drukowaniu i redagowaniu „Robotnika”, a rozpoczyna praca organiza
cyjna w partii.

W roku 1903 Piłsudski napisał dwie prace: „Jak zostałem socjalistą” oraz 
„Bibuła”. W drugiej pracy opowiada o pracy konspiracyjnej PPS, korzysta
jąc z własnych doświadczeń; opisuje przenoszenie bibuły przez granicę, 
pracę i wsypę drukarni w Łodzi, swoje aresztowanie oraz inne zdarzenia 
z działalności ludzi pracujących w partii.

W dniu 8 lutego 1904 r. Japończycy rozpoczęli wojnę z Rosją. Pojawiła 
się nadzieja dla Polaków w zaborze rosyjskim. PPS rozpoczęła kontakty 
z posłami japońskimi, pragnąc utworzyć legiony polskie przy armii japoń
skiej. Japoński Sztab Generalny zaprosił Piłsudskiego do Tokio dla prze
prowadzenia konkretnych rozmów. W Japonii ustalono, że Japończycy będą 
pomagali PPS w zakupie broni i amunicji.

Po powrocie do kraju Piłsudski kieruje Organizacją Bojową PPS, której 
celem było kierowanie mas ku walce zbrojnej z caratem o niepodległość. We 
wrześniu 1908 r. miała miejsce ostatnia wielka akcja OB PPS — napad na 
pociąg pocztowy pod Bezdanami koło Wilna. Celem było zdobycie fundu
szów dla partii. Akcją dowodził Józef Piłsudski.

Klęska rewolucji 1905 roku postawiła przed Piłsudskim i jego zwolenni
kami konieczność wypracowania nowej koncepcji walki wobec załamania się 
planów ogólnonarodowego powstania przeciw carskiej Rosji na ziemiach 
Królestwa Polskiego. Ta koncepcja polegała na przyjęciu dwóch założeń: 
wojna światowa jest nieunikniona, a Polacy muszą zorganizować własne siły 
zbrojne.

W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej Józef Piłsudski 
przenosi swą działalność polityczną i wojskową do Galicji. Był inspiratorem 
i jednym z głównych przywódców legalnego „Związku Strzeleckiego” oraz 
Związku Walki Czynnej, organizacji utworzonej przez jednego z najbliż
szych jego współpracowników — Kazimierza Sosnkowskiego, późniejszego 
generała, ministra spraw wojskowych i naczelnego wodza Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie w latach 1943—1944.

W dniu 6 sierpnia 1914 r. I Kompania Kadrowa wyrusza z Oleandrów 
krakowskich i przekracza granicę austriacko-rosyjską, wkraczając do Króle-
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P o w i t a n i e  J ó z e f a  P i ł s u d s k i e g o  n a  d w o r c u  w  W a r s z a w i e  
w  d n i u  1(1 l i s t o p a d a  1918 ro k u

stwa. Jednak strzelcy Piłsudskiego nie zdobyli poparcia społeczeństwa 
polskiego.

W lecie 1915 roku Królestwo Polskie zajęli Niemcy i Austriacy. W tym 
czasie cała działalność Piłsudskiego zmierzała do usamodzielnienia ziem 
byłego zaboru rosyjskiego od państw centralnych. Takie zadanie ma także 
stworzona przez Piłsudskiego na początku wojny Polska Organizacja Woj
skowa (POW). Organizacja ta odegrała bardzo ważną rolę przy odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Postawa żołnierzy legionowych w walkach na 
Wołyniu w lecie 1916 roku przyczyniła się do powstania samodzielnego 
Królestwa Polskiego.

Piłsudski zmierza w tym czasie do zerwania z Niemcami. Na apel 
Komendanta znaczna część legionistów odmawia złożenia przysięgi na 
wierność sojuszniczą Niemcom. 22 lipca 1917 roku Piłsudski zostaje aresz
towany przez Niemców i osadzony w twierdzy magdeburskiej.
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Gdy nastąpiła klęska państw centralnych, zostały stworzone warunki do 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 10 listopada 1918 roku Pił
sudski wraca z więzienia magdeburskiego do Warszawy. Naród polski — po 
123 latach niewoli — odzyskał niepodległość, a władzę w kraju przekazał 
w ręce człowieka, który swe dotychczasowe życie poświęcił Polsce.

W latach 1918—1922 jednym z ważniejszych zadań państwa polskiego 
była walka o granice i obrona niepodległości. W tej dziedzinie, a także 
w dziedzinie polityki wewnętrznej zasługi Piłsudskiego były ogromne. 
W tym czasie zaprezentował się jako znakomity mąż stanu.

W dniu 28 czerwca 1923 roku sejm podjął zdecydowaną większością gło
sów uchwałę następującej treści: „Sejm stwierdza, że Marszałek Piłsudski 
jako Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz zasłużył się narodowi”.

Po odejściu Piłsudskiego od spraw państwowych, w roku 1925 i 1926 
sytuacja Polski jest niepokojąca. W kraju wzrasta bezrobocie, załamanie 
wartości złotego, pogorszyło się także położenie międzynarodowe Polski. 
W tej sytuacji Piłsudski postanowił interweniować. W dniach 12—14 maja 
rozegrały się na ulicach Warszawy krwawe walki, w wyniku których rząd 
Witosa został obalony, a prezydent złożył swój urząd.

Władzę przejął Piłsudski. Okres jego rządów w latach 1926—1935 budzi 
wiele kontrowersji. Liczni historycy negatywnie oceniają te rządy. Również 
Piłsudski przeżywał głęboko te tragiczne wydarzenia. Oto, co powiedział 
w wywiadzie: „Polacy mają w sobie instynkt wolności... W Polsce nie 
można rządzić terrorem. To nie pójdzie. Ja mogłem sobie na wiele pozwolić 
i korzystałem z tego, bo Polaków chciałem czegoś nauczyć... Ale instynktu 
wolności nie można zabijać i zabić go się nie da”.

Gdy późnym wieczorem w niedzielę, 12 maja 1935 roku rozeszła się po 
kraju wieść, że tego dnia o godzinie 8.45 wieczorem zmarł po długiej cho
robie Józef Piłsudski, głęboka żałoba ogarnęła całą Polskę. Tysiące osób 
wyległo na ulice Warszawy, Krakowa i innych miast, by oddać hołd czło
wiekowi, który swe życie poświęcił ojczyźnie. Przed wprowadzeniem tru
mny do podziemia katedry wawelskiej, prezydent Ignacy Mościcki powie
dział: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego 
nie okalała korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli 
naszej”.
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Geneza Nocy Listopadowej 1830 roku

Wczesnym wieczorem 29 listopada 1830 roku w Szkole Podchorą
żych, w koszarach i w Lasku Ujazdowskim grupy młodzieży spi
skowców oczekiwały niecierpliwie na sygnał powstania. Miał nim 
być pożar starego browaru na Solcu. Plan przewidywał uderzenie 
cywilnych spiskowców na Belweder i zabicie znienawidzonego wo
dza armii polskiej, Konstantego.

Motywem działania była jednak nie tylko nienawiść, ale przede 
wszystkim stworzenie faktów, które uniemożliwiłyby jakiekolwiek 
rokowania z Rosjanami. W dalszej kolejności przewidywano zaata
kowanie oddziałów rosyjskich, opanowanie Arsenału i magazynów 
prochowych, wreszcie utworzenie Rządu Narodowego. Spodziewa
no się masowego poparcia ruchu, także przez czynniki polityczne 
i dowódców wojskowych.

P rz e g lą d  w o jsk  p o lsk ic h  n a  P la c u  Z a m k o w y m  w W a rsz a w ie  p r z e z  ks. K o n s ta n te g o
w 1816 ro k u
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Wykonanie planu okazało się bardzo trudne. Wprawdzie grupa 20 cywili 
opanowała Belweder, ale Konstanty ukrył się i uszedł z życiem. Udało się 
natomiast postawić na nogi szkołę podchorążych, stoczyć udaną potyczkę 
z ułanami rosyjskimi, wreszcie przebić się przez otaczające powstańczy 
oddział wojska, by dotrzeć do placu Trzech Krzyży i Nowego Światu. I tu 
nie po raz pierwszy i nie ostatni w dziejach Polski ofiarny zapał i miłość do 
ojczyzny doznały uczucia zawodu i goryczy. Na dźwięk werbli i wezwania 
do broni mieszkańcy tych ulic zamykali pospiesznie bramy i okiennice. 
Zdawało się, że rozpoczynające się powstanie skazane jest na nieuchronną 
klęskę, tym bardziej, że poszczególne jednostki wojsk polskich, gdzie spi
skowcy nie mieli wystarczającej liczby swoich ludzi, udawały się z rozkazu 
dowódców na punkty koncentracji wyznaczone przez ks. Konstantego. 
Zawiodła też wiara, że starsi oficerowie przyłączą się do powstania bez 
wahania. Następstwem braku porozumienia między powstańcami a star
szym korpusem oficerskim był szereg tragicznych wypadków. Jedni, jak 
proszony o objęcie dowództwa Józef Chłopicki mówili: „Dajcie mi spokój. 
Idę spać”. Inni usiłowali przekonywać, że powstanie nie ma szans powo
dzenia i nakłaniali do złożenia broni. W zatargach spiskowców z poszcze
gólnymi oficerami padli zabici. Byli wśród nich zdeklarowani służalcy cara, 
byli jednak i tacy, którzy po prostu nie wierzyli w sens walki bez możli
wości zwycięstwa, a mieli za sobą lata nienagannej, nierzadko bohaterskiej 
służby.

Szczęśliwie dla zdesperowanych spiskowców Konstanty nie zdecydował 
się na silniejszy atak wojsk rosyjskich, mimo, że działając energicznie od 
początku miał olbrzymie szanse na stłumienie buntu w zarodku. Konstanty 
jednak, oszołomiony napadem na Belweder, chciał, by sami Polacy stłumili 
ruch, licząc się z możliwością likwidacji wojska polskiego, gdyby do walki 
ze spiskowcami użyto wyłącznie wojsk rosyjskich.

Ostatecznie o powodzeniu ruchu w Noc Listopadową zdecydował lud 
warszawski, który nie tylko walnie przyczynił się do opanowania arsenału, 
ale zdobytą broń bez wahania skierował przeciw Rosjanom.

Rankiem 30 listopada spiskowcy panowali nad całym miastem. Kon
stanty nie zdecydował się na szturmowanie Warszawy i następnego dnia 
wycofał wierne sobie oddziały do Wierzbna.

Powstańcy jednak wciąż nie mieli wodza...
Czy więc decyzja o powstaniu była nieprzemyślana? Czy u jej podstaw 

leżały tylko powody subiektywne: patriotyzm, rozpacz, rozgoryczenie, ofi
cerski honor i ambicja? Czy też podchorążym wyznaczyła historia jedynie
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K o ro n a c ja  C a ra  M ik o ła ja  I n a  k ró la  P o lsk i 
w S a li  S e n a to r s k ie j  Z a m k u  K ró lew sk ieg o , 1829

rolę zapalnika w jednym z wielu narodowych powstań, które musiały 
wybuchnąć, bo istniały ku temu obiektywne przyczyny?...

By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba cofnąć się przynajmniej o osiem
naście lat.

Rok 1812 przyniósł klęskę Napoleona w wyprawie na Moskwę. W listo
padzie dotarły do Warszawy wieści o katastrofalnym odwrocie Wielkiej 
Armii. W styczniu 1813 resztki wojsk polskich wycofały się na Często
chowę, w rejon Krakowa. W lutym wkroczyli do Warszawy Rosjanie. 
Naczelny wódz, ks. Józef Poniatowski, wbrew naciskom części polityków, 
nie podjął rozmów kapitulacyjnych. Zdecydował, że walkę u boku Napo
leona trzeba kontynuować tak, „by imię Polski donośnie dźwięczało”. 
W bitwie pod Lipskiem w październiku 1813 r. wojsko polskie straciło 
10 000 żołnierzy. Co gorsze, w czasie przeprawy przez Elsterę zginął ciężko 
ranny ks. Józef. Dla Polski był to dodatkowy cios.

Póki wojska Księstwa Warszawskiego walczyły jeszcze po stronie Francji, 
car Aleksander I unikał deklaracji w sprawie przyszłości ziem polskich.
9  —  K a le n d a r z  K a m lic k i

129



Dopiero po wkroczeniu sojuszników do Paryża w kwietniu 1814 r. car 
zadeklarował publicznie, że bierze sprawę polską pod swą opiekę. Wojsku 
polskiemu pozwolił wrócić do kraju z bronią w ręku, a na wodza dał mu 
swego brata Konstantego. W czerwcu przybył do Warszawy otoczony 
legendą gen. Jan Henryk Dąbrowski i przystąpił do reorganizowania siły 
zbrojnej narodowej. Gdy zbierał się Kongres Wiedeński, który miał zade
cydować o powojennym porządku w Europie, postawa wojska i społeczeń
stwa polskiego miała świadczyć o jego poparciu dla rosyjskiej koncepcji 
uregulowania sprawy polskiej. Na Kongresie przedstawił Aleksander pro
jekt odbudowy państwa polskiego, obiecując przyłączenie do Polski również 
tzw. ziem zabranych. Polska, co prawda bez obecności wojsk rosyjskich, ale 
miała pozostać złączona z Rosją unią personalną. Sprzeciw innych państw 
europejskich, obawiających się nadmiernego wzmocnienia Rosji, doprowa
dził do przyjęcia propozycji kompromisowej. Z części ziem dawnego Księ
stwa utworzono Królestwo Polskie, obejmujące poza Warszawą Radom, 
Kalisz, Sandomierz, Lublin, Płock, Suwałki — czyli jedynie centralne zie
mie polskie, bez Poznania i Torunia, które wróciły do Prus, oraz Krakowa, 
który został wolnym miastem. W sumie Królestwo Polskie miało obejmo
wać obszar ledwie 128 tys. km2 i być zamieszkane przez 3,3 min mieszkań
ców. Postanowienia traktatu zawartego 9 czerwca 1815 roku, a następnie 
istnienie Królestwa Polskiego zostały poręczone przez mocarstwa europej
skie, które tym samym uznawały, choć w bardzo okrojonym kształcie tery
torialnym, prawo Polski do istnienia.

Jednocześnie rodziła się konstytucja Królestwa, przygotowywana przez 
ks. Adama Czartoryskiego. Po dyskusjach i przeróbkach ostateczny tekst 
został podpisany przez Aleksandra 27 listopada 1815 r. w czasie pobytu 
w Warszawie.

Konstytucja postanawiała, że Królestwo jest na zawsze złączone z Rosją, 
a korona polska jest dziedziczna w dynastii carów rosyjskich. Królestwo 
miało mieć wspólną politykę zagraniczną, a car miał prawo mianowania 
namiestnika na czas swej nieobecności. W sferze praw obywatelskich przy
znawała konstytucja wolność druku, swobody osobiste, równość wobec 
prawa, nietykalność własności. Władza wykonawcza należała do kr]la, on 
też powoływał ministrów, senatorów, wyższych urzędników. Przysługiwała 
mu inicjatywa ustawodawcza i prawo weta w stosunku do uchwał sejmu. 
Rząd sprawowała Rada Administracyjna, w której pod przewodnictwem 
namiestnika zasiadali ministrowie. Sejm, złożony z senatu i izby poselskiej, 
zbierał się na sesje na sejmikach szlacheckich i zgromadzeniach gminnych.
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W sumie była to jedna z najbardziej liberalnych konstytucji europejskich 
tego czasu. Dość powiedzieć, że czynne prawo wyborcze otrzymało około
3 procent obywateli, gdy np. we Francji liczba głosujących nie stanowiła 
nawet 1 procenta.

Niepokój musiały budzić jednak perspektywy przyszłej koegzystencji 
między liberalnym Królestwem a zarządzanym autokratycznie imperium 
rosyjskim. Przestrzeganie konstytucji i jej ewentualne zmiany miały wszak 
zależeć jedynie od woli cara.

Trzeba powiedzieć, że pierwsze posunięcia Aleksandra nie przysporzyły 
mu popularności. Odsunięty został Adam Czartoryski, a mianowany na
miestnikiem gen. Józef Zajączek, niegdyś jakobin, obecnie był bezgrani
cznie oddanym Konstantemu służbistą. Konstanty został naczelnym wo
dzem, podporządkowując sobie w rządzie sprawy wojny i skarbu. W ciągu 
pierwszych dwu lat dał się poznać z najgorszej strony, jako człowiek bru
talny, nieopanowany i pozbawiony zasad moralnych. Niemniej rozwiązania 
przyjęte na Kongresie dawały społeczeństwu okres wytchnienia po serii 
wstrząsów politycznych. Nie brakowało też takich, którzy odczuwali sa
tysfakcję. Większość przyjęła jednak postawę nieufną i wyczekującą.

W sferze gospodarczej lata 1815—1830 nie przyniosły radykalnych zmian. 
Podobnie jak w większości krajów europejskich, zdecydowana większość 
Polaków (blisko 80%) utrzymywała się z rolnictwa. Nie uległa zmianie 
sytuacja prawna chłopa, zobowiązanego do odrabiania pańszczyzny z tytułu 
użytkowania ziemi należącej do pana. Blisko 30% ludności wiejskiej stano
wili chłopi bezrolni. Sytuację w rolnictwie tych lat charakteryzowały zni
szczenia wojenne, zmniejszona liczba ludności, zahamowanie eksportu zbo
ża na skutek wysokiech ceł. Większość majątków była obciążona długami, 
dlatego mimo różnorodnych prób brak kapitału uniemożliwiał poważniejsze 
unowocześnienie gospodarki rolnej. Wprowadzono uprawę ziemniaków i 
hodowlę owiec, nadwyżki zboża i ziemniaków w znacznej mierze przera
biano na wódkę. Dopiero utworzone w 1825 r. Towarzystwo Kredytowe 
Ziemskie ułatwiło egzystencję majątków ziemskich. Sytuacja chłopów pozo
stawała bez zmian, sporadycznie jedynie zamieniano w bardziej nowoczes
nych gospodarstwach powinności pańszczyźniane na czynsz.

Znacznie natomiast korzystniejszą niż rolnictwo koniunkturę przeżywał 
przemysł. Obok silnie związanego z wsią przetwórstwa powstają nowe gałę
zie przemysłu, przede wszystkim włókiennictwo oraz górnictwo i hut
nictwo. Zręczna polityka ministra skarbu królestwa, Franciszka Ksawerego 
Druckiego-Lubeckiego zapewniła opłacalny eksport towarów na teren Ro
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sji. Poparcie dla rozwoju przemysłu zaowocowało tworzeniem nowych 
manufaktur. Przemysł włókienniczy rozwijał się głównie w rejonie Łodzi, 
Kalisza i zachodniej części Mazowsza, górniczo-hutniczy w tzw. Zagłębiu 
Staropolskim, między Kielcami a Sandomierzem. Wówczas także zapocząt
kowany został rozwój Zagłębia Dąbrowskiego.

W 1828 r. utworzono Bank Polski, kredytujący przedsięwzięcia gospo
darcze. Podjęto także prace nad usprawnieniem komunikacji, m.in. przy 
budowie Kanału Augustowskiego dla połączenia systemu rzecznego Wisły 
i Niemna, oraz dróg bitych z Warszawy w kierunku Kalisza, Krakowa, 
Lublina i Kowna.

Przemiany gospodarcze wpływały rzecz jasna na rozwój miast. Powsta
wały nowe osiedla o charakterze przemysłowym, rozrastały się stare, funk
cjonujące także jako ośrodki administracji państwowej. Zaczęły powstawać 
nowe grupy społeczne: właściciele manufaktur, bankierzy, bogaci kupcy. 
Z drugiej strony rozrastała się liczebnie grupa stałych pracowników wolno- 
najemnych. Pierwsza grupa to zaczątek burżuazji, druga — robotników. Te 
jednakże przemiany gospodarcze i społeczne tworzyły tylko bardzo skromne 
przesłanki dla poszerzenia bazy społecznej ruchu niepodległościowego, jaki 
zaczynał narastać w Królestwie w następstwie zaostrzającej się polityki re
presyjnej caratu.

W końcu 1820 r. zdymisjonowany został bardzo zasłużony dla rozwoju 
oświaty minister Stanisław Potocki. Jego następca cofnął rozbudowę szkol
nictwa elementarnego i podniósł opłaty szkolne. Jednocześnie zaostrzona 
została kontrola nad uczniami, która podobnie jak wobec całego społeczeń
stwa przybrała formy szpiegowania. Rząd nie zdołał utworzyć żadnego sil
niejszego ugrupowania, które popierałoby jego politykę. Opinia publiczna 
i większość posłów w sejmie patrzyła niechętnie na posunięcia rządu, bru
talnie łamiącego wszelką opozycję i krytykę. Nawet najwybitniejszy członek 
rządu, ks. Drucki-Lubecki, mimo swej rzutkości, dobrych osiągnięć gospo
darczych oraz zręczności politycznej w bronieniu samodzielności królestwa 
przeciw knowaniom biurokracji rosyjskiej, nie zdołał zaskarbić sobie sympa
tii społeczeństwa. Większość ziemiaństwa również odnosiła się do niego 
z wielką niechęcią, zarzucając mu słusznie ucisk podatkowy i łamanie kon
stytucyjnej zasady przedstawiania budżetu sejmowi. U podstaw niechęci 
leżała jednak zdecydowanie propagowana przez ministra orientacja rosyjska, 
w społeczeństwie coraz mniej popularna.

Największą wrogością darzono jednak Konstantego i „komisarza cywil
nego”, Nowosilcowa. Obaj, mimo że nie byli członkami rządu, wywierali
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nań wpływ decydujący. Konstanty, który cały swój los związał z Króle
stwem, bronił gorliwie odrębności Królestwa przed zakusami Petersburga. 
Postępował jednak jak bezwzględny satrapa, za nic mający zasady konstytu
cyjne, samowładny i niekontrolowany przez rząd i sejm, chociaż formalnie 
był tylko wodzem armii. Bezwzględny i brutalny, zamęczał wojsko musz
trami. Za rzeczywiste i urojone wykroczenia karał bez miary, także cieleś
nie, lżył i poniżał. Wielu wybitnych oficerów wybrało dymisję. Były też 
wypadki samobójstw.

Jeszcze bardziej nienawidzono Mikołaja Nowosilcowa, sprawującego po 
dymisji Potockiego faktyczny nadzór nad oświatą. Wywierał on oprócz tego 
fatalny wpływ na Konstantego. Pazerny i chciwy, reprezentował grupę naj
bardziej reakcyjnych dygnitarzy carskich.

Cały nasilający się kurs represyjny realizowano oczywiście za zgodą Ale
ksandra I, który oficjalnie, aż do swej śmierci w 1825 r. nie przestawał 
udawać liberała i łudzić Polaków możliwością przyłączenia do królestwa 
zachodnich guberni Rosji.

W 1819 r. wprowadzono cenzurę czasopism. W 1820 car zezwolił Kon
stantemu formalnie na nierespektowanie konstytucji, a nawet nosił się 
z zamiarem cofnięcia jej lub przynajmniej zrewidowania w duchu samo- 
władztwa.

Jednocześnie w społeczeństwie narastała opozycja przybierająca formy 
zorganizowane. Początkowo miała ona postać luźnych tajnych związków 
młodzieżowych. W latach 1815—1830 istniało naraz bardzo krótko ponad 
70 takich organizacji, przy czym apogeum przypada na lata 1817—1823. 
Głównymi ośrodkami były Warszawa i Wilno. Organizacje rodziły się 
samorzutnie, upadały, przekształcały się w inne. Początkowo miały charak
ter towarzyski i samokształceniowy, by wkrótce zacząć przechodzić do for
mułowania poglądów polityczno-społecznych oraz pracować nad ugrunto
waniem polskości. Najwybitniejsze z nich to warszawski „Związek Przyja
ciół pod godłem Panta Koina”, „Związek Wolnych Braci Polaków” oraz 
wileńskie „Towarzystwo Filomatów”. Wszystkie ugrupowania w mniejszym 
lub większym stopniu dotknęły represyjne działania władz.

Poważniejsze i bardziej zdecydowane oblicze polityczne miało zawiązane 
w 1819 r. przez Waleriana Łukasińskiego „Wolnomularstwo Narodowe”. 
Organizacja ta opierała się głównie na wojskowych i stawiała sobie za cel 
obronę swobód konstytucyjnych i upominanie się o spełnienie obietnic
o rozszerzeniu królestwa. Spisek miał mieć zasięg ogólnopolski, ale haseł 
społecznych nie formułował, bazując głównie na patriotycznej szlachcie i
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inteligencji. W 1820 r. Wolnomularstwo rozwiązano, a w rok później utwo
rzono na jego bazie Towarzystwo Patriotyczne. Uproszczono system orga
nizacyjny, ale cele i baza społeczna pozostały bez zmian. W 1822 r. na 
Towarzystwo spadła fala aresztowań. Łukasiński skazany na 9 lat twierdzy, 
zmarł w Szlisserburgu w 1868 r., nigdy nie uwolniony po odbyciu kary. Na 
czele kierownictwa stanął Seweryn Krzyżanowski. Druga fala represji spa
dła na Towarzystwo po ujawnieniu jego związków z Dekabrystami. Aresz
towanych przywódców postawiono przed sądem pod zarzutem zbrodni 
stanu. Ponieważ, zgodnie z konstytucją, takie przestępstwo podlegało sądo
wi sejmowemu, sprawę powierzono senatowi. Ten, wbrew nadziejom cara, 
uznał ich jedynie winnymi przynależności do organizacji nielegalnych i 
wymierzył niewielkie kary więzienia. U podstaw tak łagodnego wyroku 
leżało publicznie wyrażone przekonanie, że dążenie do umocnienia patrio
tyzmu, obrony konstytucji i rozszerzenia Królestwa nie jest przestępstwem. 
Wywołało to niesłychaną wściekłość Konstantego i nowego cara, Mikołaja, 
który dopiero po roku zatwierdził wyrok. Decyzja sądu, podjęta pod silnym 
wpływem patriotycznej opinii publicznej miała w intencji senatorów osłonić 
Królestwo przed represjami i ograniczaniem swobód. Uważali, że w ten 
sposób umniejszają niebezpieczeństwo, jakim mogła być działalność Towa
rzystwa. Opinia publiczna natomiast odnotowała to jako jednoznaczne 
świadectwo solidarności wyższych grup społeczeństwa z celami niepodleg
łościowymi. W ten sposób senatorowie, działający jedynie w ramach legal
nego porządku prawnego, przyczynili się wbrew własnym intencjom do 
aktywizacji nowych grup spiskowców.

W końcu 1828 r. instruktor w warszawskiej Szkole Podchorążych Piecho
ty, podporucznik Piotr Wysocki zapoczątkował tajne sprzysiężenie wśród 
uczniów tej szkoły. Nawiązał kontakty z ocalałymi po aresztowaniach człon
kami Towarzystwa Patriotycznego i umiarkowanymi kołami opozycji libe
ralnej, która pod przywództwem braci Niemojewskich podjęła od 1820 r. 
zdecydowaną krytykę rządu na forum sejmu.

Wysocki zalecał ostrożność i rozwagę, zarówno w sprawie celów jak i me
tod działania. Młodzi podchorążowie pragnęli natomiast działania naty
chmiastowego. Nienawidzili wojskowego drylu narzuconego przez Kon
stantego, nie widzieli też perspektyw kariery wojskowej wobec dużej liczby 
oficerów w niewielkiej armii królestwa. Podczas uroczystości koronacyjnych 
Mikołaja na króla polskiego w Warszawie w 1829 r. zamierzali podobno 
dokonać zamachu na cara, by wymusić ustępstwa lub rozpocząć powstanie. 
Wskutek sprzeciwu polityków umiarkowanych plan jednak zarzucono.
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W 1830 r. sprzysiężenie wzmogło działalność. Nastąpiła też znacząca 
radykalizacja haseł. W lipcu tego roku wybuchła rewolucja we Francji, 
w sierpniu w Belgii. Te wydarzenia budziły nadzieję patriotów polskich na 
sukces powstania. Sprzysiężeni Wysockiego nie określili do końca ani pro
gramu, ani celu. Zamierzali tylko opanować stolicę, przekonani, że wybit
niejsi politycy spośród ziemiaństwa i arystokracji przyłączą się do nich 
i dobrze pokierują powstaniem. Tak więc dopiero tuż przed rozpoczęciem 
walki zaczęli zabiegać o poparcie ludu warszawskiego. Gdy okazało się, że 
Mikołaj I przygotowuje się do zbrojnej interwencji na zachodzie i zamierza 
użyć do tego także wojska polskiego, decyzja o powstaniu została przesą
dzona. Datę, w obawie przed aresztowaniami policji, która była już na tro
pie sprzysiężenia, ustalono na 29 listopada.

Powtórzmy pytanie: czy społeczeństwo polskie dojrzało do podjęcia walki
o niepodległość, czy też była ona dziełem romantycznej, młodej inteligencji, 
mierzącej „siły na zamiary, nie zamiar podług sił”?

W ciągu 15 lat społeczeństwo Królestwa przeszło znaczącą ewolucję: od 
początkowo przychylnych lub przynajmniej wyczekujących nastrojów w 
stosunku do Aleksandra I do postaw niechęci czy wręcz wrogości wobec 
caratu. Nastroje te w niewielkim tylko stopniu przytłumiała relatywna po
prawa sytuacji ekonomicznej. Ogromna większość społeczeństwa uczestni
cząca w życiu politycznym rozczarowała się w swych nadziejach na Rosję, 
a pod koniec okresu zdecydowana była bronić konstytucyjnych swobód. 
Ziemiaństwo i arystokracja czyniły to na drodze legalnej, w sejmie. Nie 
dążyły do walki zbrojnej, ale też nie potępiały otwarcie ruchu spiskowego 
tworzonego głównie przez młodzież, która nie była obciążona bolesnymi 
doświadczeniami epoki napoleońskiej. Wierzyła, że wystarczy rzucić hasło 
do powstania, a naród sam się zjednoczy i wyzwoli wszystkie drzemiące 
dotąd siły. Ani legalny, ani nielegalny ruch nie widział natomiast potrzeby 
wypracowania zmian społecznych, zwłaszcza w kwestii chłopskiej. To spra
wiło, że powstanie, gdy wybuchło, nie mogło uzyskać wsparcia najliczniej
szej grupy społecznej.

Trzeba wreszcie pamiętać, że sieć spiskowa objęła tylko znikomą ilość 
osób. Wynikało to rzecz jasna z charakteru ruchu. Ale także odsetek ludzi 
zaangażowanych w jawne życie polityczne był niewielki. Niewątpliwie też 
dla części Polaków Królestwo było namiastką własnego państwa, w którym 
dało się jakoś żyć, a nadużycia Konstantego i Nowosilcowa były jednak 
łatwiejsze do zniesienia niż dawne gwałty carskich „ambasadorów” Kata
rzyny II. Toteż wielu przedstawicieli warstw wyższych było w stanie uspra-
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w N oc L is to p a d o w ą

wiedliwić nawet bezwzględne postępowanie carskich urzędników, zwłaszcza 
gdy usprawiedliwieniom towarzyszył lęk przed potęgą Rosji i niewiara 
w jakąkolwiek możliwość zmian na lepsze.

Wszystkie insurekcyjne i antyinsurekcyjne czynniki dały o sobie znać 
zarówno w Noc Listopadową, jak i zaciążyły nad całym przebiegiem po
wstania. Przyczyniły się też w niemałym stopniu do jego klęski. Czy jednak 
w ogóle mogło zakończyć się ono sukcesem? Mówi się, że było powstaniem 
największych nadziei, że spośród wszystkich zrywów wolnościowych XIX 
wieku tylko wówczas zaistniały obiektywne czynniki mogące przeważyć 
szalę zwycięstwa na rzecz Polski. Zwolennicy tej tezy koncentrują się zwy
kle na militarnym aspekcie powstania. Analizują przebieg kampanii, nie
udolność lub małoduszność wodzów, brak społecznych akcentów w pro-
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gramie walki narodowowyzwoleńczej i wyrażają przekonanie, że gdyby 
zrobiono tak, a nie inaczej, to losy powstania mogłyby być inne. Wolno 
w to wątpić. Mogłoby ono toczyć się dłużej, rozmiary klęski mogłyby być 
mniejsze, ale ostateczny wynik był przesądzony. Czynnikiem decydującym 
było bowiem to, że powstańcy prowadzili walkę w osamotnieniu, a ewen
tualne sukcesy musiałyby uruchomić międzyzaborczą solidarność. Zmianę 
sytuacji mógł przynieść tylko konflikt między mocarstwami rozbiorowymi, 
to zaś nastąpiło dopiero w 1914 r. Czy więc znając skutki, rozmiary represji 
można stwierdzić, że powstanie było potrzebne?

Powstańcy podejmowali walkę z wiarą w zwycięstwo, choć rachuby poli
tyczne okazały się mylne. Ważniejsze jednak jest to, że mimo nieuchron
ności klęski powstanie musiało wybuchnąć.

Od 1815 do 1830 roku systematycznie narastał konflikt między autokra
tycznym caratem a Królestwem, pragnącym przynajmniej utrzymania kon
stytucyjnych swobód. Narodowe aspiracje Polaków okazały się nie do 
pogodzenia z celami rosyjskiego aparatu władzy. By można było uniknąć 
konfliktu, jedna ze stron musiałaby się wycofać. Czy w wieku XIX, który 
dla całej Europy był wiekiem powszechnego rozbudzenia narodowego, 
Polacy o tak już silnie ukształtowanej osobowości mogli zrezygnować z aspi
racji niepodległościowych? Wybuch powstania był więc nieunikniony, a 
spiskowcy Wysockiego spełnili tylko rolę zapalnika. Noc Listopadowa stała 
się zaś nie tylko faktem historycznym. Posłużyła także jako temat literatu
rze, sztuce i patriotycznej legendzie.
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ZYGMUNT AUGUST

„Najjaśniejsza pani. Podwójnej a niezmiernej doznaliśmy radości z listu 
W. Królewskiej Mości dowiadując się, że i połóg szczęśliwie się odbył i że 
z łaski Boga mamy najmilszego syna, wieczny zakład naszej wzajemnej 
miłości. Za tak szczęśliwą i radosną nowinę najmocniej dziękujemy. 
W. Królewskiej Mości i usilnie prosimy ją, aby o zdrowiu swoim jak naj
większe staranie miała. Najukochańszemu synowi naszemu racz nadać na 
chrzcie imię Zygmunt, które teraz we dwóch nosić będziemy”.

Tymi słowami w liście do królowej Bony witał pierworodnego syna Zyg
munt Stary. Radość rodziców podzielał cały kraj, bo narodziny małego 
Jagiellona oznaczały ciągłość dynastii. To radosne wydarzenie nastąpiło 
w środę 1 sierpnia 1520 roku o godzinie 1 w nocy. Król rozesłał gońców do 
papieża Leona X, cesarza Karola V, do króla Czech i Węgier Ludwika 
Jagiellończyka, do senatorów polskich i litewskich. W krakowskim kościele 
Najświętszej Marii Panny odprawiono z tej okazji uroczyste msze i śpie-

Z y g m u n t S ta r y

138

Z y g m u n t A u g u s t



wano Te Deum łaudamus. Wieczorem zapalono w mieście ognie sztuczne, 
których „płomienie aż pod niebo sięgały”. Nie brakowało też gier, zabaw 
i tańców.

Zgodnie z życzeniem ojca nadano dziecku imię Zygmunt, ale na życzenie 
Bony przydano mu drugie — August. Być może nie tylko od nazwy mie
siąca, w którym się urodził, ale także dla podkreślenia marzeń, by syn ode
grał w przyszłości rolę tak wielką, jak cesarz rzymski August Oktawian.

Najwcześniejsze lata spędził królewicz przy matce, w gronie dworek 
i służby pałacowej, przez wszystkich chwalony i rozpieszczany. Włoskiemu 
środowisku matki zawdzięczał też znajomość języka włoskiego i jest to bodaj 
jedyny, a w każdym razie główny efekt wychowawczy pierwszych lat życia.

Gdy mały Zygmunt skończył cztery lata, nadworny astrolog postawił mu 
horoskop, który przewidywał wspaniałą przyszłość i sławne osiągnięcia. Czy 
istotnie astrologiczna wizja dokonań ostatniego Jagiellona okazała się traf
na?

Przez blisko cztery wieki panowanie Zygmunta Augusta wspominano 
dobrze. Potomni chętnie wspominali „Zygmuntowskie czasy” jako epokę 
materialnego dostatku, potęgi państwa, rozkwitu kultury, sprawnie funk
cjonujących instytucji państwa i pomyślności na arenie międzynarodowej. 
Dopiero niedawno bilans rządów ostatniego Jagiellona zaczęto oceniać bar
dziej krytycznie. Zwłaszcza Paweł Jasienica, w znakomitym skądinąd stu
dium poddał panowanie Zygmunta Augusta — jak i całej dynastii jagielloń
skiej — surowej krytyce. Zawodowi historycy również zaczęli pytać, czy 
król wyzyskał w pełni sytuację, w jakiej znajdowała się Polska w połowie 
XVI wieku.

Wielkim księciem litewskim, a następnie królem polskim obrano Zygmun
ta Augusta, gdy liczył zaledwie lat dziewięć. W roku 1530 pod presją dworu 
doprowadzono do jego koronacji i w ten sposób Polska miała dwóch królów 
Zygmuntów, przy czym dla odróżnienia ojca zaczęto nazywać Starym. Brak 
uzasadnionych przypuszczeń do stwierdzenia, że Zygmunt August mógł 
być odsunięty od dziedziczenia korony ojcowskiej. Takie postępowanie 
dworu wzburzyło natomiast umysły szlachty, która wymogła na Zygmun
cie I zobowiązanie, że nigdy w przyszłości elekcja władcy nie odbędzie się 
za życia króla. Dla młodego monarchy oznaczało to dodatkowo złą wróżbę 
dla przyszłej współpracy ze szlachtą.

W 1548 roku, po zgonie ojca, Zygmunt August objął tron jako jedyny 
władca. Wliczając przyłączone w 1561 roku Inflanty, państwo polsko
-litewskie rozciągało się na obszarze 815 000 km2, zajmując po państwie
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moskiewskim drugie miejsce w Europie. Nierównomiernie zaludnione przez 
około 8 min mieszkańców, zajmowało pod względem liczby ludności szóste 
miejsce. Było to państwo wielonarodowe i wielokulturowe, gromadziło 
Polaków, Rusinów, Litwinów, Niemców, Żydów, Karaimów, Ormian i Ta
tarów. Kulturze polskiej i językowi polskiemu przypadła rola wiodąca, 
wyznaczona dynamicznym rozwojem politycznym i kulturalnym szlachty 
polskiej, a po części także mieszczaństwa. U podstaw rosnącego znaczenia 
politycznego szlachty leżał rzecz jasna dostatek materialny, wynikający 
z dobrej koniunktury międzynarodowej na polskie zboże. Jego eksport 
zapewniał znaczne zyski, a dodatni bilans handlowy powodował nie tylko 
napływ tanich, atrakcyjnych towarów przemysłowych, ale także kapitału, 
który pozwalał na zaspokajanie potrzeb w sferze kultury i nauki. Antago
nizmy stanowe — głównie między magnaterią i szlachtą — mimo ostrych 
napięć nie doprowadziły do zaburzeń i rokoszy, które staną się tak bardzo 
widoczne w Polsce w następnym stuleciu. Mimo waśni i sporów religijnych 
udało się również uniknąć wojen religijnych, co w ówczesnej, rozdartej wal
kami Europie było zjawiskiem niezwykłym. Ta mądra koncepcja pokoju 
między wyznaniami doprowadziła w 1573 roku, czyli już po śmierci króla, 
do uchwalenia aktu konfederacji warszawskiej, potwierdzającej pełną swo
bodę kultu.

Wewnętrznej koniunkturze politycznej odpowiadała zagraniczna. Polska 
tego czasu była jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Państwo 
krzyżackie, rozbite i przekształcone na mocy traktatu krakowskiego z 1525 
roku w świeckie księstwo luterańskie, nie tylko przestaje być groźne, ale 
izolowane od popierającego go niegdyś papiestwa i cesarstwa, przez cały 
czas panowania Zygmunta Augusta szukało oparcia w Polsce. Król, zgadza
jąc się w 1550 roku na przejęcie księstwa przez bratanka Albrechta Hohen
zollerna, a następnie w 1563 roku na przeniesienie lenna pruskiego na linię 
elektorską w Brandenburgii, popełnił niewątpliwie duży błąd polityczny. 
Jego skutki trudno było jednak wówczas przewidzieć, zwłaszcza w sytuacji 
istnienia związków dynastycznych między Jagiellonami i ks. Albrechtem.

Odziedziczone wraz z koroną wojny z Moskwą toczyły się ze zmiennym 
szczęściem, choć na ogół z pomyślnym wynikiem na peryferiach państwa. 
Na południono-wschodnich rubieżach zbudowano w miarę skuteczny sy
stem obronny przeciw Chanatowi krymskiemu i jego najazdom.

Na Węgrzech król wspomagał zabiegi Jana Zapolyi ożenionego z jego 
siostrą Izabelą o powrót na tron w Budzie. Zainteresowany sprawami czar
nomorskimi pozwalał na interwencje panów polskich na Wołoszczyźnie.
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Mimo sprzeczności interesów udało się utrzymać pokój z Turcją, wbrew 
wyraźnym zachętom do wojny ze strony Habsburgów i papiestwa.

Nowym elementem w polityce zagranicznej stała się natomiast dla Zyg
munta Augusta walka o panowanie nad Bałtykiem. W 1561 roku za zgodą 
króla ostatni mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych w Inflantach, Gotard 
Kettler, przeprowadził sekularyzację państwa, przechodząc na protestan
tyzm. Wzorem pruskim Kettler jako świecki władca otrzymał Kurlandię 
i Semigalię w dziedziczne lenno. Reszta ziem łotewskich i estońskich weszła 
w skład Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. O utrzy
manie tych obszarów przyszło toczyć boje z Moskwą, a potem również 
i Szwecją. Umocnieniu polskich interesów nad Bałtykiem miało sprzyjać 
małżeństwo siostry króla, Katarzyny, z księciem finlandzkim Janem, który 
po dramatycznych wydarzeniach objął w 1567 roku tron Szwecji jako 
Jan III.

Dwa małżeństwa króla również wyznaczał interes polityczny państwa. 
Pierwsze z Elżbietą, córką cesarza Ferdynanda, oznaczało zbliżenie z Hab
sburgami. Po rychłej śmierci chorowitej królowej — alians habsburgski 
uległ osłabieniu. Trzecie małżeństwo króla, z siostrą Elżbiety, Katarzyną, 
okazało się zupełną katastrofą. Królowa była chora i bezpłodna, a poza tym, 
odmiennie niż siostra, miała dość nieznośne usposobienie. Po dziesięciu 
latach opuściła Polskę wracając do Austrii, pozostając wszak formalnie żoną 
Zygmunta.

Pomyślna sytuacja Polski spowodowała sformułowanie przez wielu histo
ryków zarzutu, że Zygmunt August nie przyczynił się w stopniu wystarcza
jącym do stworzenia form ustrojowych odpowiadających potrzebom nowo
czesnego państwa. Prawdą jest, że pierwsze lata panowania Zygmunta 
upłynęły pod znakiem gwałtownych sporów o uznanie drugiego małżeństwa 
króla, z Barbarą Radziwiłłówną, zawartego potajemnie na Litwie. Wielka 
pasja miłosna króla przez współczesnych została oceniona w kategoriach 
skandalu. Gwałtowna opozycja szlachty, podjudzana dodatkowo przez od
suwaną od władzy Bonę, zniechęciła króla do jakiejkolwiek współpracy 
z Izbą Poselską. W pierwszym okresie rządów opierał się on wyłącznie na 
magnaterii, a hasła ruchu egzekucyjnego były mu zupełnie obce.

Śmierć Barbary przyniosła uspokojenie konfliktu. Również potrzeby 
finansowe państwa, związane z walką o Inflanty, spowodowały zwrot w po
lityce króla. Na sejm 1562 roku w Piotrkowie król przybył w szarym 
kubraku szlacheckim, co było dobitną manifestacją polityczną. Od tego 
momentu datuje się współpraca króla z egzekucjonistami, co zaowocowało
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wieloma pożytecznymi reformami podatkowymi i gospodarczymi, wzmac
niając zarówno skarb państwa, jak i prywatne zasoby monarchy. Uzyskano 
to przez odebranie zawłaszczonych lub zastawionych dóbr koronnych Rze
czypospolitej, tzw. królewszczyzn. Z części dochodów płynących z tych 
dóbr utworzono stałą, choć niewielką liczebnie armię na tzw. obronę poto
czną. Zniesiono też odrębności prowincjonalne Prus Królewskich. Najwa
żniejszą wszakże sprawą było zawarcie unii realnej z Litwą na sejmie 
w Lublinie w 1569 roku. Oznaczała ona powołanie wspólnego parlamentu 
obok osoby wspólnego władcy. Zygmunt August zrzekał się tym samym 
praw dziedzicznych dynastii Jagiellońskiej do ziem litewskich, wykazując tu 
umiejętność realistycznej oceny sytuacji i przyjmując rozwiązanie ustrojowe 
korzystne dla szlachty obu krajów.

Stosunek Zygmunta Augusta do reformacji stanowi także przedmiot 
żywych sporów historyków. Jedni uważają go za cichego zwolennika prote
stantyzmu, przytaczając na dowód obecność na dworze licznych zwolenni
ków nowej wiary i kaznodziei, gromadzenie dzieł protestanckich czy wresz
cie przyzwolenie na dedykowanie sobie egzemplarzy przekładów Biblii 
przez Lutra i komentarzy przez Kalwina. Przeciwnicy tej tezy argumentują, 
że król zawsze pozostał szczerym katolikiem, lecz przyjął taktykę przecze
kania burzy reformacji.

Król wszelako, niezależnie od osobistych zainteresowań czy nawet sym
patii był przede wszystkim realistą, podejmującym decyzje zgodnie z intere
sem kraju i dynastii. Pragnął być „królem wszystkich Polaków”, mediato
rem i sędzią stojącym ponad zwaśnionym tłumem poddanych. Pozostał 
w tym wierny do końca koncepcji politycznej całej dynastii, która nade 
wszystko pragnęła uniknąć zamieszek i wojen domowych. Zresztą jakiekol
wiek naruszenie zasad tolerancji groziło rozpadem wielonarodowej i wielo- 
wyznaniowej wspólnoty, skoro oprócz katolików i protestantów różnych 
wyznań znaczny procent stanowili również wyznawcy prawosławia, a także 
islamu i religii żydowskiej. Trzeba również pamiętać, że próba narzucenia 
jakiegokolwiek wyznania przez króla w XVI wieku byłaby równoważna 
z naruszeniem przywilejów stanowych szlachty.

Odmiennie niż współcześni, potomni raczej dobrze ocenili życie osobiste 
monarchy. Romans i małżeństwo z Barbarą zafascynowały wielu pisarzy 
i poetów, zwłaszcza w dobie romantyzmu. Ponadczasowy temat uciśnionej 
miłości pokonującej bariery stanowe i majątkowe, ostre przeciwstawienie 
udręczonej miłości i dobra prześladowanych przez demona zła okazał się 
doskonałym tworzywem literackim. Dobro to oczywiście Barbara, zło to
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Bona, posądzona nawet — choć niesłusznie — o trucicielstwo. Ale litera
tura i legenda są zwykle dalekie od rzeczywistości historycznej.

Osoba królowej Bony wymyka się również jednoznacznej ocenie. Była 
ona niewątpliwie mądra, odważna i energiczna. Z drugiej strony wykazała 
bardzo niewielką umiejętność rozumienia polskiej specyfiki ustrojowej i 
polskiej racji stanu. Gwałtowny sprzeciw wobec koronacji Barbary także 
należy widzieć jako tragiczną pomyłkę królowej, ponieważ formalna wojna 
matki z synem, jaka toczyła się w latach 1548—1550 w znacznym stopniu 
podkopała autorytet młodego monarchy i przyczyniła się do zwaśnienia 
znacznej części społeczeństwa. Działający na sejmikach z inspiracji Bony 
emisariusze wypowiadali się przeciwko wzmocnieniu władzy monarszej, 
planom reform ustrojowych, a także projektom ściślejszej unii z Litwą. 
Jednocześnie młoda królowa Barbara przedstawiana była jako wiedźma 
i nierządnica, w dodatku na skutek „francuskiej choroby” bezpłodna. Te 
zarzuty nie mają jednak potwierdzenia w źródłach, a śmierć Barbary nastą
piła prawdopodobnie na skutek choroby nowotworowej. Obiektywniejszym 
natomiast powodem sprzeciwu szlachty wobec małżeństwa króla była oba
wa przed wzmocnieniem roli magnaterii, przede wszystkim litewskiej, sku
pionej wokół Radziwiłłów.

Na ocenie osobistego życia monarchy kładą się cieniem także ostatnie lata 
życia. Dramat bezpotomnego króla i mężczyzny oraz obsesyjne pragnienie 
zmiany tego stanu doprowadziło do co najmniej wątpliwych związków. 
Z ostatniego, z mieszczką warszawską Barbarą Giżanką, podobno bardzo 
podobną do ukochanej Radziwiłłówny, urodziła się królowi córeczka, za co 
uszczęśliwiony monarcha ofiarował kochance olbrzymią sumę pieniędzy. 
Poza królem jednak mało kto traktował to ojcostwo poważnie.

Zygmunt August nie wierzył w rychłą śmierć. Liczył, że dożyje wieku 
równie sędziwego jak jego ojciec. Zmarł jednak młodo, ledwie po pięćdzie
siątce, 7 lipca 1572 roku, we dworze w Knyszynie. Odszedł władca, który, 
jak pisał Władysław Konopczyński, łączył „litewski upór dziadka Kazimie
rza z włoską subtelnością Sforzów, gospodarność matki i babki z jagielloń
ską hojnością i polskim humanitaryzmem”.

Trudno o jednoznaczną ocenę postaci ostatniego Jagiellona, postaci, 
w której poczucie wielkości łączyło się z osobistym dramatem i niepowo
dzeniem, zrozumienie spraw wielkich z zagubieniem w potoku spraw 
błahych.

Przyszło mu panować w kraju przeżywającym głębokie przemiany społe
czne, polityczne i ideowe. Mimo iż od 1544 roku zdobywał doświadczenie
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w rządzeniu na Litwie, nie był przygotowany by, sprostać tak trudnym 
problemom. Zaciążył też przemożny wpływ matki narzucającej otoczeniu 
swoją wolę, wady wychowawcze, zbytnie zaprzątanie uwagi kobietami 
i rozrywkami.

Doświadczenie monarsze zdobywał już po śmierci ojca, gdy w dodatku 
przyszło mu toczyć walkę z matką i opozycją szlachecką. Toteż gdy patrzeć 
na dokonania królewskie, trudno nie dostrzec, że jego dzieło życia nie zo
stało ukończone. Nie tylko w sferze reformy państwa. Wiele faktów pozwala 
ocenić króla jako polityka, którego plany wybiegały daleko w przyszłość. 
Wskazuje na to budowa ludwisarni w Krakowie i Wilnie, zainteresowanie 
produkcją dział i sztuką wojenną. Był też Zygmunt August twórcą pier
wszej polskiej marynarki wojennej na Bałtyku. Początkowo była to flota 
organizowana przez Gdańszczan, z czasem miała przejść pod zarząd króla, 
który w 1568 roku powołał Komisję Morską. Gdy umierał, na ukończeniu 
była pierwsza „galeona” zbudowana własnymi siłami. Ta flota miała służyć 
walce o umocnienie polskich interesów nad Bałtykiem.

Dostrzegał też Zygmunt August tendencje do wzmacniania władzy w
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państwach sąsiednich, a jednocześnie w rozbudzonym polskim parlamenta
ryzmie — niebezpieczne zachwianie równowagi między królem a stanami. 
Pragnął więc stworzyć przynajmniej materialną podstawę władzy monarszej 
w postaci dóbr prywatnych. Projekt ten, podobnie jak znaczna część reform 
rozpoczętych na sejmach egzekucyjnych, nie został zrealizowany. Wynikało 
to.także ze zbyt późnego podjęcia współpracy ze średnią szlachtą, która 
przez 10 lat daremnie domagała się reform. Czas wykruszył wielu wybit
nych przedstawicieli ruchu, a schorowany monarcha przestał być dla in
nych partnerem.

Zygmunt August żył w przekonaniu, że czas jest jego sprzymierzeńcem. 
Stąd pewnie brał się sposób rozpatrywania spraw trudnych i zawiłych, 
polegający na odkładaniu ich na później. Zwano go też dlatego „dojutrkiem”. 
Nie przesądzając tej cechy charakteru, trzeba jednak zaznaczyć, że król dzia
łał powoli, ale rozważnie. Obmyślał i przewidywał precyzyjnie skutki wyni
kające z podjętych decyzji. Tak było ze sprawą Inflant. Umiał także zdobyć 
się na szybkie i zdecydowane działanie, gdy sytuacja tego wymagała, np. 
w sporze z Gdańskiem.

Ostatni przedstawiciel dynastii Jagiellonów był człowiekiem na wskroś 
renesansowym. Wielki miłośnik koni, klejnotów i kobiet, pozostawił po 
sobie także piękną bibliotekę, zachowaną częściowo w zbiorach Uniwersy
tetu Warszawskiego. W Wilnie założył galerię obrazów, a na dworze utrzy
mywał stałą kapelę. Spisany przed śmiercią testament sukcesorem czynił 
całą Rzeczpospolitą. Jej też, po śmierci sióstr królewskich, miała przypaść 
wspaniała kolekcja arrasów, w części do dziś istniejąca w Zamku Królew
skim na Wawelu, a także kolekcje zbroi i armat. Tu również okazał się 
Zygmunt August władcą znacznie wyprzedzającym epokę, w której monar
chowie traktowali swe zbiory jako prywatną własność, bez zastrzeżeń sprze
dawaną i rozdawaną. A może jednak towarzyszyło mu w czasie spisywania 
testamentu przekonanie o nieuchronnie bezpotomnej śmierci, a także głę
boka refleksja historyczna?

Jesienią 1573 roku zwłoki zmarłego króla przewieziono do Warszawy. 
Właściwe uroczystości odbyły się w Krakowie w lutym 1574 roku. Wów
czas to, zgodnie z ceremoniałem królewskim, pożegnano ostatniego przed
stawiciela dynastii, spokrewnionej z wszystkimi rodami królewskimi, jakie 
do dziś panują tu i ówdzie w Europie.

Dobra pamięć o dynastii jagiellońskiej dała o sobie znać podczas drugiej 
elekcji, na której królem obrano Annę Jagiellonkę, dając jej za męża Stefana 
Batorego. Na kolejnej elekcji wybrano Zygmunta Wazę, syna Jana III i Ka-
10 — Kalendarz Katolicki
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przy tym polityczną rolę teatru. Jemu zawdzięczamy sprowadzenie „C yda” 
Corneille’a, a także całą przychylną teatrowi atmosferę, która sprzyjała 
zakładaniu własnych scen przez magnatów oraz kształceniu w zawodzie 
aktora ludzi niższego stanu. Trzeba bowiem wiedzieć, że większość aktorów 
polskich tamtej doby wywodziła się właśnie z najniższych warstw społecz
nych.

Równolegle z teatrem królewskim, magnackim (Radziwiłłów, Opaliń
skich, Lubomirskich) i szlacheckim powstawał też inny typ teatru, zwany 
komedią rybałtowską. Jego twórcami byli często pańszczyźniani chłopi 
przyuczeni do aktorstwa.

Zaczynali oni zwykle od dramacików odgrywanych na zapusty, ale zda
rzało się, że sięgali po ambitniejszy repertuar, nie pozbawiony akcentów 
społecznych, satyrycznych, jak chociażby „Z chłopa król” Piotra Baryki czy 
„ Tragedia o bogaczu i Łazarzu ”

Podnoszeniu kultury teatralnej służyły także zakładane teatry szkolne, 
głównie jezuickie oraz protestanckie, z których najciekawszy działał w Lesz
nie, a prowadzony był przez Jana Amosa Komeńskiego.

Tak więc można powiedzieć, że ów „wielowarstwowy”, choć nie pozba
wiony pewnych repertuarowych potknięć rozwój teatru polskiego w wie
kach XVI i XVII stał się niewątpliwie urodzajnym gruntem dla wydarzeń, 
jakie w tym zakresie przyniosło następne stulecie.

A przyniosło ono zwrot decydujący, przede wszystkim w odniesieniu do 
repertuaru, który na równi z twórczością zagraniczną postawił dzieła ro
dzimych twórców. Twórców, którzy podobnie jak Kochanowski nie tylko
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nie obawiali się odwoływać do sumienia odbiorców, ale także mieli odwagę 
sięgać do tematyki im współczesnej i ubierać ją we współczesny kostium.

Dla tego teatru — osiemnastowiecznego teatru w Polsce — dwaj ludzie 
okazali się niemal opatrznościowymi. Król Stanisław August Poniatowski 
i wymieniony na wstępie Wojciech Bogusławski. Obaj mogli bardzo wiele. 
Pierwszy z tytułu najwyższej w państwie funkcji i światłości umysłu, drugi
— z racji szlacheckiego pochodzenia i pozycji towarzyskiej, która czyniła go 
człowiekiem wpływowym we wszystkich niemal kręgach. Przyszły „ojciec” 
sceny polskiej był ponadto uczniem przybyłego z Francji znawcy sztuki 
teatralnej i aktorskiej Ludwika Montbruna, co z kolei pozwalało mu nie 
tylko wykonywać zawód aktora, ale także reżysera.

Celem, jaki postawił sobie Wojciech Bogusławski było stworzenie w War
szawie pełnowartościowego pod względem literackim i artystycznym Teatru 
Narodowego. Ale droga nie była łatwa. Intrygi i prywata rozmaitych koterii 
opóźniały realizację ambitnego zamierzenia.

Z pomocą zwykle przychodził król, który już w rok po wstąpieniu na 
tron, tj. w roku 1765 zainicjował przedsięwzięcie teatralne oparte na 
nowych zasadach. Przekazywał on antreprenerowi subwencję w zamian za 
co rezerwował dla siebie część miejsc i ogólny nadzór, sprawowany za po
średnictwem inspektorów. Pozostałe miejsca były dostępne dla każdego, kto 
zechciał kupić bilet lub opłacić abonament. Na utworzenie pierwszego fun
duszu dla antreprenera zbierano składkę wśród najbogatszych widzów. 
W ten sposób dokonało się niejako upowszechnienie teatru, a także jego 
reklama, której przysparzały ponadto pojawiające się na narożnikach oraz 
rogatkach afisze drukowane przed każdym przedstawieniem.

Elementem porządkującym pracę teatru było także wprowadzenie sezonu 
teatralnego, który wyznaczały kolejne święta Wielkanocne.

Rzeczą nie mającą precedensu było również ogłoszenie przez króla kon
kursu na repertuar sceniczny, za który wyznaczał on nagrodę w wysokości 
dwustu dukatów. Pierwszym laureatem okazał się autor „N atrętów” Józef 
Bielawski, z czasem jednak poparcie króla dla teatru i sztuki stało się cenną 
inspiracją dla innych twórców.

Poczynając od roku 1765 swój udział w repertuarze scenicznym dość 
mocno zaznaczył jazuita Franciszek Bohomolec. Napisał on kilka sztuk, 
a wystawił je prawie wszystkie w Operalni w latach 1766—1767. Jedna z 
nich „Małżeństwo z  kalendarza” przyniosła duży sukces odtwórcy głównej 
roli, Kazimierzowi Swierzawskiemu.

Sztuka ta stała się ponadto odzwierciedleniem pewnego dylematu, który
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lapidarnie można by ująć: konflikt między sarmatyzmem a nowoczesnością. 
Przy czym nowoczesność nosi w nim — na razie — znamiona cudzo
ziemszczyzny.

Ale te „jaskółki” nie tworzą jeszcze teatru narodowego. Jak dotąd stanowi 
on „zlepek” polsko-włosko-francuski, a zdarza się, że i niemiecki. To, co go 
wyróżnia, to jedynie język. Repertuar w przeważającej mierze jest obcy.

Wkrótce okazało się, że i mecenat króla nie wystarczył Operalni. Tym 
bardziej, że kraj wkraczał w niespokojny okres konfederacji barskiej, a zago
rzali przeciwnicy teatru robili wszystko, by odciągnąć publiczność. W roku 
1767 ustały zatem przedstawienia polskie i włoskie, w dwa lata później roz
proszyła się grupa francuska. Operalnia popadła w ruinę i została ostate
cznie rozebrana w roku 1772.

★ ★ ★

Lata po pierwszym rozbiorze chociaż równoznaczne z dotkliwą klęską 
polityczną Rzeczypospolitej przyniosły jednak okres prawie dwudziestolet
niego pokoju. Nic też dziwnego, że to tragiczne otrzeźwienie sprowokowało 
naród do podjęcia próby reform we wszystkich nieomal przejawach życia. 
Reformom politycznym i społecznym towarzyszyły więc przeobrażenia



w kulturze, nauce i wychowaniu. W tej sytuacji teatr nie mógł pozostać na 
uboczu.

Odwołano się zatem ponownie do propagowanej jeszcze w roku 1765 na 
łamach „Monitora” wychowawczej roli teatru, który jako „szkoła dobrych 
obyczajów” powinien dbać nie tylko o repertuar, ale także spełniać inne 
wymagania artystyczne. Baczono też pilnie, by przyszła twórczość polska 
odznaczała się niezbędną (na wzór francuski) „jednością akcji, miejsca, 
czasu i gładkością wyrażenia”. Temu wszystkiemu miał towarzyszyć wysoki 
kunszt aktorów.

Rzecz jasna spełnienie tak wysokich wymagań było uzależnione od fun
duszy i nauczycieli, toteż zdarzało się, że wykładowcami i nauczycielami gry 
aktorskiej byli ówcześni magnaci z otoczenia króla. Wielkie zasługi położył 
tu na przykład książę Adam Czartoryski, który sam zresztą parał się aktor
stwem. Wspomina o tym Niemcewicz w swoich pamiętnikach.

Celem poparcia i kontynuacji przedsięwziętego w latach sześćdziesiątych 
programu, na jesieni 1773 roku na łamach „Monitora” ukazał się artykuł 
Wawrzyńca Mitzlera de Kolofa, głoszący potrzebę ponownego zorganizo
wania teatru w Warszawie. Wkrótce też pojawili się nowi kandydaci na 
antreprenerów, którzy wystąpili z projektem założenia teatru na zasadzie 
spółki.

Działalność sceny polskiej po roku 1774 wiąże się zwłaszcza z imieniem 
dwóch zagranicznych impresariów: wiedeńczyka Józefa Kurza i przebywa
jącego od lat na dworze królewskim Flandryjczyka, Franciszka Ryxa. Im 
właśnie powierzył Stanisław August zorganizowanie sceny warszawskiej.

W jakiś czas potem odbyło się inauguracyjne przedstawienie w Pałacu 
Radziwiłłowskim. Wzięły w nim udział trzy zespoły: włoski, polski i nie
miecki. Przedstawienie polskie reżyserował Michał Bizesti — mieszczanin 
warszawski włoskiego pochodzenia. Przypuszcza się, że w skład polskiej 
trupy wchodził bardzo już wówczas popularny aktor Karol Świerzawski, 
zaś na polski repertuar składały się komedie Bohomolca. Występująca 
natomiast w ramach teatru opera włoska mogła poszczycić się wspaniałymi 
głosami Brygidy Anelli i Domenico Guardasoniego. Należy wspomnieć, że 
w tym właśnie czasie odbyła się warszawska premiera włoskiego intermezza 
„La serva padrona” oraz dramatu „Romeo i Ju lia”. Oba spektakle należały 
do „żelaznych” pozycji zespołu niemieckiego.

Artystyczny monopol Kurza nie trwał jednak długo. Jeszcze w tym 
samym roku 1774 sejm delegacyjny powierzył tę funkcję księciu Augustowi 
Sułkowskiemu. W krótkim czasie od ogłoszenia konstytucji „ Theatrum pub-
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licae” zorganizowała się spółka teatralna, do której oprócz księcia weszli 
Adam Poniński oraz znany już Franciszek Ryx. We wspieraniu działalności 
Ryxa poważny udział miał zresztą sam król. Nie szczędził on środków na 
podtrzymanie i umacnianie pozycji teatru publicznego. Niestety, żywo 
manifestujący swój antykrólewski stosunek Sułkowski popadł w konflikt 
z Ryxem, co oczywiście odbiło się na dalszych losach sceny. Mimo to jed
nak lata 1774—1776 stanowią ważny rozdział w dziejach teatru publicznego 
w Polsce.

Charakteryzował się on w głównej mierze względną stabilizacją kierow
nictwa artystycznego, co z kolei umacniało pozycję aktora, a ponadto zwięk
szało zainteresowanie magnaterii sprawami teatru. Był to też okres, w któ
rym ujawniło się wiele rodzimych talentów. Sztuka aktorska awansowała 
przeto do rangi zawodu, zaś artyści tej miary co: Barbara Sierakowska, 
Kazimierz Owsiński, Agnieszka Truskolaska, Karol Świerzawski czy Jakub 
Hempliński swoją grą nie ustępowali w niczym zagranicznym konkuren
tom.

Niezależnie od urzędowych kierowników sprawujących względem teatru 
funkcje organizacyjno-administracyjne, miała scena warszawska także swe
go literackiego i pedagogicznego protektora w osobie księcia Adama Czarto
ryskiego. Książę był nie tylko znawcą sztuki i gry aktorskiej, ale także uta
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lentowanym inscenizatorem, a nawet autorem cieszących się uznaniem 
komedii. Przy czym utwory księcia stanowiły wcale poważną konkurencję 
dla komedii Bohomolca, tym bardziej, że z racji swej pozycji mógł książę 
dość bezkarnie pozwolić sobie na krytykę „wielkiego świata”. Bohomolec 
natomiast, ubogi szlachcic, ostrzem satyry sięgał jedynie ciemnej prowincji, 
której przeciwstawiał oświeconą Warszawę.

Oprócz wyżej wymienionych swych sił w twórczości scenicznej próbowali 
także Feliks Oraczewski, Stanisław Mycielski, Alojzy Fryderyk Briihl i 
Franciszek Zabłocki, autor przesławnego „Fircyk w zalotach” oraz Ignacy 
Krasicki, który swój satyryczny talent objawił tym razem w komediach: 
„Ł garz”, „S ta tysta” i „Solenizant".

Popierany przez króla repertuar polski uzupełniały z powodzeniem sztuki 
francuskich, niemieckich i włoskich mistrzów. Wśród autorów nie brako
wało twórców komedii: Lessinga, Geblera, nie mówiąc już o kompozyto
rach oper Salierim czy Mozarcie.

Począwszy od roku 1776 rozpoczęły się regularne, comiesięczne dotacje 
Stanisława Augusta na rzecz teatru. I to dość wysokie, bo wynoszące .500 
dukatów. W trzy lata później z inicjatywy Ryxa położono kamień węgielny 
pod budowę gmachu teatralnego na placu Krasińskich.

Po roku w nowym gmachu odbyła się inauguracja teatru pod nową 
dyrekcją Michała Bizestiego. Z czasem okazało się jednak, że gorszący tryb 
życia i niefrasobliwe podejście do spraw finansowych nie przysparzają Bize- 
stiemu zwolenników. Atmosfera w teatrze stawała się coraz cięższa, nieza
dowolenie wśród aktorów rosło. Nastąpił podział zespołu. Grupy zagrani
czne wyodrębniły się, podobnie jak trupa polska, która w obronie należnych 
jej praw powołała do życia Zrzeszenia Aktorów Narodowych.

W marcu 1782 roku reżyserem zespołu zostaje Wojciech Bogusławski. 
Od tej chwili zaczyna się nowy etap w dziejach sceny narodowej.

Debiut aktorski Bogusławskiego przypadł prawdopodobnie jeszcze w 
czerwcu 1778 roku. Była to rola w komedii „Zmyślona niewierność". Ale 
aktorstwo nie należało do jedynych umiejętności nowego reżysera. Jako 
człowiek światły, znający języki obce dokonywał on przekładów wielu sztuk, 
po czym włączał je do repertuaru teatru. W ten sposób publiczność polska 
mogła zapoznać się z twórczością sceniczną Dancourta i Moliera, nie 
mówiąc już o twórczości samego reżysera, który jako komediopisarz zade
biutował sztuką „Amant, autor i sługa”.

Otwarcie teatru Bogusławskiego nastąpiło w dniu imienin króla 8 maja 
1783 roku. Zespół niemiecki wykonał wówczas między innymi znaną już 
w Europie operę Mozarta „ Uprowadzenie z  Seraju”.
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Ale życie nie szczędziło Bogusławskiemu niepowodzeń i perypetii. Ko
lejne spory i nieporozumienia z Ryxem doprowadziły go niemal do bank
ructwa. Z ratunkiem pospieszył król ofiarowując ze swej szkatuły potrzebną 
kwotę.

Powrót Bogusławskiego do teatru w Warszawie następuje ponownie 
w roku 1789. Poprzedzają go bardzo ważne sukcesy w Wilnie, gdzie po 
wyjeździe ze stolicy Bogusławski tworzy od podstaw własny teatr. Premiera 
„ Wesela Figara ” inaugurująca działalność wileńskiego teatru spotkała się 
w swoim czasie z życzliwym przyjęciem publiczności, przysparzając jej 
reżyserowi wiele sławy. Tym bardziej, że teatr Bogusławskiego nie ograni
czał swych występów tylko do Wilna i prezentował swe spektakle także we 
Lwowie, Grodnie i Dubnie.

Warszawski sezon teatralny rozpoczął się dla Bogusławskiego 8 września 
1791 roku. Dysponował on już wówczas wysoko wykwalifikowaną kadrą 
aktorską, która w ślad za swoim mistrzem przybyła do stolicy. Grono akto
rów tworzyli: Salomea Dresznerówna, Ludwika Iwańska, Andrzej Mie
rzyński oraz od 1792 roku dobrze już znana polskiej publiczności Agnieszka 
Truskolaska. W zespole operowym pierwszymi śpiewaczkami były Karolina 
Wester-Rutkowska i Antonina Miklaszewiczówna (gościnnie). Nie były to 
oczywiście jedyne sławy ówczesnej sceny narodowej, ale że były nimi rze
czywiście świadczą zachowane do dziś fragmenty pamiętników polskich 
i zagranicznych bywalców warszawskiego teatru.

Rozpoczęcie sezonu teatralnego 1790/1791 poprzedziło wystąpienie Bo
gusławskiego do publiczności, w którym autor zawiadomił, iż „zostawując 
śpiewanie oper zagranicznej kompanii sam będzie się starał zabawić publi
czność wyborem nowych komedii, dram i tragedii”. Repertuar miał być 
zatem ambitny i urozmaicony, biorąc pod uwagę, że co niedzielę przewi
dziana była premiera. Grano dramy i komedie, i to niekoniecznie pomolie- 
rowskie. Powodzeniem cieszyły się także przeróbki popularnych utworów 
Goldoniego. Zwłaszcza jedna z nich „T rzej bracia bliźnięta” pozwoliła 
ujawnić nieprzeciętny talent charakterystyczny Bogusławskiego oraz jego 
reżyserskie zdolności. Bogusławskiemu zawdzięczamy też adaptację wielu 
sztuk angielskich mistrzów pióra. Takim wydarzeniem stała się premiera 
„Szkoły obmowy” Sheridana. Pewne cechy utworu politycznego zawierała 
wystawiona jesienią 1790 roku drama „Lanassa, czyli Wdowa Malabaru”. 
Ale prawdziwą rewelacją okazała się premiera współczesnej komedii polity
cznej „Powrót posła” Juliana U. Niemcewicza. Dotykała ona aktualnych 
bolączek Rzeczypospolitej. Oto na oczach widzów rozgorzała prawdziwa
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dysputa polityczna, która jakkolwiek uproszczona i ujęta w formę satyry, 
stała się wspaniałą lekcją obywatelskiego myślenia. W utworze tym dał 
Niemcewicz ostrą odprawę optującemu za „starym ładem” stronnictwu 
hetmańskiemu, gloryfikując zarazem postępowe idee stronnictwa patrioty
cznego. Po tej premierze autor sztuki stał się przedmiotem ataku ze strony 
hetmańskich posłów i sympatyków.

Wychodząc naprzeciw popieranej przez króla idei promowania dzieł 
rodzimych twórców, wystawia też Bogusławski dwa inne utwory: własną 
„Dowód wdzięczności narodu” i „Szlachcic mieszczaninem” Wybickiego.

Komedie, dramy i tragedie stanowiły na ogół „żelazny” repertuar Teatru 
Narodowego. Przy czym dwa ostatnie gatunki, jako najczęściej obcojęzy
czne, tłumaczył i adaptował sam Bogusławski. Jego dziełem było na przy
kład wystawienie „M eropy” Woltera, co miało miejsce 26 listopada 1792 
roku.

W tym samym roku publiczność warszawska mogła też obejrzeć sztukę 
Bogusławskiego „Henryk VI na łowach”. Wydarzeniem była również pre
miera opery Salierego „Axur”. Opery w całości śpiewanej.

Natomiast 1 marca 1794 roku odbyła się premiera pierwszej polskiej 
opery narodowej „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”. Tekst napisał 
Wojciech Bogusławski, muzykę skomponował Jan Stefani. Bogusławski 
występował w jednej z głównych ról (Bardosa). W przedstawieniu wziął 
udział balet prowadzony od lat przez swego baletmistrza i choreografa, 
Kurza. Artyści baletu dali prawdziwy pokaz swych umiejętności.

Ludowy, narodowy charakter „Krakowiaków i Górali” będący niejako 
apoteozą walki ludu krakowskiego z rosyjskim najeźdźcą i polskiego zwycię
stwa pod Racławicami, choć oczywiście wyrażony nie wprost przyczynił się 
do entuzjastycznego przyjęcia spektaklu. Publiczność rychło pojęła ukryte 
w nim treści, przyjmując widowisko jako jednoznaczne hasło bojowe.

Niestety wobec niekorzystnych dla Polski rozstrzygnięć politycznych 
utrzymanie spektaklu na scenie okazało się niemożliwe. Przedstawiciel car
ski w Warszawie Igelstróm uczynił zresztą wszystko, by po trzech zaledwie 
przedstawieniach „Krakowiacy i Górale” zniknęli z afisza.

Jak zatem widać konfederacja zawiązana w Targowicy przez Szczęsnego 
Potockiego, i innych sprzedawczyków, poza tragicznymi dla Rzeczypospoli
tej konsekwencjami natury politycznej odcisnęła także swe piętno na moż
liwościach i aspiracjach sceny narodowej. Od tego czasu, tj. praktycznie od 
sierpnia 1794 roku sprawujący rządy targowiczanie znacznie ograniczyli 
swobodę ludzi pióra, cenzurując właściwie wszystko, co zostało napisane.

155



Toteż rozwijająca się swobodnie dotychczas scena warszawska napotykała 
na coraz większe trudności, zwłaszcza, że „usłużni” targowiczanie nie 
szczędzili jej zjadliwej krytyki, byle tylko zjednać sobie imperatorową.

Już pierwszym przejawem serwilistycznej postawy targowiczan było za
kwestionowanie wystawionej w dniu imienin króla sztuki Bogusławskiego 
„Henryk VI na łowach”, w której cenzura dopatrzyła się zbyt wyraźnych 
aluzji do życia politycznego w Polsce. Z drugiej jednak strony ta sama 
sztuka została entuzjastycznie przyjęta przez widownię (tę patriotyczną), 
która w przeciwieństwie do przeciwników reform dostrzegała w niej słuszne 
i bliskie sobie wartości.

W każdym razie nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że nie tylko gabi
nety polityków, ale również teatr staje się terenem walki politycznej. I tutaj 
także manifestowały się nastroje i sympatie lub antypatie odbiorców. Z tych 
to właśnie względów teatr stał się niewygodny dla przeciwników reform, 
którzy w atmosferze teatru znajdowali negatywną względem siebie ocenę. 
Potwierdzeniem tych słów było niedopuszczenie przez nich do wystawienia 
w dniu 17 stycznia 1793 roku sztuk Woltera „ Triumwirat” i „Brutus”. Obie 
sztuki, choć francuskiego autora zawierały bowiem pewne aluzje do trzech 
wodzów Targowicy: Szczęsnego Potockiego, Seweryna Rzewuskiego i Ksa
werego Branickiego.

Jak zatem widać ostatnim prawdziwie wolnym spektaklem było przed
stawienie „Krakowiaków i Górali”. Ono wieńczyło i kończyło zarazem 
prawdziwy rozkwit polskiej sceny narodowej w dobie Sejmu Czteroletnie
go.

Upadek Insurekcji Kościuszkowskiej i trzeci rozbiór Polski spowodował 
likwidację prawdziwie wolnego teatru. Ci, którzy go tworzyli opuścili War
szawę i udali się do Lwowa. Był wśród nich również Wojciech Bogusławski.
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Najstarsze zabytki 
kultury rękopiśmiennej w Polsce

Wejście Polski w orbitę kultury pisanej dokonało się w X wieku i miało 
ścisły związek z postępującym procesem chrystianizacji. Chrzest przyjęty 
przez Mieszka i wszystkie towarzyszące mu okoliczności polityczne i reli
gijne stworzyły formującemu się państwu nowe możliwości, wynikające 
między innymi z faktu związania się z kulturą łacińską.

Pozytywne konsekwencje tego kroku nastąpiły wkrótce. Młode państwo 
zyskało wiarygodność w oczach papieskiego Rzymu, a ponadto w ramach 
pogłębiania w nim wiary chrześcijańskiej zostało również objęte swoistym 
mecenatem.

Do kraju zaczęli przybywać misjonarze i organizatorzy Kościoła, którzy 
jako ludzie światli i wykształceni zaszczepiali w Polsce nową kulturę rodem 
z zachodniej Europy.

Misjonarze rzymscy przybywający na obce im ziemie przywozili ze sobą 
pierwsze księgi. Prowadzili też — poza działalnością religijną i polityczno- 
-dyplomatyczną — wzmożoną działalność nauczycielską, głównie pośród 
warstw dworskich i kościelnych. Drogi misjonarzy wiodły według wszel
kiego prawdopodobieństwa z dalekiej Irlandii, Niemiec, Włoch i Francji, 
ale także Czech i Węgier. Istnieje ponadto absolutna pewność, że przyby
wająca do Polski przyszła małżonka Mieszka Dobrawa, posiadała w swym 
ślubnym orszaku wiele cennych ksiąg.

Takim oto sposobem słowo pisane docierało do naszego kraju, a wraz 
z nim powszechnie przyjęty po reformie karolińskiej typ książki łacińskiej, 
upowszechniany przez obcych misjonarzy. Wypada podkreślić, iż niemałe 
zasługi w wzbogacaniu zasobów rodzimych bibliotek mieli także polscy 
książęta, którzy biorąc udział w licznych podróżach dyplomatycznych spro
wadzali na swój dwór bezcenne księgi. W wielu przypadkach uzupełniały 
one i tak już zasobny księgozbiór łaciński dworski lub przyklasztorny, 
z którego korzystali pobierający naukę książęta i przyszli duchowni.

Główne ówczesne ośrodki naukowe — jak już wspomniałam — mieściły 
się przy klasztorach, najpierw w Gnieźnie, a potem kolejno: w Poznaniu, 
Krakowie, Płocku i Kruszwicy. Ośrodki te dysponowały pokaźnymi jak na 
owe czasy zbiorami, na które składała się podstawowa „Bibliotheca”, czyli 
księgi Starego i Nowego Testamentu, dzieła liturgiczne, roczniki, traktaty 
i prace literackie niezbędne w toku nauczania oraz pisma ojców Kościoła, 
kazania, żywoty świętych i rozmaite dzieła teologiczne.
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O c a la łe  f r a g m e n ty  P ie rw s z a  s t r o n a
„ K a z a ń  św ię to k rz y s k ic h ” „ K a z a ń  g n ie ź n ie ń sk ic h ”

Rzecz jasna większość tych lektur była w większości pochodzenia zagra
nicznego, choć zdarzały się wśród nich również pojedyncze egzemplarze 
rodzimej produkcji, jak teksty o charakterze gospodarczym czy inwentarze 
dochodów.

Reasumując w dziejach książki średniowiecznej w Polsce można wyróżnić 
trzy etapy: wczesny przypadający na wieki X—XII; dojrzały — na wiek
XIII i późny obejmujący wiek XIV i pierwszą połowę wieku XV.

Pierwszy z nich przynosi „panowanie” książki obcej, względnie tworzonej 
przez obcych, w drugim inicjatywę przejmuje już polskie duchowieństwo, 
w trzecim natomiast książka wykracza poza kręgi kościelne, a co najważniej
sze — pojawia się piśmiennictwo w języku polskim. Oczywiście, w każdym 
z wymienionych tu okresów monopolistami w zakresie produkcji i groma
dzenia książek były oczywiście klasztory i katedry. Znana Biblioteka Kated
ralna (Kapitulna) w Gnieźnie posiadała na przykład na swoim koncie wiele 
bezcennych kodeksów XI- i XII-wiecznych. Najstarszą doku-
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„ B ib lia  k ró lo w e j Z o fii”  A u to g r a f  „ K ro n ik i”
J a n a  D łu g o sz a

mentacją może się również poszczycić Biblioteka Kapitulna w Krakowie. 
Pierwszy egzemplarz tej Biblioteki pochodzący z 1101 roku wymienia 3 
kodeksy liturgiczne, ale już inwentarz z 1110 roku — aż 52 kodeksy tego 
typu, nie licząc podręczników i dzieł prawniczych.

Wiele cennych zabytków książki rękopiśmiennej spoczywało również na 
półkach bibliotek przy kolegiatach i parafiach, natomiast pierwsi posiadacze 
zbiorów prywatnych pojawili się na przełomie wieków XII i X III. Należeli 
do nich Gall Anonim i Wincenty zwany Kadłubkiem. Obaj zasłynęli zwła
szcza jako autorzy najdawniejszych i najsławniejszych kronik, które przeszły 
do historii jako „Kronika Galla” i „Kronika Kadłubka”.

Bibliofilami byli również książęta: książę poznański i gnieźnieński Prze
mysław I, Henryk IV Probus, nie mówiąc już o ostatnim z Piastów — 
Kazimierzu Wielkim — założycielu Akademii Krakowskiej.

Właśnie założenie Akademii w roku 1464 miało niezwykle istotne znacze
nie w dziejach książki i nauki polskiej. Ta druga (po praskiej) uczelnia
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w Europie Środkowej już wkrótce zaczęła cieszyć się dobrą sławą, co z ko
lei sprzyjało napływowi studentów i profesorów ze wszystkich dzielnic 
kraju, a także z zagranicy.

Poszerzenie programu nauczania o nowe dyscypliny takie jak: filozofia, 
prawo, astronomia, matematyka i medycyna wiązało się jednoznacznie z po
szerzeniem tematyki lektur, a tym samym wzbogaceniem zbiorów o dalsze 
unikalne pozycje. Tym bardziej, że w posiadanie księgozbiorów wchodzili 
już nie tylko profesorowie, ale co zamożniejsi studenci, którzy podróżując 
po Europie nabywali dzieła najsłynniejszych mistrzów. Tak więc obok pro
fesorskich (Pawła Włodkowica, Jana Długosza czy Jana Isnera) również 
i studenckie podręczne księgozbiory stały się zaczątkiem najważniejszej pol
skiej książnicy średniowiecznej, jaką była Biblioteka Uniwersytetu Krakow
skiego.

Wzrastające zainteresowanie książką (liturgiczną, naukową) sprzyjało za
kładaniu rodzimych skryptoriów i pracowni iluminatorskich, z których naj
słynniejszym było skryptorium świętokrzyskie założone przez benedykty
nów na Łysej Górze. Z czasem lista ta uzupełniona została przez skryptoria 
katedralne, a w XIV i XV wieku również cechowe, mieszczańskie. Równo
legle z nimi powstawały szkoły rękopiśmiennicze — najpierw w większych 
ośrodkach (Kraków, Płock) a później mniejszych, np. w Piotrkowie. Za
trudniały one wielu znakomitych kopistów, którzy całymi dniami przepisy
wali obszerne księgi — najczęściej anonimowo. Byli jednak i tacy, którzy 
ujawniali swe nazwiska czy imiona w formie najprzeróżniejszych maksym, 
zaklęć czy żartów w zakończeniach.

Trzeba przyznać, że bardzo wiele dawnych średniowiecznych kodeksów 
jest prawdziwym arcydziełem z punktu widzenia sztuki iluminatorskiej.

*  *  *

Przykładem najstarszych zabytków rękopiśmiennych na ziemiach pol
skich są łacińskie księgi religijne pochodzenia obcego. Do pierwszych należą 
spro.wadzone z Francji kazania postne z VIII w. oraz słynny „Ewangeliarz” 
z roku 800 przechowywany w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Z wieku 
XI pochodzą natomiast bogato iluminowane kodeksy liturgiczne: „Ewange
liarz gnieźnieński”, „Złoty kodeks pułtuski” i „Sakramentarz tyniecki”.

Niezwykle cennym zabytkiem XII-wiecznej sztuki iluminatorskiej jest 
sprowadzony do Polski z Ratyzbony „Ewangeliarz ernmeramski”, a także 
jedyny w naszym kraju oprawiony w rzeźbioną srebrną blachę „Ewange
liarz Anastazji”.

Pierwszą „jaskółką” polszczyzny w wydaniu książkowym stała się dobrze 
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znana z historii literatury „Księga Henrykowska” z przełomu X III i XIV 
wieku, w której znaleźć możemy pełne zdanie w języku polskim. Natomiast 
pierwszym absolutnie polskim zabytkiem rękopiśmienniczym są znalezione 
w roku 1890 przez Aleksandra Brucknera „Kazania świętokrzyskie” z po
czątku XIV wieku. Do naszych czasów zachowały się szczątki sześciu 
kazań, kazań zresztą krótkich, które bardziej mogą być potraktowane jako 
plany czy konspekty niż mowy kaznodziejskie. Toteż przypuszcza się, że 
dopiero w oparciu o nie średniowieczni duchowni wygłaszali swoje kazania 
stosownie do charakteru święta czy uroczystości.

Drugim równorzędnym zabytkiem były „Kazania gnieźnieńskie” z wieku
XIV lub XV oraz pięknie iluminowany „Psałterz floriański” z przełomu 
tych wieków.

„Kazania gnieźnieńskie” w przeciwieństwie do świętokrzyskich zawierały 
już pełne teksty kazań (dziesięciu), przeznaczonych najprawdopodobniej dla 
wiernych, na co wskazuje prosta i przystępna forma. A oto przykład (bar
dzo fragmentaryczny) jednego z kazań przewidzianych na uroczystość św. 
Bartłomieja:

„Dziatki miłe! Nasz Krystus miły jest On swe świete apostoły temu to 
nauczał był, kakoćby na tym to świecie miedzy krześcijany bydlić (red. 
przebywać) mieli”. (...)

Zupełnie inny charakter ma wymieniony już „Psałterz floriański”. Księga 
ta — dzieło nieznanego tłumacza — stanowi polski przekład stu pięćdzie
sięciu psalmów Dawida, przy czym obok języka polskiego i łacińskiego ory
ginału równolegle podany jest także tekst niemiecki. Nazwa „psałterza” 
wywodzi się od nazwy opactwa Św. Floriana w Austrii — miejsca, gdzie 
pierwotnie był przechowywany. Psałterz ten jest niezwykle cenny nie tylko 
dla historyka, sztuki, ale także dla lingwistów — pozwala śledzić rozwój 
dawnej mowy polskiej.

Pisząc o polskiej literaturze religijnej nie sposób pominąć powstałej 
jeszcze w wieku X III „Bogurodzicy”, chociaż najstarszy znany odpis pieśni 
datowany jest na wiek XV. Należy dodać, że „Bogurodzica” — początkowo 
pieśń wyłącznie kościelna — stała się w wieku XV hymnem rycerstwa pol
skiego podążającego na pola Grunwaldu.

Właśnie wiek XV przynosi coraz liczniejsze przykłady pism w języku 
narodowym. Z tego okresu pochodzi na przykład bogato iluminowana „Bi
blia królowej Zofii”, ostatniej żony Władysława Jagiełły. Niestety nie prze
trwała ona w całości do naszych czasów.

Niewątpliwie w badaniu kultury językowej Średniowiecza z wiadomych 
względów (zaginięcie, zniszczenie wielu cennych zabytków piśmiennictwa)
11 —  Kalendarz Katolicki
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zdani jesteśmy na pewną fragmentaryczność. Ale nawet to, co pr/cl rwało 
pozwala wnosić, iż język ten rozwijał się prężnie, adaptując dla swoich 
potrzeb wiele nieznanych dotąd słów. Można przypuszczać ponadto, żc 
wiele rodzimych przykładów pisemnego utrwalenia wczesnej polszczyzny 
zostało po prostu „zaczytanych” także i z tej racji, iż nie mogły one kon
kurować z monumentalnymi i bardzo przecież elitarnymi księgami łaciński
mi. Niemniej zasoby ówczesnych bibliotek oraz zachowane liczne jeszcze 
zabytki kultury piśmienniczej są wystarczającym dowodem otwartości i 
chłonności młodego państwa, które w krótkim stosunkowo czasie potrafiło 
politycznie i kulturowo zrównać się z zachodnimi potęgami ówczesnego 
świata.

Potwierdzenie tego faktu znaleźć można w zachowanej kronice Jana Dłu
gosza „Annales seu cronicae incliti regni Poloniae”, w której poza opisem 
wydarzeń i komentarzy daje on także wyraz swoich osobistych uczuć wobec 
faktów i ludzi. Jednym z nich było zakończenie wojny z Zakonem i przyłą
czenie do Polski zagarniętej przez krzyżaków ziemi chełmińskiej, pomor
skiej i michałowskiej.

„Okazał Bóg wszechmogący narodowi polskiemu osobliwą łaskę swoją 
i miłosierdzie — czytamy w kronice — gdy i ziemie tak znakomite z dawna 
od królestwa polskiego oderwane i w obce ręce zagarnione, i z zawistnym 
nieprzyjacielem pokój i jedność przywrócił; gniewnych Polakom przychyl
nymi i niebezpiecznych przystępnymi, srogich łagodnymi, wrogów przyja
ciółmi i sprzymierzonymi uczynił... Rozszerzył granice królestwa polskiego, 
umocnił je i wywyższył wobec sąsiednich i odleglejszych narodów, tak że 
wielu niemieckich i współczesnych książąt, a z nimi i wiele ludów postron
nych uczuło zawiść... Wszelako miasto Wrocław i jego obywatele nieobojęt
nie złożyli wtedy dowody swej dla króla i królestwa polskiego wdzięczności, 
wiary i przychylności. Gdy bowiem dowiedzieli się o zawarciu pokoju, 
zabrzmiały w ich kościołach hymny dziękczynne, podniosły się między 
ludem pieśnią radosną przy głoszonych okrzykach wesołości, biciu we 
dzwony i rzęsistym oświetleniu miasta nocy następnej. (...)

I ja piszący te kroniki, czuję niemałą pociechę z zakończenia wojny pru
skiej, z odzyskania krajów z dawna od królestwa polskiego odpadłych 
i z przyłączenia Prus do Polski. Bolało mnie to bowiem, że królestwo pol
skie szarpane było dotąd i rozrywane od rozmaitych ludów i narodów.

Teraz szczęśliwym mienię siebie i swoich współczesnych, że oczy nasze 
oglądają połączenie się krajów ojczystych w jedną całość (...)”.
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W  140 rocznicę śmierci

FRYDERYK CHOPIN 
(1810—1849)

— okres warszawski

Rok urodzin Chopina przypada na bardzo znamienną epokę. Jest to 
chwila największego rozkwitu gwiazdy napoleońskiej, poprzedzająca epokę 
rozczarowań. W latach tych rodziło się wielkie pokolenie romantyków, tych, 
co zawiedli się w swoich dążeniach przeżywając rok 1830 i 1848. Wtedy 
rodzili się Schumann, Liszt, Wagner, Słowacki, Krasiński. Niespotykana 
plejada geniuszów. Epoka ta w bardzo silnym stopniu oddziałała na kształ
towanie się osobowości Chopina, tworzyła jego charakter — obdarzyła go 
też tym dźwiękiem jedynym, dźwiękiem mocy i smutku, po którym tak 
łatwo poznać każde jego dzieło.

Dzieciństwo i młodość Chopina zwykło się wiązać z Żelazową Wolą i z jej 
mazowieckim pejzażem. Ze spokojnym nurtem Utraty, która przepływa 
tędy, z wierzbami przy drodze do Sochaczewa, z równiną, na której wzno
szą się okrągłe wieże brochowskiego kościoła. Zapomina się o tym, że Cho
pin, zaledwie półroczny, przewieziony został do Warszawy i odtąd los jego 
aż do dwudziestego pierwszego roku życia związany jest ze stolicą Polski. 
Jeżeli chodzi o jego wiejskie powiązania z ziemią ojczystą, to widzimy, że 
więcej ich wybiega w stronę Kujaw, a nawet Pomorza. Kujawy odgrywają 
specjalną rolę w życiu naszego muzyka. Stąd pochodziła jego matka, z jej 
ust na pewno słyszał pierwsze kujawiaki, owe najbardziej polskie melodie, 
pełne słodkiej mocy wewnętrznej i wewnętrznego smutku, opiewające dolę 
chłopa z ubogich, bezleśnych, równinnych okolic naszej ojczyzny. Na 
Kujawy wyjeżdżał na wakacje, owe pamiętne wakacje, z których przywoził 
zapas zdrowia i dobrego humoru, a zapewne i zapas piosenek. Zresztą znał 
i Mazowsze, i Łowickie, i Lubelskie.

Dom Chopinów był domem osobliwym. Warto na to zwrócić uwagę, od 
niego bowiem zależała niejedna determinanta losu Chopina i losu jego 
muzyki. Jest to jeden z nielicznych przykładów domu rodzinnego, w któ
rym poszczególnych jego członków łączył stosunek wprost niezwykłego zży
cia się i przywiązania. Podczas kiedy Beethoven musiał walczyć z ojcem- 
-pijakiem, Bach, osierocony tak wcześnie, zdany był na łaskę i niełaskę
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brata, Chopin w gnieździe rodzinnym otoczony był serdeczną miłością 
matki, ojca i sióstr.

Ojciec Fryderyka, Mikołaj Chopin urodził się we Francji i był Francu
zem. Do Polski przybył w roku 1787, mając lat szesnaście. Fryderyk Skar
bek w Pamiętnikach przekazał potomnym piękny portret swego nauczyciela:

„Przez długoletni pobyt swój w kraju naszym, przez stosunki przyjaciel
skie z domami polskimi, a głównie przez ożenienie się z Polką, a stąd przez 
związki małżeńskie i rodzicielskie stał się rzeczywiście Polakiem i w starości 
swej doczekał się tej pociechy, że był powszechnie poważanym, jako zasłu
żony nauczyciel szkół publicznych, że był kochanym od uczniów swoich 
i ich rodziców i że na ostatek miał syna, który głośno i wszędzie mieniąc się 
być Polakiem, zjednał ojczyźnie swojej tę chwałę, iż był kolebką jednego 
z największych geniuszów muzycznych”.

Poza rodziną pierwszymi pośrednikami pomiędzy Chopinem a światem 
byli jego koledzy i przyjaciele. Rozszerzali oni jego horyzont — a przede 
wszystkim uczyli obcowania z człowiekiem i znajomości człowieka, chwi
lami zadziwiającej u młodego artysty. Zetknął się on z tymi kolegami i przy
jaciółmi bardzo wcześnie, zanim jeszcze poszedł do szkoły, dzięki temu, że 
rodzice po przyjeździe do Warszawy z Żelazowej Woli otworzyli pensjonat 
dla chłopców, taką uczniowską „kwaterę”, postawioną na bardzo szerokiej 
stopie. Udzielano tam lekcji języków i muzyki, mówiono przy stole po fran
cusku, wszystko było „w bardzo dobrym tonie” i należało do szyku odda
wać synów na mieszkanie do „państwa Szoppę”.

Kontakty te, choć bardzo jednostronne nie były bez pożytku, bez zasad
niczego pożytku: przynosiły mianowicie owe wakacyjne zaprosiny na wieś 
do Szafami, do Sokołowa, do Sannik, a co za tym idzie — owe pierwsze 
kontakty z przyrodą mazowiecką i kujawską, kontakty z ludem i jego sztuką. 
Były to co prawda kontakty „odgórne”, poprzez dwór, skrzywiające perspe
ktywy i całkowicie zabijające jakąkolwiek orientację w zagadnieniach społe
cznych — ale przecież inny rodzaj poczucia tego ludu, głębsze wniknięcie 
w jego egzystencję w ówczesnych warunkach były dla Fryderyku niemoż
liwe. Był dostatecznie inteligentny i wrażliwy, aby odczuć więcej niż jego 
rówieśnicy i więcej od nich zrozumieć z tego, co widział. Niewątpliwie 
zetknął się tutaj bardzo bezpośrednio z muzyką liniowy, zuihiercsowiil się 
nią, skoro spisywał słowa i melodie pieśni. Bezwiednie wihlunml w siebie 
owe kujawiaki i smętne nuty równinnego oloczeniii. Zasłyszane lu piosenki 
i skoczne melodie odbiją się kiedyś najczystszym et liein w jego muzurkach, 
które wyciskać będą łzy z oczu zagubionych nu olu /y^nie rodaków i czaro-
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wać cudzoziemców swym egzotycznym dla nich wdziękiem. Wiele z tych 
jego mazurków powstanie jeszcze w kraju. Inne będzie Fryderyk kompo
nował dopiero po wielu latach na obczyźnie i chociaż od mazowieckich 
wierzb i kujawskich pól dzielić go będą tysiące mil i kawał życia, wspo
mnienie o ojczystej ziemi i jej ludu towarzyszyć mu będzie do końca jego 
dni.

Podziwiać należy, jakie szczęście towarzyszyło Chopinowi w doborze 
pedagogów. Pierwszy jego nauczyciel, Wojciech Żywny, chociaż mierny, od 
razu poznał się na talencie swego ucznia, nie zgasił jego entuzjazmu, nie 
skrzywił go technicznie, szanował i kochał, jak zresztą każdy, kto z nim się 
stykał nawet za dziecięcych lat. Józef Elsner, nauczyciel z Konserwatorium 
na ostatecznym egzaminie Chopina skreślił taką oto pamiętną opinię: 
„Chopin Fryderyk. Szczególna zdatność. Geniusz muzyczny”. Opinia ta 
czyni honor profesorowi.

Była ona zakończeniem długoletniej obserwacji muzycznego rozwoju 
genialnego chłopca, była też jakby stwierdzeniem tego, czego się profesor 
po swym uczniu spodziewał, czego od niego żądał. Elsner zapewne od 
pierwszej chwili zorientował się, z kim ma do czynienia, i raczej ukierun
kowywał, aniżeli nauczał. Zasady pedagogiczne miał wspaniałe.

„W nauce kompozycji nie należy podawać przepisów zbyt drobnostkowo
— powiada — szczególniej uczniom, których zdolności są widoczne, ude-
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rzające; niech sami je wynajdują, by mogli sami siebie przewyższyć i dojść 
do wynalezienia tego, czego jeszcze nie wynaleziono”. Czyż można było 
mieć lepszą zasadę przy nauczaniu Chopina? Ten mądry człowiek pierwszy 
uchwycił to, co potem z trudem dochodziło do świadomości późniejszych 
admiratorów Chopina. A mianowicie, jak to powtarza swoim „mówionym” 
stylem siostra Fryderyka, Ludwika, powiadał, że Fryderyk „ma tę orygi
nalność i ten rytm, czy jak tam, z ziemi rodzinnej, który go tym oryginal
niejszym przy wzniosłych myślach czyni i charakteryzuje; chciałby, żeby Ci 
to pozostało”.

Trudno o jaśniejszy pogląd na istotę muzyki Chopina. A skoro otoczenie 
Chopina rozumiało, na czym nowość i wielkość jego początków muzy
cznych polega, to tym bardziej on sam musiał zdawać sobie z tego sprawę. 
Toteż w narodowym kierunku jego twórczości należy widzieć daleko więk
szą dozę świadomości artystycznej i woli kompozytora, niż dotychczas 
przypuszczano.

Ale Elsner był tylko jednym z ogniw tego środowiska, które swój wpływ 
zasadniczy wywierało na kształtowanie się młodego Chopina. Środowisku 
temu patronowała poetyczna postać Kazimierza Brodzińskiego, który miał 
olbrzymi wpływ na swoich słuchaczy. Wśród tych słuchaczy znajdował się 
Fryderyk Chopin. Ówczesne wykłady Brodzińskiego zawierały tezy, które 
musiały wywierać wpływ na młodego chłopca. Oto ich fragment:

„Aby literatura nasza prawdziwie zakwitnąć mogła, wyrzec się potrzeba 
na zawsze poniżającego wyrazu, że jestem za szkołą niemiecką albo szkołą 
francuską. Szkołą poetów, pisarzów i artystów powinna być jedynie natura, 
powszechnie przyjęte i uznane zasady, na koniec smak, którego szukać 
potrzeba w języku, w dziejach i obyczajach narodu. (...) Każda narodowa 
literatura jest lepszą, użyteczniejszą, dla potomności znakomitszą, a nawet 
w błędach swoich szlachetniejszą aniżeli kształcona na obcych wzorach... 
Niech co chcą prawią zimni teoretycy i ślepi geniuszów hołdownicy, powta
rzam, że bez uczuć patriotycznych utwory geniuszów być wzniosłe nie 
mogą...”.

W takim ciepłym gnieździe, otoczony uwielbieniem, pieszczony i nie zda
jący sobie sprawy, w jaki sposób pochłania pierwsze elementy życia i sztuki, 
żył Chopin. Wielkie zdolności młodziutkiego pianisty, kompozytora i im- 
prowizatora, zainteresowały poważnie wiele osobistości, należących do tak 
ożywionego wówczas i licznego towarzystwa warszawskiego, w którym było 
kilka ośrodków naprawdę wysokiej kultury muzycznej.
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„Mieć u siebie Chopina — wspomina Józef Sikorski — słyszeć go grają
cego należało do najwyższej rozkoszy, jakie wówczas Warszawa dać mogła”.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Chopin był pieszczoszkiem salonów. 
Słuchali go Potoccy, księżna Łowicka i osławiona „księżna” Zajączkowa, 
pieścili go magnaci, generałowie, książęta. Wcześnie się wciągnął do „her
bat, wieczorów i balików”, które zwolna stały się jego przyzwyczajeniem, 
bez których obejść się nie mógł. Był to narkotyk, który rujnował jego 
zdrowie.

„Towarzystwo” warszawskie było w owym czasie wyjątkowo błyszczące. 
Pomiędzy rokiem 1815 — „rokiem odnowienia Królestwa Polskiego” — 
a powstaniem listopadowym, Warszawa i część Polski „w kordonach mos
kiewskich” przeżywała okres prosperity rodzącego się kapitalizmu i począt
kującej industrializacji kraju. I pod względem artystycznym — zanim po 
powstaniu znowu spadła do rzędu zaniedbanego, prowincjonalnego miasta
— Warszawa stała wysoko. Przede wszystkim miała tu znaczenie jej sytua
cja geograficzna. Petersburg stawał się powoli ową Mekką dla artystów. 
A droga do Petersburga prowadziła przez Warszawę. Najwięksi z ówczes
nych wirtuozów zatrzymują się w Warszawie dając tu koncerty. Chopin od 
najmłodszego dzieciństwa mógł asystować na tych popisach. Słyszał Paga
niniego, zachwycał się śpiewem Catalani, poznał Hummla — koncerty te 
robiły na nim duże wrażenie. Zawdzięczał im bardzo wiele.

Owo „błyszczące życie” wciągało Chopina od dziecka. Chorowity chło
pak, rozchwytywany przez damy, otoczony w domu uwielbieniem matki 
i sióstr, mógł naprawdę stracić głowę, mógł się zmarnować z niezwykłą łat
wością. Podziwiać trzeba charakter tego chłopca, któremu, jak to się dzisiaj 
mówi, „woda sodowa” bynajmniej do głowy nie uderzyła.

Rzeczywiście podziwiać należy, jak to „cudowne dziecko” wyniosło zdro
wo talent i swą pracowitość z takich warunków, jak ocalało z tych jedwab
nych, a drapieżnych rączek, jak przezwyciężyło wszelkie pokusy „zaczaro
wanych pałaców”. Że Fryderyk — chory i rozpieszczony — wyniósł z tej 
epoki kapryśność, na którą skarży się George Sand, trudno się dziwić. 
Wyniósł także zamiłowania artystyczne i arystokratyczne do pięknych me
bli, gustownego nakrycia, świetnego ubierania się i — zatrzaskiwania drzwi 
do swego wnętrza przed nosem natrętnego intruza.

Jakież były owe siły, które nam jednak wywalczyły Chopina i stworzyły 
z niego wielkiego narodowego artystę? Przede wszystkim był to wielki 
talent, „geniusz muzyczny”, który po prostu żywiołową siłą pchał go do 
dokonania tych rzeczy, co go wzniosły ponad owo towarzystwo, w którym,
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zdawało się, tkwił po uszy. Oczywiście pomagała mu w tym niezwykła inte
ligencja, wychowana na Wolterze, zupełnie francuska jasność spojrzenia, 
która pozwoliła mu nader wsześnie ocenić wartość owego towarzystwa, 
w którym się obracał, jak również określiła mu, jaki jest cel jego sztuki i ja
kie są jego zadania życiowe. Inteligencja, która mu jednocześnie ściśle 
określiła środki, jakimi ma działać, aby stworzyć sztukę narodową. Mądrość 
życiowa, tak wcześnie zjawiająca się u tego dziecka salonów, a właściwie 
dziecka „oblatanego” po salonach, każą mu bardzo wcześnie liczyć tylko na 
siebie i na swój fortepian.

Chopin widzi bardzo jasno ludzkie charaktery, ocenia precyzyjnie war
tość każdego spotkanego człowieka. To mu pozwala na unikanie błędów, 
które by niejedno dziecko, niejeden chłopak na jego miejscu popełnił. Jego 
niezwykła indywidualność wyciągnęła go z tych zasadzek, które go mogły 
przyprawić o zawrót głowy i doprowadzić do zaparcia się swego „wierzę”.

Rozumny Mikołaj Chopin dbał o wykształcenie syna, ale miał na uwadze 
i to, że dla rozwoju młodego artysty rzeczą ważną jest zetknięcie się z szer
szym światem. Jak pisał: „potrzeba mu tylko teraz, aby mógł zwiedzić 
zagraniczne kraje, zwłaszcza Niemcy, Włochy i Francję, ażeby się na 
dobrych wzorach dostatecznie mógł ukształcić”. Do głowy — mimo wszy
stko — rodzicom Chopina nie przychodziło, że, właściwie mówiąc, Chopin 
sam pomimo tak młodego wieku mógłby być już „wzorem”, według którego 
niejeden by się „ukształcił”.

Wyprawiono więc Fryderyka do Berlina, gdzie zapoznał się z życiem 
muzycznym tego miasta, zetknął się z tamtejszymi wybitnymi muzykami — 
rozszerzając w ten sposób znajomość dobrej muzyki. Następną zagraniczną 
wyprawą, która wywarła duży wpływ nie tylko na jego umysł, ale miała 
także poważne konsekwencje w jego artystycznej karierze — była podróż do 
Wiednia. Od drugiej połowy XVIII wieku, dzięki Mozartowi, Haydnowi 
i Beethovenowi, Wiedeń stał się stolicą muzyczną Europy. Kto w Wiedniu 
zyskał uznanie, miał już ustaloną na cały świat opinię. Tu dał Chopin dwa 
koncerty, które miały dla kompozytora duże znaczenie. Zyskał dzięki nim 
rozgłos, a także wiele doświadczenia jako koncertant.

„Dziś mędrszy i doświadczeńszy jestem — pisał do rodziców — o jakie
4 lata”.

Spodobał się tutejszej publiczności, spodobał się również bardzo krytyce 
muzycznej, która nie szczędziła mu pochwał w wiedeńskiej prasie. Po 
Wiedniu odwiedził jeszcze Chopin Pragę, Drezno i Wrocław. W Pradze nie 
koncertował, tylko nawiązywał kontakty z wybitnymi ludźmi ze świata 
muzycznego, do których wiózł listy polecające z Warszawy i Wiednia.
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W Dreźnie trafił Chopin na uroczystości związane z osiemdziesiątą rocznicą 
życia Goethego i przy tej okazji obejrzał Fausta w Teatrze Drezdeńskim 
oraz słynną galerię obrazów.

Ostatni rok pobytu Chopina w Polsce — od powrotu z Wiednia do 
wyjazdu ostatecznego — to okres nagromadzenia potężnych uczuć, które 
stały się potem pokarmem genialnej twórczości na długie lata. W tym okre
sie Chopin kończy 20 lat, kocha się, zwierza i komponuje swoje młodzień
cze arcydzieła. Wszystko to na tle zbierających się nad ojczyzną chmur, na 
tle groźnych pomruków wydobywających się z podziemi, na tle wielkich 
patriotycznych i społecznych nurtów, które niebawem miały wstrząsnąć sto
licą Polski.

W tym niezwykłym roku — 1829/1830 — Chopin odgrywał zdaje się 
specjalną rolę w Warszawie. Niewątpliwy poryw genialności musiał się 
udzielać całemu miastu, gdyż Chopin był wszędzie: w „towarzystwie”, 
w kawiarni, na ulicy. Wszystkich cieszyła jego młodość, wesołość, radość 
życia i prawdziwie mozartowska niefrasobliwość, z jaką sypał jak z rękawa 
utwór po utworze. Napisanie jakiegoś walca czy mazurka nie zabierało mu 
wiele czasu. Wizyty, flirty, próby fortepianowe, trochę plotek — jakżeby 
bez tego, przecież to Warszawa!

Obok święcenia triumfów przeżywał Chopin i poważne rozterki. Jego 
równowagę w tym niezwykłym roku zakłócała szczególnie mocno jedna 
sprawa. Był to strach przed koniecznością powzięcia zasadniczej decyzji, 
decyzji wyjazdu z kraju. Powodzenie, jakie dziewiętnastoletni młodzieniec 
zdobył w Wiedniu, otwierało mu drogę do wielkiej kariery artystycznej 
w całej Europie. Trzeba było więc pomyśleć teraz o dalszym kształceniu się 
za granicą i zdobyciu stanowiska odpowiedniego do jego kompozytorskiego 
i wirtuozowskiego talentu. Oczywiście złudzeniem jego najbliższych, złu
dzeniem samego Fryderyka — była nadzieja, że jest to wyjazd „na jakiś 
czas”. Był to niby „wojaż” do Włoch, niby to podróż artystyczna, ale Cho
pin wiedział w głębi ducha, że jest to wyjazd do Paryża — i wyjazd na 
zawsze.

Że Paryż był jego zasadniczym celem, który, być może, przed sobą 
samym, a już na pewno przed rodzicami ukrywał, wypływa z kilku wzmia
nek w jego listach, gdzie się nazwa francuskiej stolicy, jak gdyby niechcący, 
sama pod pióro nawija. Że jest to wyjazd na zawsze, wynikało nie tylko 
z samych przeczuć wielkiego artysty, z chmur, jakie się nad ojczyzną zbie
rały, i z grobowych wizji, które ni stąd, ni zowąd młodego chłopca 
nawiedzały.

Rozstanie z Polską i Warszawą było koniecznością, wynikało to z samej
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logiki sytuacji. Dużo się mówi o „muzykalności” ówczesnej Warszawy. 
Wylicza się koncerty i publikacje muzyczne. Ale jakaż to była muzyka. 
Rozmuzykowana w owej epoce Warszawa tonęła w dyletantyzmie. Kon
certy miały programy dziecinne, a z ówczesnych publikacji muzycznych nic 
albo prawie nic nie zachowało wartości do dziś dnia. Chopin czuł instynk
tem już, jeżeli nie rozumem, że dla niego w Warszawie miejsca nie ma, że 
powszechny dyletantyzm i prymitywizm muzyczny zabije go tutaj.

I przed tym opuszczeniem rodzinnego gniazda i rodzinnego miasta 
odczuwał po prostu strach. Odkładał wyjazd pod rozmaitymi pozorami. Nie 
mógł się zdecydować na moment ostatecznego rozstania. Jak każda deli
katna natura, nie mógł tak łatwo z ciepłego środowiska wylecieć na chłodne 
powietrze, gdzie już nie będzie mieć żadnego oparcia: ani rodziny, ani 
nauczycieli, ani przyjaciół — i gdzie będzie musiał polegać tylko na sobie. 
Skazać się na ciężką samotność, która już odtąd miała być jego przezna
czeniem.

Ostatecznie postanowiono, że opuści Warszawę i uda się do Wiednia 
w pierwszych dniach listopada 1830 roku. W ciągu ostatnich tygodni 
pobytu Fryderyka w kraju liczni jego znajomi i przyjaciele żegnali go na 
prywatnych zebraniach towarzyskich. Dnia 2 listopada Chopin opuszcza 
ojczyznę, żegnany Kantatą  Józefa Elsnera, specjalnie na tę okoliczność 
skomponowaną, odśpiewaną przez grupę odprowadzających go kolegów. 
Zabiera ze sobą srebrny puchar z ziemią rodzinną, ofiarowany mu przez 
przyjaciół w przededniu wyjazdu.

Pieśń, którą go żegnano na krańcach Warszawy, zawierała słowa zapew
niające o tym, że chociaż sam opuszcza rodzinne miasto, to pozostawia 
.w nim jednak swoje serce. Słowa te spełniły się, gdy — zgodnie z wolą 
Fryderyka — siostra Ludwika, obecna przy jego zgonie w Paryżu, prze
wiozła je w szklanej urnie do Warszawy.

Wyjeżdżał Chopin z kraju już jako zupełnie dojrzały twórca. W tece 
kompozytorskiej posiadał wszystkie swoje utwory na fortepian z towarzy
szeniem orkiestry, w tym dwa koncerty, ponadto kilkanaście polonezów, 
mazurków, parę nokturnów, walcy i etiud z opusu 10 oraz wiele innych 
drobniejszych utworów. Był to ładunek, z którym mógł śmiało zdobywać 
Europę.

Mimo to był pełen smutku i złych przeczuć. Dwa miesiące przed wyjaz
dem pisał do swego najbliższego przyjaciela — Tytusa Woyciechowskiego:

„(...) myślę, że wyjeżdżam po to, żebym na zawsze zapomniał o domu, 
myślę, że jadę umrzeć — jak to przykro musi być umierać gdzie indziej, nie 
tam, gdzie się żyło”.

E W A  S T O M A L
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„POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH”

Rok 1890. W Krakowie 52-letni, chory już bardzo Jan Matejko, wielki 
malarz, słynny wówczas na całą Europę, podejmuje się wielkiego dzieła. 
Chce stworzyć „Poczet Królów i Książąt Polskich”.

Właśnie poczet królów i książąt — w kraju, który na mapie Europy nie 
istniał, którego najpiękniejsze miasta, Kraków i Lwów, zdaniem przecięt
nego Austriaka „na wieki złączone były z Habsburskim tronem”, którego 
Poznań usilnie przekształcano w „praniemieckie” miasto, a Warszawa, sto
lica „kraju priwislańskiego” stanowiła dla Rosjan nieodłączną część impe
rium rosyjskiego.

Wtedy właśnie Jan Matejko, znany dotychczas przede wszystkim jako 
twórca dzieł przedstawiających poszczególne wydarzenia z historii Polski, 
które miały krzepić uczucia patriotyczne Polaków wszystkich trzech zabo
rów i podtrzymywać ich wiarę w odrodzenie Ojczyzny — zaczyna tworzyć 
portrety władców Polski.

Bardzo pragnął wykonać tę pracę i wykończyć ją, ogromnie leżało mu to 
na sercu. Dlatego właśnie, mimo bardzo już złego stanu zdrowia, mimo 
nawet licznych przypadków utraty przytomności przy pracy, mimo wielu 
intratniejszych propozycji, zaczął tworzyć wielkie dzieło: kilkadziesiąt wize
runków królów, dzieło, które miało wstrząsnąć sumieniem wszystkich Po
laków.

Te królewskie postacie, symbolizujące całą historię Rzeczypospolitej, z jej 
wszystkimi wzlotami i upadkami, miały współczesnych i potomnych pobu
dzać do przemyślenia burz, jakie nad Ojczyzną się przetoczyły, skłonić do 
zastanowienia nad całą historią kraju i narodu, zachęcić do wysnucia wnio
sków na przyszłość.

I tak „Poczet” stał się przeciwieństwem wszystkich dotychczasowych 
dzieł historycznych Jana Matejki. Te poprzednie przykuwały ogromem, 
zachwycały barwą, dawały wiele do myślenia nad treścią. Postacie natomiast 
władców, królów i książąt to kompozycje rysunkowe, w różnych odcieniach 
czerni i szarości. I one jednak przez swą majestatyczność i potęgę zmuszały 
do refleksji, do przemyśleń. Dlatego właśnie mistrz Matejko uznał swe 
dzieło za tak potrzebne, dlatego tak spieszył się z jego ukończeniem.

Jan Matejko włożył w tę pracę niezwykle dużo wysiłku, dokonał uposta- 
ciowienia i ożywienia dawno zmarłych władców. Każdy wizerunek oparty 
był na dokładnym studium historycznym, na wielu przebadanych przeka-
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zach dotyczących ubioru, wyglądu, a nawet pozytywnych i negatywnych 
cech charakteru danej postaci.

Mimo to jednak, jak wynika ze współczesnych ocen, mimo posłużenia się 
przez twórcę autentycznymi dokumentami historycznymi, „Poczet Królów
i Książąt Polskich” odbiegł od realizmu. Przeważyła mimo wszystko świa
doma lub może podświadoma idealizacja pewnych postaci. Rzecz to tym 
bardziej znamienna, że sam Matejko w wydanym 30 lat wcześniej dziele 
„Ubiory w Polsce” dał liczne dowody umiejętności posługiwania się ściśle 
naukową metodą dla uzyskiwania historycznej prawdy o życiu dawnej Pol
ski. Nie zawsze jednak mistrz Matejko tę naukową ścisłość stosował do 
swych wizerunków królewskich. Przykładem takiej idealizacji może być 
portret króla Kazimierza Wielkiego.

Matejko miał to niezwykłe dlu twórcy szczęście, że latem 1869 roku, 
a więc na długo przed powzięciem nawet zamysłu tworzenia „Pocztu”, 
w katedrze wawelskiej odkryto szczątki tego właśnie wielkiego wliulcy. Jun 
Matejko jako jeden z niewielu uczestniczył wówczus w otwieraniu grobowrn
i był jednym z pierwszych, którzy mogli widzieć jego wnętrze. To, co /obu 
czył, sprawiło na nim wielkie wrażenie: ujrzał i docenił niezwykły majestat 
śmierci, ale jako artysta nie mógł na tym poprzestać. Po reportersku niemal 
zdokumentował to wydarzenie. Oprócz niezwykłego obrazu „Wnętrze gro
bowca Kazimierza Wielkiego”, bądącego piękną, zaskakującą widza kompo-
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1. Mieszko I
2. W ła d y s ła w  Ł o k ie te k
3. K a z im ie rz  W ielk i
4. W ła d y s ła w  Ja g ie łło
5. J a d w ig a

zycją i świetnym studium gry światła i cienia, Matejko odtworzył także nie
zwykle dokładnie znalezione w grobowcu insygnia królewskie: koronę i 
berło, zachowane części stroju, ale też i czaszkę królewską. Ten rysunek 
czaszki wykonał niezwykle dokładnie, a później na jego odwrocie, pod 
światło, podjął nowatorską wówczas próbę rekonstrukcji rysów twarzy króla 
Kazimierza Wielkiego. Uzupełnił brakujące części głowy, domalował na 
wiernie skopiowanym czerepie skórę i zarost, o istnieniu którego wiedział 
z przekazów historycznych, tworząc możliwie najwierniejszy wizerunek mo
narchy zmarłego przed pięciuset laty. Niestety, opracowując później portret 
króla do „Pocztu” nie wykorzystał wyników swych fizjologicznych docie
kań. Być może nie był pewien swej metody, może traktował ją tylko jako 
eksperyment i ćwiczenie, w każdym razie w „Poczcie” przedstawił portret 
króla idealizowany, ale chyba nie osiągający siły wyrazu szkicu wykonanego 
kilkanaście lat wcześniej.

Wszystko to nie zmienia oczywiście faktu ogromnego znaczenia, jakie dla 
kultury polskiej i historii sztuki polskiej ma dzieło Matejki. Żmudna i 
wytrwała praca zaowocowała 44 portretami koronowanych i niekoronowa- 
nych władców Polski, którym Matejko nadał postać, „dorabiając — jak pisał 
jeden z biografów artysty — rysy twarzy do podanych przez historię rysów 
duszy”.

Po zakończeniu pracy nad „Pocztem Królów i Książąt Polskich” jeden
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z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego tak pisał o tym: „Dzieło, które 
z tej jego myśli powstało, zostanie na wieki. Będzie w swoim rodzaju 
doskonałością i jakiekolwiek nastaną zmiany czasu — zostanie zawsze nie
wzruszenie pięknym. Każda postać, którą artysta pędzlem odtworzył, pozo
stanie na zawsze nieocenionym przyczynkiem do głębokiego zrozumienia 
indywidualności historycznych, do rozwiązania niejednej zagadki psycholo
gicznej w dziejach narodu. Takiego zbioru wizerunków królewskich nie ma 
chyba żaden naród”.

W tym roku mija sto lat od rozpoczęcia przez Jana Matejkę prac nad 
„Pocztem Królów i Książąt Polskich”. Było to chyba najburzliwsze stulecie 
w dziejach Polski, zawierające w sobie i ponowne powołanie jej do życia po 
jednej wojnie, i drugą wojnę, najkrwawszą w dziejach, i potem długą, pełną 
przepaści i zakrętów dziejowych drogę do współczesności. Przez te wszyst
kie lata, przez kilka kolejnych pokoleń dzieła Matejki i jego „Poczet” utrwa
liły w naszych umysłach rozmaite postacie z przeszłości, takie jak Reytan, 
Skarga, Kopernik; wydarzenia historyczne takie jak bitwa pod Grunwal
dem, hołd pruski czy Batorego pod Pskowem, a także postacie kolejnych 
władców, których twarze i sylwetki nieodłącznie już kojarzą się nam z wize
runkami stworzonymi ręką Mistrza Jana.

E L Ż B IE T A  D E R E L K O W S K A



N A SZ Y M  DZIECIOM

Gdy za  oknem szary zmrok
—  U  mnie jest wesoło:
N a  kolanach mruczy kot,
D zieci —  cisną się wokoło. . .

B a d u , babciu! Powiedz bajkę!
I  niech będzie długa!
Trochę śmieszna, trochę smutna,

J a k  nasz kot M aruda!

—  H m m m ... B a jki słuchać chcecie... 
Dobrze! Tylko się namyślę...
Tyle bajek jest na świecie,
Z araz coś wymyślę!

J u ż  mam! K luczykiem  złotym  
Krainę baśni otwieram  —

I  właśnie tę jedną, dla Was,
W  tej chwili ju ż  wybieram...

E. Lorenc
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TO J U Ż  WIOSNA!

Właśnie z za  chmury słońce wyjrzało  
I  jasnym, złotym  promieniem 
Do wszystkich okien zapukało: 
Wychodźcie, dzieci! Wiosna! Zieleń!

J u ż  pora ogrzać się mym oddechem! 
Teraz  —  zaczyna się życie nowe! 
W szystko rozkwita nagle, z  pośpiechem, 
J u ż  pożegnało się z  zim y chłodem!

N iczym  kobierzec —  krokusów łąka 
Ściele się równo po górskim zboczu  —

To słowa piosnki są skowronka,
C zy ją  słyszycie sponad obłoków?

J u ż  pieśń też zaczynają swoją 
W ierzby przydrożne, w bazie strojne: 
Wiosna —  ich życiem i ostoją...
Wróciła do nich —  są spokojne...

Tyle m uzyki wokół, życia,
Humoru, śmiechu i kochania —

I  jeszcze tyle —  do odkrycia,
Do zobaczenia, do poznania...

Tyle się dzieje ciekawego,
Tyle piękności, czaru, uroku...
W szystko zadziw ia  —  chociaż tak samo 
Dzieje się przecież każdego roku...

E. I.orcnc



ELŻBIETA LORENC

Baśń o zaczarowanym pierścieniu

Bardzo dawno temu pewna dobra wróżka imieniem Miranda, widząc na 
świecie ludzkie zawiści i panoszące się wokół nich zło, zaczarowała swój 
najpiękniejszy pierścień i rzuciła go na ziemię. Gdy na nią spadł — zmienił 
się w zwykły, dziewczęcy pierścionek z błękitnym oczkiem. Pierścionek ten 
jednak miał przedziwną moc — osoba, która włożyła go na palec, rozumiała 
mowę ptaków i zwierząt, i mogła spełniać swe życzenia — o ile wypływały 
one z serca pełnego miłości dla każdego żyjącego stworzenia, i żadnego 
z nich nie krzywdziły.

Dziwnym zrządzeniem losu zaczarowany pierścień spadł do królewskiego 
ogrodu, po którym przechadzał się właśnie królewicz Narcyz — jedyny syn 
potężnego króla Mieczyka, młodzieniec piękny i silny, lecz zarozumiały, 
dumny i srogi, jak jego król-ojciec. Królestwo ich było ogromne — miało 
bogate miasta z warownymi zamkami, w których rozbrzmiewały huczne 
bale, olbrzymie puszcze pełne zwierzyny, po których król wraz z synem 
i licznym dworem często polowali, a także — licznie wsie, pełne prostych 
i biednych ludzi, pracujących w pocie czoła na skromne utrzymanie i na 
wystawne, królewskie zabawy. Króla powszechnie nienawidzono i bano się, 
królewicza — podobnego do ojca jak dwie krople wody — również.

I właśnie ów nielitościwy, pyszny Narcyz spostrzegł świecące w trawie 
ogrodu błękitne oczko zaczarowanego pierścionka — i podniósł go do oczu. 
Najpierw prychnął z pogardą, widząc kawałeczek zwykłego metalu ze świe
cącym się oczkiem, ale — obejrzawszy go dokładnie, postanowił go nie 
wyrzucać. Coś mu się w tym pierścionku spodobało, ale co — tego nie 
umiałby dokładnie wyjaśnić nikomu. Ponieważ jednak pierścionek nie mieś
cił mu się nawet na najmniejszy palec, zawiesił go sobie na szyi, na ozdob
nym łańcuszku. Już po kilku dniach tak przyzwyczaił się do niego, że nie 
zdejmował go nawet do spania.

Gołębie w pałacowym ogrodzie widziały, jak królewicz znalazł zaczaro
wany pierścień wróżki Mirandy. Jeden z nich, największy i najsilniejszy, 
wzbił się wysoko, ponad chmury, w bezkresy nieba, gdzie mieszkała dobra 
wróżka, i opowiedział jej o wszystkim. Miranda, nie mogąc cofnąć raz 
danego daru dla ludzi — postanowiła tak pokierować losami królewicza, by 
wypełniło się przeznaczenie ofiarowanego ludziom pierścienia...
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*  * *

W małej wiosce, położonej niedaleko królewskiego grodu, mieszkał stary 
kowal. Osłodą jego samotnej starości była Szarotka — jedyna córka, piękna 
i dobra jak kwiatuszek. Nielekko jej było, odkąd zmarła jej ukochana matu
sia, utrzymać w porządku chatkę i opiekować się coraz słabszym ojczul
kiem. Nie narzekała jednak nigdy — jej własna młodość, dobroć i pogoda 
ducha dodawały jej sił nadludzkich i do ciężkiej pracy, i do śpiewania przy 
niej, i do uśmiechu dla każdej spotkanej istoty. Niejeden z kawalerów oczu 
nie mógł od niej oderwać, gdy szła — prosta jak młoda brzózka — z narę
czem chrustu, lub gdy — pieląc grządki przy chacie — śpiewała... Ona 
jednak nie patrzyła na chłopców — nie z dumy czy pogardy, lecz... z braku 
czasu. Znajdowała zawsze czas dla każdego, kto potrzebował rady, pomocy 
lub pocieszenia, lecz dla siebie — czasu nie miała nigdy.

Któregoś ranka Szarotka wybrała się z praniem nad pobliską rzekę. 
Dzień zapowiadał się słoneczny, piękny i ciepły, a nad rzeką wszystko 
budziło się i rwało do życia. Dziewczyna rozłożyła na kamieniach ojcowe 
koszule i własne zapaski, szykując się do prania. Nagle posłyszała z dali 
dziarskie poszczekiwania i tętent wielu końskich kopyt. Spłoszona, obejrzała 
się za siebie i zobaczyła nadciągający konny orszak, otoczony sforą ogarów 
z królewskich psiarni. „Król znów poluje” — przebiegło jej przez głowę. 
„Znów stratowane kopytami końskimi pola nie będą chciały dać ludziom 
chleba... Przyjdzie głód” — myślała zatroskana, zanurzając ręce w krystali
czną, chłodną wodę. Aż się wzdrygnęła... czy to woda tak przeraźliwie 
zimna, czy może ten głos, który zabrzmiał nagle tuż za nią:

— Z drogi, hołoto!
Odskoczyła przerażona. Nad nią, z wysokości końskiego grzbietu, zajaś

niały barwy królewskie, a wśród nich, niby promień słońca, błysnęło ku niej 
dziwnie błękitne oczko pierścionka na łańcuszku, rozkołysanego galopem... 
Nad tym błękitem zdołała jeszcze dostrzec zimną, ściągniętą gniewem twarz 
królewicza Narcyza i... znów była sama nad brzegiem wody. Tylko przez 
chwilę słyszała jeszcze pokrzykiwania naganiaczy i granie ogarów, a później
— już tylko znajomy, przyjazny szum rzecznych fal.

Od tego dnia w Szarotce coś się zmieniło. Nikt tego we wsi nie dostrzegł, 
tylko stary ojciec słyszał po nocach, jak jego ukochana córeczka, jego pod
pora i duma, spać nie może, jak szepce coś do siebie — a może do złotego 
księżyca? I widział też, jak rankami wychodziła ze swojego pokoiku z ocza
mi podkrążonymi, w których malowała się jakaś zaduma, czy troska. „Urok 
na nią złe rzuciło, czy co?” — myślał wówczas, ale jakoś nie mógł się prze
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móc, by zapytać ją o to wprost. „Jak uzna, że sama sobie nie poradzi, to 
zwróci się do mnie z kłopotem” — stwierdził wreszcie, i tylko, jak mógł, 
starał się wyręczać ją w domu.

A Szarotce — od tamtego spotkania nad rzeką — przesłaniał świat błysk 
tego niepokojąco błękitnego kamyka. Błysk kamyka — i stalowych, zim
nych oczu królewicza Narcyza, które przeszyły ją na wylot jak strzałą. Coś 
nieodpartą siłą gnało ją wciąż nad rzekę, w to samo miejsce, co wtedy. I to 
samo coś, czego nie umiała ani nazwać, ani nawet w przybliżeniu określić, 
zagnało ją któregoś dnia w puszczę, w której odbyło się tamto polowanie... 
Ostatnie polowanie, bo od tamtej pory jakoś polowań zaniechano na kró
lewskim dworze.

Błądziła teraz po puszczy — strasznej, potężnej, nieznanej, sama nie wie
dząc, po co. W końcu zmęczona i przestraszona położyła się na miękkim 
mchu, by odpocząć. Nagle... spoza zieleni listowia błysnęło ku niej coś zna
jomym blaskiem! Wyciągnęła rękę, i po chwili trzymała już w niej zerwany 
łańcuszek ze śmiesznym, zwykłym pierścionkiem o błękitnym oczku... Jak 
we śnie, cała drżąca, wsunęła pierścionek na serdeczny palec i w nagłym 
odruchu uniosła go do oczu...

Jakby cały las zadrżał w tej chwili — bo zrozumiale przemówiły do Sza
rotki i drzewa, i ptaki, i nawet źdźbła trawy, po której przed chwilą stąpała, 
a błękit kamyka tak zalśnił i zajaśniał, że aż oślepił dziewczęce oczy.

Usiadła pod drzewem, skulona jeszcze i zalękniona, ale już czująca w so
bie jakieś nowe, nieznane siły i ogromną, niezwykłą u siebie dotąd, cieka
wość. Puszcza wydała się jej teraz nie groźna i tajemnicza, ale spokojna, 
bezpieczna i przyjazna. Rozejrzała się ciekawie wokół, i podniosła głowę do 
góry, ku koronom drzew. Zamiast, jak zwykle, świergotu ptaków, usłyszała 
ich rozmowę...

— A wiesz, że królewicz ciska się po zamku jak zraniony lew? Ostatnie 
polowanie mu się nie udało, a w dodatku przestraszony czymś koń zrzucił 
go z siodła na ziemię! Hi, hi, hi! Wyobrażasz sobie, jak to ładnie musiało 
wyglądać, jak Jego Wysokość Narcyz zarył tym swoim jaśniepańskim 
nosem w zwykły, leśny mech? To musiał być przepiękny widok!

— O tak, i mrówkom nawet porządnego strachu napędził! Nie spodzie
wały się, że królewicz i na nie zapoluje! To ci akurat zwierzyna dla niego, 
hi, hi!

— Ale to jeszcze nie wszystko! Nie dość, że z polowania nici wyszły, to 
zgubił przy upadku ten swój pierścioneczek, z którym obnosił się jak 
sroka...
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— I szaleje teraz ze złości! A to ci dopiero heca! Polećmy nad zamek, 
zobaczymy, co się tam dzieje nowego...

Szarotka, zamyślona, uważnie spojrzała na pierścionek. Wydawał się jej 
jakiś dziwny, jakiś niepokojąco mizerny... Westchnęła cichutko, i wyszep
tała:

— Oj, pierścioneczku, co się tu za dziwy dzieją... Bardzo bym chciała 
teraz znaleźć się już w domku, przy tacie, i pomyśleć spokojnie nad tym 
wszystkim...

I zaledwie wymówiła te słowa, coś okręciło ją wokół, uniosło, a gdy — 
zdumiona — otworzyła oczy, znajdowała się w swoim pokoiku, do którego 
pukał niespokojny tata.

— Szarotka! Jesteś u siebie? Co się z tobą dzieje, córuchno, otwórz mi 
wreszcie!

Tego wieczoru Szarotka długo, długo rozmawiała z ojcem. O czym — nie 
wiadomo, ale po tej rozmowie odzyskała serdeczny uśmiech i utracony spo
kój, a stary kowal, podkręcając sumiastego wąsa, spoglądał na córkę nie 
tylko z miłością i dumą, ale i z podziwem...

★ ★ ★
A na zamku działy się rzeczy istotnie niebywale. Stary król, pragnąc 

wyswatać swego ukochanego jedynaka za córkę sąsiedniego władcy — 
wydawał właśnie zaręczynowe przyjęcie. Tłumne orszaki zaproszonych 
gości wypełniały królewskie komnaty, roje służby uwijały się z przygotowa
niami do uczty i rycerskiego turnieju. Nastrój jednak daleki był od zabawy, 
powietrze wisiało jak ołów — czuła to zarówno służba, jak i sproszeni goś
cie. Król Mieczyk chodził po korytarzach z marsowym obliczem, złorzecząc 
z cicha, bo królewicz — jego ukochany Narcyz — odmówił ojcu nie tylko 
swego ożenku, ale i swej obecności na balu. Na jego upór król nie miał 
lekarstwa, i to gniewało go najbardziej. Najpierw prosił, później kazał, 
jeszcze później krzyczał, a nawet groził — na to wszystko królewicz z ka
miennym spokojem odpowiadał, że ani myśli się żenić — to raz, ani myśli 
się bawić — to dwa, i żeby ojciec dał mu w końcu święty spokój — to trzy... 
A na zapytania ojca: Dlaczego? odpowiadał z niczym niezmąconym spoko
jem: A dlatego! — i tego król nie mógł ani zrozumieć, ani ścierpieć... 
W końcu wybiegł z komnaty Narcyza trzaskając ciężkimi drzwiami, i — 
zupełnie załamany — machnął ręką.

Przeszedłszy się kilkakrotnie po zamkowych korytarzach odczekał, aż 
opadła z niego fala złości, i kazał swej zaufanej służbie odprawić wszystkich 
gości pod pretekstem ciężkiej a nagłej choroby królewicza. Odjeżdżali więc
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wszyscy powoli, zachodząc w głowę, co też stać się mogło z królewiczem — 
ale i obrażeni, i urażeni w swych możnych, pańskich ambicjach. „Choroba 
chorobą — myśleli — ale bal... mógł się przecież odbyć i bez niego, a ko- 
muż on był (Narcyz) potrzebny do picia, jedzenia i rycerskich zapasów?” 
Niejeden z gości postanowił też sobie w myśli, że nieprędko jego noga 
postanie w tym cudacznym, niegościnnym dworze króla Mieczyka... A naj
bardziej już zagniewany i obrażony był król-sąsiad, który jak niepyszny 
wracał do swojego królestwa z córką — jeszcze nie wydaną za mąż, i złą 
z tego powodu jak osa...

Tymczasem królewicz Narcyz, siedząc samotnie w swojej komnacie, sta
rał się zrozumieć sam siebie. Starał się — ale nie mógł. Od dawna przecież 
wiedział, że ojciec pragnie jego małżeństwa z córką sąsiada, z kapryśną, ale 
majętną i niebrzydką królewną Różą, i on sam uważał ten związek za obo
pólnie korzystny. Dziś rankiem jednak, gdy spojrzał na nią z okna i zoba
czył, jak obwieszona klejnotami ciężko, ale dostojnie kroczy przez zamkowy 
dziedziniec, jak bacznie przygląda się wszystkiemu i wszystkim, już czując 
się tego panią i władczynią — aż nim zatrzęsło. „A niedoczekanie twoje” — 
pomyślał, i nawet nie wyszedł się przywitać. Teraz, już spokojny, że 
wszyscy odjechali, i wielce z tego powodu ucieszony — szukał sensownego 
wytłumaczenia własnego zachowania. W końcu uznał, że rzeczywiście chy
ba zachorował na dziwną, nieznaną dotąd chorobę, i nakrzyczawszy na 
służbę wybiegł do stajni. Sam osiodłał sobie ulubionego rumaka i ruszył 
z kopyta przed siebie...

*  *  *

Od niedawna wioska, w której mieszkała Szarotka, zupełnie zmieniła się. 
Już nie była to biedna, ciężko zapracowana gromada ludzi, ale jasna, spo
kojna i dostatnia siedziba wielu uśmiechniętych, życzliwych sobie, i wzaje
mnie się wspierających przyjaciół. Stało się to możliwe dzięki Szarotce — 
a prawdę mówiąc, dzięki tajemniczej mocy pierścionka Mirandy, będącego 
w posiadaniu Szarotki. Od chwili, kiedy dziewczyna poznała tajemniczą siłę 
owego mizernego z wyglądu pierścionka, nie traciła czasu. Życzenia i proś
by kierowane do pierścionka w pierwszym rzędzie dotyczyły jej najbliż
szych — najpierw ojca, później sąsiadów, a w końcu — całej wioski. Dzięki 
jej życzeniom ojciec, stary kowal, odmłodniał, odzyskał utracone zdrowie 
i siły, sąsiedzi szczęśliwie pobudowali się, a wioska — jak nigdy dotąd — 
zżyła się ze sobą i we wszystkim sobie nawzajem pomagała. Teraz nikt już 
nie siał i nie zbierał sam — robili to wszyscy młodzi i zdrowi. Starzy 
i najmłodsze dzieci przebywali pod opieką kobiet, inni — gotowali, leczyli
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chorych, wymyślali zabawy dla wszystkich na wieczór, by godnie pożegnać 
kończący się pracowity dzień — odpoczynkiem i uśmiechem. Sylwetki ludzi 
z wioski wyprostowały się, oczy patrzyły jasno przed siebie, z ufnością, ale 
i ze swoistą godnością — wiedzieli nareszcie, że w jedności ich siła, że są 
coś warci, że mogą zrobić o wiele więcej, niż im się kiedyś wydawało...

A już Szarotka — ta chodziła pośród nich jak prawdziwa królowa. Ręce 
miała urobione po łokcie, jak dotąd, tak i teraz nie żałowała ich nigdy do 
roboty, ale wszyscy kłaniali się jej jak świętej jakiejś... Wiedzieli, że to za jej 
sprawą dzieje się dobrze, i niczego więcej wiedzieć nie chcieli. Czcili ją więc 
jak swoją królową zapominając, że niedaleko nich, kilka wiorst zaledwie, na 
królewskim zamku, panuje król — ich władca jedyny i potężny...

Szarotka była szczęśliwa. Pomagała ludziom na każdym kroku, jak i 
przedtem, ale teraz — mogła o wiele, wiele więcej. Czuła się szczęśliwa 
pośród znajomych, równie szczęśliwych ludzi, ale jednak... Czegoś jej bra
kowało. Nie mogła tego uzmysłowić sobie od razu, ale powoli, z biegiem 
dni, i z biegiem wiadomości, nadciągających z zamku, zaczynało jej czegoś 
brakować. I znów, jak kiedyś, zaczęły się jej bezsenne noce, znane tylko 
kochanemu, staremu ojcu. To po nocach widziała, chcąc nie chcąc, prze
szywające ją znów oczy królewicza — ale już inne, niż ongiś. Nie zimne jak 
stal, szydzące, bolące — ale proszące, patrzące na nią z nadzieją, z błaga
niem jakimś... I, zagubiona w tym wszystkim, zupełnie nie wiedziała, co ma 
począć — i ze sobą, i z tymi oczami, prześladującymi ją coraz bardziej...

* * *

Królewicz Narcyz, od czasu owego niedoszłego balu, nie mógł wytrzy
mać w zamku. Wszystko złościło go, denerwowało. Krzyczał i złościł się na 
służbę bez powodu tak, że wszyscy schodzili mu z drogi, nie rozmawiał też 
z ojcem-królem. Jedyną jego rozrywką stały się konne wycieczki, na które 
udawał się samotnie, bez najwierniejszych swoich druhów. Gdy widziano 
go, jak pędził na oślep na swoim ulubionym rumaku przez pola, wsie i lasy
— schodzono mu trwożliwie z drogi, by nie poczuć na plecach królewskiego 
bata.

Pewnego dnia, podczas jednej ze swoich samotnych eskapad, królewicz 
dotarł nad rzekę przy wsi, w której mieszkała Szarotka. Chciał przebyć ją 
wpław, jak niegdyś, przed polowaniem. Spiął konia ostrogami, a on, gniew
nie parskając, skoczył gwałtownie naprzód... Poślizgnęły się końskie kopyta 
na omszałych z wilgoci kamieniach, i królewski rumak runął ciężko na bok, 
przygniatając siedzącego na nim jeźdźca... A królewicz padając, uderzywszy 
głową o coś twardego — zobaczył tylko przed oczami tysiące ostrych, wiru
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jących świateł, i — stracił przytomność. Przerażony upadkiem koń dźwignął 
się jednak szybko i pogalopował dalej, a królewicz — został nad brzegiem.
I leżałby tak zapewne długo, gdyby nie ludzie z wioski, którzy znaleźli go 
nieprzytomnego nad rzeką i przenieśli ostrożnie do domku kowala.

Szarotce serce gwałtownie zabiło na widok nieprzytomnego. Kazała poło
żyć go na ojcowym łóżku, skoczyła szybko po ciepłą wodę. Delikatnie 
obmyła nią głowę królewicza z zakrzepłej krwi, przemyła dokładnie otarte
0 nadrzeczny żwir skronie. Później okryła rannego ciepłym kożuchem i za
myśliła się głęboko.

Miała go — królewicza Narcyza — tak blisko siebie, że wystarczyło tylko 
wyciągnąć rękę, a jednocześnie tak daleko... Leżał tuż przed nią cichy, spo
kojny, jakby spał... Tylko przez ten niby sen oczu jego nie mogła zobaczyć
— oczu, których nie mogła zapomnieć, które prześladowały ją pośród bez
sennych nocy. I co teraz miała z nim zrobić — z tym dumnym, pysznym
1 okrutnym jedynakiem królewskim, którego każdy bał się i nienawidził? 
Oczy jej spoczęły na błękitnym kamyku, przez głowę błysnęła myśl: „Pier
ścioneczku, nie zawiedziesz, wymyślimy coś razem, prawda?! Zrobimy 
z tego królewicza — człowieka! Człowieka z sercem bijącym, czułym na 
krzywdę i niedolę ludzką, człowieka prostego i uczciwego...”

To pomyślawszy, Szarotka odprawiła ludzi z chaty, a starego ojca popro
siła o pomoc. Przykazała mu też, żeby pod żadnym pozorem do królewicza 
się nie odzywał:

— Nawet wtedy, tatku, gdyby on ci rozkazywał, gdyby krzyczał i groził
— nie odzywaj się, wszystko będzie w porządku...

— Dobrze, córuś dobrze. Wiem ja, że ty głowę masz do wszystkiego, 
a chcesz dobrze — to ja mogę i głuchym być, i niemową, tym się nie 
frasuj...

Usiedli oboje na ławie pod ścianą, przyglądając się uważnie Narcyzowi. 
Upłynęło kilka godzin, cichych, przerywanych tylko brzęczeniem pszczół za 
oknem. Pod wieczór królewicz ocknął się. Jęknął, dotknąwszy ręką głowy, 
po czym rozejrzał się.

— Gdzie ja jestem? — spytał.
— U mnie w domu — powiedziała Szarotka spokojnie, z filuternym bły

skiem w oczach.
— To jest dom? Ten kurnik może być domem dla ciebie, ale nie dla 

mnie, królewskiego syna!
— W tym, jak mówisz, kurniku, przyjdzie ci, panie, spędzić kilka dni, 

więc spróbuj doszukać się w nim raczej przyjemniejszych cech...
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— Kilka dni?! Ja? Tu?! Nigdy! — aż zachłysnął się gniewem Narcyz. 
Próbował zerwać się z łóżka, ale znów pociemniało mu w oczach i opadł 
bezwładnie na poduchy. Po chwili rzekł spokojniej:

— Wina pić mi dajcie i sprowadźcie migiem powóz z zamku. Jak się 
szybko sprawicie — zapomnę, żeście bezczelni do mnie byli, i więzienie 
wam daruję!

Stary kowal ani drgnął na te słowa, za to Szarotka roześmiała się wesoło:
— Pić i owszem, dostaniesz, panie — ale wodę źródlaną, bo zdrowsza 

jest od wina, i lepiej pragnienie gasi. A więzieniem nie straszcie — jeśli nam 
ono pisane, to nie ucieknie!

Dała znak ojcu ręką, by przyniósł wodę do picia, a sama skierowała się ku 
drzwiom. Oczy królewicza pochwyciły ruch jej ręki... Z serdecznego palca 
dziewczyny błysnął ku niemu znajomy błękit zagubionego pierścionka... 
Coś zadrżało w nim na ten błysk, coś poruszyło się w piersiach — kto wie, 
co to być mogło...

— Hej, dziewczyno, poczekaj — krzyknął gorączkowo. — Pokaż mi, co 
za pierścionek nosisz na palcu?

Ale za Szarotką zamknęły się już drzwi, a starzec podchodził ku niemu 
z dzbanem wody i kubeczkiem, który postawił obok.

— Starcze, mów szybko, co to za dziewczyna i skąd ma ten pierścionek 
na palcu — rozkazał mu szorstko Narcyz.

Starzec nie mrugnąwszy nawet okiem, jakby nic nie słyszał i nie rozu
miał, patrzył obojętnie gdzieś w przestrzeń ponad królewiczem.

— Głuchy jesteś, czy co? — znów rozgniewał się Narcyz, ale starzec, nie 
zwracając na niego najmniejszej uwagi, odszedł na swoje miejsce na ławie, 
wyciągnął się na niej wygodnie i zamknął oczy.

Królewicz nie wiedział sam, co ma zrobić. W końcu, krzywiąc się — 
trochę z bólu, a trochę ze złości — wypił kilka łyków wody. Smakowała mu 
bardzo — była chłodna, orzeźwiająca, kojąca rozdygotane gniewem nerwy 
i ból w skroniach... Chciał jeszcze o coś znów zapytać starego, ale zobaczył, 
że śpi — i sam zasnął...

Przyśniło mu się coś bardzo dziwnego. Oto stoi w sali balowej swojego 
zamku, otoczony zewsząd strojnymi damami i dumnymi rycerzami. Muzy
kanci zaczynają właśnie grać, otaczające go grono rozsuwa się, tworząc sze
roki szpaler... Tym szpalerem kroczy ku niemu jakaś zwiewna postać, otu
lona w siwo-srebrne szaty suto lamowane złotem... Królewicz ma wrażenie, 
że w całej sali snuje się, wisi w powietrzu jakaś dziwna mgła, nie pozwala
jąca widzieć wszystkiego dokładnie. Gdy jednak ta idąca ku niemu postać
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zbliża się, widzi coraz lepiej, dokładniej... Małe berło, trzymane w dziew
częcej dłoni, czyni jakiś nieokreślony, mały ruch — i nagle łuska spada 
królewiczowi z oczu. Teraz już widzi niezwykle ostro wszystkich otacza
jących go ludzi. Te wspaniale, piękne kobiety obok niego — to zwykłe 
kukiełki z drewna, odpowiednio ufryzowane i wystrojone, poruszające się w 
takt muzyki, poruszające ustami, z których nie wydobywa się żadne słowo, 
żadne uczucie... A ci waleczni rycerze — to przecież najzwyklejsze pajacyki
— jak śmiesznie przechwalają się i pokrzykują na siebie, jak kilka wróbli, 
kłócących się o okruchy chleba... A gdy podchodzi do olbrzymiego, kryszta
łowego lustra, nagle widzi w nim swoje własne odbicie — i aż się wzdryga: 
patrzą na niego nieruchome, nic nie widzące oczy zwykłego błazna, ukry
tego pod ciemną maską, przystrojonego w pawie pióra... Zamachuje się na 
ten straszny obraz, chcąc zniszczyć go na zawsze — i budzi się...

Przez chwilę Narcyz leżał bez ruchu, przeżywając koszmarny sen. Po
mału wracała do niego pamięć ostatnich dni i godzin. Czuł się teraz jakby 
zawieszony między dwoma światami: obecnym, ale jakby nierzeczywistym, 
i nieznanym, ale bardzo pociągającym, przeczuwanym w zakamarkach 
myśli... Który z tych światów był dla niego przeznaczony?... Wstał z łóżka 
i podszedł do okna, nie zwracając już uwagi na śpiącego kowala. Otworzył 
szeroko okiennice, całą piersią wdychając świeże, nocne powietrze. Spojrzał 
w rozgwieżdżone niebo i wydawało mu się przez mgnienie oka, że jakaś 
siwo-srebrna znajoma postać, kiwając w jego stronę maleńkim berłem, 
powoli niknie za jedną z gwiazd... I jeszcze przez chwilę ta jedna gwiazda 
błyszczała niezwykle, uderzająco jasno, jakby specjalnie dla niego — po 
czym zgasła... Królewicz patrzył jeszcze długo, szukając jej pośród innych
— ale nie dostrzegł już nic...

*  *  *

Na zamku aż huczało. Późnym popołudniem do królewskich stajni przy- 
truchtał okulały koń Narcyza, cały mokry i rozdygotany — sam... Chwilę 
później, na alarm koniuszego, król Mieczyk nakazał poszukiwania królewi
cza na ogromną skalę. Na poszukiwanie zaginionego Narcyza wyruszyli 
wszyscy, oprócz służby kuchennej... Rozjechali się wysłannicy królewscy 
w cztery strony świata, by odnaleźć królewskiego dziedzica... Pytali o niego 
w każdej wioseczce, w każdym miasteczku, pytali dorosłych, kobiety i dzieci
— ale na żaden, nawet najdrobniejszy ślad — nie natrafili. Narcyz znikł jak 
kamień w wodzie... Szukali więc dalej, i dalej — i też nie odnaleźli zaginio
nego. A ponieważ znali gniew króla — bali się wrócić z niczym na zamek 
i zostawali tam, gdzie podobało się im najbardziej: jeden na wsi, bo urzekły
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go pola pełne kwitnących maków, chabrów i słońca, drugi — w miasteczku, 
bo spodobała mu się praca majstra czy czeladnika, jeszcze inny — został 
zdała od ludzkich siedzib, w leśnej chacie pustelnika, by wsłuchiwać się 
w życie drzew, ptaków i zwierząt...

*  *  *

Rano królewicz czuł się wspaniale. Nie bolało go już nic, był wyspany, 
rześki i zdrów jak wilk. Chciał huknąć na starego, by dawał mu szybko jeść, 
ale — nikogo w izbie nie było. Zerwał się więc z łóżka, przeciągnął, aż 
zatrzeszczały kości, i wyszedł — trafiając akurat do kuchni. Akurat Szarotka 
krzątała się przy ogniu, dokładając do małego ognika wiązkę chrustu. Od
wróciła się, słysząc jego kroki, i nie dając mu przyjść do słowa, wskazała mu 
stół mówiąc:

— Dobrze, panie, że wstałeś już, zaraz będzie śniadanie. Pokroj chleb, ja 
tymczasem dopilnuję mleka.

Narcyz oniemiał. Jak świat światem, jeszcze nikt do tej pory nie wydał 
mu najmniejszego polecenia, a ta wiejska dziewczyna każe mu kroić chleb! 
Już miał krzyknąć na nią, jak na swoją pałacową służbę, gdy przypomniała 
mu się jasna, dziewczęca postać ze snu. Ta dłoń! Ta mała dłoń, ze skro
mnym pierścioneczkiem o śmiejącym się błękitnie oczku! Serce zabiło mu 
mocniej w piersi, jakby chciało powiedzieć mu coś bardzo ważnego... Prze
mógł się więc, usiadł milcząc, i krojąc bochen chleba w grube pajdy, ścigał 
oczami zręczne ruchy Szarotki.

— Nic nie mówisz, królewiczu? Osłabłeś pewnie z głodu, a może po 
prostu nie chcesz kury w kurniku rozmową bawić? — dziewczyna wraz 
z pytaniem postawiła na stole gorące mleko. Zaśmiała się przy tym serde 
cznie — a od tego jej głębokiego, szczerego, zaraźliwego śmiechu pojnśmulo 
w całej kuchni. Narcyz nagle uczuł siłę tego śmiechu i poi/,ul jcdimi /< imi 
natłok myśli: Czy on sam śmiał się kiedyś tak szczerze, wcnnlni' Nu inu^l
sobie przypomnieć, by kiedykolwiek ktoś 1111 ilwm/i i.... ul »n, ml' ni
decznie, całym sobą, śmiać. Do tej porv slys/nl |r<lynii <111111 li |--if milliwy, 
szyderczy, brzmiący jak zgrzyt zardzcwiul(-|/n tIummh /' miii li ic| 1 l/u-w 
czyny — gdy się go słuchało, »>. 1 In mlo iii; tyi /uwiiyd/il się więc 
okropnie — on, dumny królowie/, lmgm>, pi u ul .11, imyli wobci tej dzie
wczyny — biedakiem... Spojrzał na mg nic-Gmiiilo. / uli uliiu iij w oczach:

— Daruj mi, dziewczyno, ten kurnik I nioji) py- hę ir/ daruj, nic cho
waj do mnie urazy...

— Ani ja żalu, ani urazy w sercu chować nic myślę, panie, bo na to czasu 
szkoda, a i nie zwykłam ludźmi się przejmować. Jedzmy szybko, bo dzień 
dziś piękny, do pracy nas zaprasza — odpowiedziała Szarotka poważnie.
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Jedli w milczeniu, spokojni, ale dziwnie poważni i onieśmieleni. Narcyz 
przyglądał się Szarotce ukradkiem znad kubka mleka, ona zaś — zerkała na 
niego ciekawie zza opuszczonych rzęs. Takiego go właśnie widywała po bez
sennych nocach: cichego, łagodnego, z prośbą w oczach... A królewicz 
patrząc na nią, myślał: Jaka z niej jasność bije, jaki ona czar i urok rzuca na 
wszystko, na co tylko spojrzy... I jaka jest piękna, jaka radosna, jaka natu
ralna... I myśląc o niej, czuł ogarniający go wielki spokój i przemożną chęć 
poznania życia, jakie ona prowadzi. Szarotka — myślał — rzeczywiście, 
wygląda jak niezwykły, rzadki kwiat, którego nie każdy może podziwiać, 
gdy kwitnie... Jakaż ona inna od tych marionetek na zamku, tych pajacy, 
nastroszonych i żałosnych w swej śmieszności... Ach, gdyby ta śliczna 
dziewczyna pozwoliła mu zostać tu, w tej chacie, ze sobą! Nauczyłby się tu 
żyć, już nie chciał wracać na swój nudny i bogaty zamek... On, o którego do 
tej pory się troszczono — teraz chciał sam zatroszczyć się o kogoś — właś
nie o nią. Dla niej już chciał pracować ten, który dotąd żadnej pracy się nie 
dotknął nawet! Gwałtowna przemiana uczuć, pragnień, marzeń — to 
wszystko odbijało się w jego twarzy, czyniąc ją zupełnie inną — ludzką.

Zobaczyła to Szarotka, ucieszyła się, wiedziała już — że dzięki pomocy 
pierścionka — wygrała! Wstając od stołu, wyciągnęła ku niemu serdecznie 
rękę:

— Chodźmy — zawołała — bo słoneczko na mnie czekać nie przywykło!
Pociągnęła go za sobą — zwinna, szybka, jak jaskółeczka. Lecz — gdy

jego dłoń ścisnęła się na jej drobnej rączce — poczuł Narcyz pod palcami 
chłód metalowego krążka z wypukłym kamyczkiem. Błyskawicznym ru
chem ściągnął z jej palca pierścionek i zamknął go w swej dłoni... Spojrzał 
teraz w oczy dziewczyny, które zaszkliły się łzami. Na widok tych łez ogar
nęło go i wzruszenie, i radość, i tkliwość.

— Nie płacz, kwiatuszku — już prosił, pochylony cały do jej stóp. — 
Ten pierścioneczek — to był mój talizman, mój skarb... Zgubiłem go kie
dyś, to nieważne, teraz go odnalazłem, ale — z tobą... Teraz już nie on, ale 
ty będziesz dla mnie skarbem najcenniejszym, moim życiem i szczęściem... 
Jeżeli chcesz go z powrotem — to proszę, bierz — ale... razem ze mną! 
Bierz nas razem, i... tylko nie płacz, najmilsza...

Coś błysnęło po tych słowach w dłoni królewicza, sparzyło go w dłoń. 
Wyciągnął tę dłoń w górę, ku Szarotce, i rozwarł przed jej oczami. Zajaśniał 
na niej przecudny, najpiękniejszy pierścień wróżki Mirandy, skrząc się 
w promieniach słońca stutysięcznymi barwami.

Porwał Narcyz Szarotkę w objęcia, pierścień wspaniały na palec jej wsu
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nął. A ona, drżąca, spłoniona jak róża, szczęściu swojemu uwierzyć nie 
mogła.

— Do zamku, miły, wrócić musisz... Nie moje tam miejsce... — szep
nęła.

— Do zamku? Do tego kurnika wypędzić mnie chcesz, żebym tam sie
dział jak kura na grzędzie? — roześmiał się wesoło Narcyz. Ja dopiero tu 
poczułem, że żyję, przy tobie... Teraz pójdziemy twoje królestwo obrządzić, 
miła moja, bo pracy na pewno dla dwojga starczy...

I poszli razem, to śmiejąc się jak dzieci, to spoglądając na siebie powa
żnie, to opowiadając sobie własne sny i przeczucia, to znów żartując i prze
komarzając się... Ludzie kłaniali się im po drodze zwyczajnie, po sąsiedzku, 
dziwiąc się tylko ogromnej jasności, która wprost biła od nich. A to płonął 
tak zaczarowany pierścień wróżki Mirandy, który spełnił swoje zadanie — 
uczynił z człowieka — człowieka prawdziwego...

A wieczorem — odbył się ślub ich cichy, skromny, na którym był tylko 
ojciec Szarotki i najbliższa sąsiadka. A od następnego ranka — zaczęło się 
dla młodych życie zwyczajne, codzienne — ale choć pełne pracy i trudu — 
radosne i szczęśliwe. Któregoś wieczoru jednak czoło Narcyza zachmurzyło 
się troską.

— Czym się martwisz, kochany? — spytała Szarotka.
— O ojcu swoim myślę... Stary on już, i pewnie tęskni za mną — odpo

wiedział cicho Narcyz.
— Pojedź jutro do niego... tylko wróć do mnie, miły... — szepnęła 

Szarotka.
— Pojadę. A do ciebie — wrócę jak najszybciej, o to się nie martw!

★ ★ ★
Król Mieczyk na próżno czekał w swym wspaniałym zamku na powrót 

służby wraz z synem. Minął jeden dzień, dzień drugi, i trzeci — nie pojawił 
się nikt. Król nawet nie miał kogo ukarać — i to było dla niego najgorsze. 
Kucharzy i kucharek też już nie było — uciekli cicho, po kryjomu, zosta
wiając króla zupełnie samego w ogromnym pałacu sam na sam z jego złoś
cią. W końcu król, nie mając co robić w opustoszałym zamczysku, przebrał 
się do podróży i sam wyruszył na poszukiwania: i syna, i służby — aby ją 
odpowiednio ukarać.

Wyszedł z zamku szerokim gościńcem, podpierając się znalezioną gdzieś 
laską. Idąc sapał jak miech kowalski, bo nie przywykł do chodzenia pie
chotą. Szedł więc powoli, mrucząc gniewnie pod nosem, aż doszedł do 
pierwszej wioski za zamkiem. Sił mu już brakowało, głód doskwierał jak 
nigdy dotąd, a i pić chciało mu się bardzo po wędrówce zakurzoną, upalną
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drogą. Zaszedł więc do pierwszej chaty, jaką zobaczył, i ciężko usiadł na 
ławie. W chacie nie było nikogo, więc — gdy chwilę odpoczął — rozejrzał 
się po izbie. Na stole pod oknem stał dzban z wodą i kilka kubeczków, 
podszedł więc i nalał sobie do jednego z nich. Wypił wodę chciwie i wyjrzał 
przez okno. Przy chatce kwiecił się ogródek, wkoło panował ład, porządek 
i spokój.

— Nawet tu ładnie — pomyślał król Mieczyk. Ciekawym bardzo, jak 
też żyją ludzie, którzy tu mieszkają...

Ponieważ nikt jednak nie nadchodził, a król zmęczony był porządnie 
drogą i upałem — postanowił zdrzemnąć się chwilę na stojącym obok łóżku. 
Za kilka sekund też jego potężne chrapanie wypłoszyło z izby wszystkie 
muchy. To właśnie chrapanie usłyszeli wracając z pola Szarotka i Narcyz.

— Nie, to chyba niemożliwe! — krzyknął wesoło Narcyz. Tak chrapać 
potrafi tylko jedna osoba na świecie — mój tatko!

— A co on by robił w takim kurniku jak nasz? — przekornie spytała 
Szarotka, przyspieszając kroku.

— Co? Nie mam pojęcia! Ale zaraz się dowiemy wszystkiego!
I śmiejąc się do siebie, wbiegli do chaty razem, trzymając się za ręce...

★ ★ ★
Już domyślacie się chyba, jak skończyła się ta baśń? Król Mieczyk, obu

dziwszy się z drzemki, niemal dostał ataku, dowiedziawszy się o tym, co 
zaszło przez te kilka dni. Kiedy jednak zjadł na obiad kartofelki z koper
kiem z pysznym, chłodnym, zsiadłym mlekiem — złość na jedynaka trochę 
mu przeszła. Zaproszony przez starego kowala, zwiedził całe obejście i na 
serio zainteresował się kuźnią. A gdy Szarotka — na deser — podsunęła mu 
plaster świeżutkiego miodu — uznał ją za swoją najprawdziwszą córkę 
i chciał jej oddać całe królestwo. Kiedy ze śmiechem wyznała mu, że woli 
swoje od cudzego — zawojowała go bez reszty. Więc i on sam zrezygnował 
ze swojego królowania, które nie przynosiło, jak przyznał, żadnych korzyści. 
Odkupił od kowala kuźnię i zaczął pięknie podkuwać konie. Podobno 
wkrótce został najlepszym kowalem w tej okolicy!

A Narcyz i Szarotka?
Żyli długo i szczęśliwie, dochowali się gromadki wspaniałych dzieci, i... 

Właśnie! Co się stało z pierścieniem? Szarotka po ślubie zdjęła go z palca, 
bo przeszkadzał jej w pracy, a później — ponoć wykradła go sroka i gdzieś 
poniosła... Może tam, gdzie jeszcze ludzie nie potrafią sobie nawzajem 
zapewnić poczucia bezpieczeństwa, gdzie nie potrafią się uszanować, ufać 
sobie i pomagać, czyli tam, gdzie nie ma zwykłej serdeczności, nadziei 
i miłości...
13 —  K a le n d a r z  K a to lic k i
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Praktyczna Pani radzi:

Jeżeli nie mamy lodówki, 
to jak przechowujemy...

Mięso
Należy je przechowywać w zalewie octowej — wytrzyma trzy dni. Czystą 
lnianą ścierkę zmoczyć sześcioprocentowym octem i zawinąć w nią mięso 
(dziczyzna, wołowina, cielęcina, baranina), po czym — ułożyć w kamion
kowym lub emaliowanym naczyniu. Do gotowania się nie nadaje, ale na 
pieczeń i do duszenia — znakomite.

*

Można też przechowywać mięso przez cztery dni w zsiadłym mleku lub 
serwatce. Cielęcinę lub wołowinę zalać całkowicie w kamionce lub emalio
wanym naczyniu.

*

Jeżeli mamy liście lub korzenie chrzanu, utrzymamy mięso przez 3—5 dni. 
Dowolne, suche i czyste mięso (lekko posolone) obłożyć szczelnie liśćmi 
chrzanu lub wiórkami korzenia, owinąć lnianą ściereczką lub folią alumi
niową.

*
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Można też zastosować czosnek i cebulę. Mięso utrzyma się wtedy przez 
2—3 dni. Dowolne mięso natrzeć czosnkiem, posmarować olejem, włożyć 
do naczynia ceramicznego lub emaliowanego, obłożyć plastrami cebulki. Im 
bardziej suche i chłodne miejsce, w którym mięso ustawimy, tym lepiej.

Mleko
Należy je przelać do kamionki, po uprzednim maksymalnym ochłodzeniu. 
Wsypać nieco soli (szczypta na czubek noża — na 1 litr). Przykryć czystą, 
lnianą ściereczką lub jałową gazą, zwilżoną roztworem soli. Wytrzyma w 
chłodzie cały dzień. Przy okazji — nowe naczynie kamionkowe należy 
wygotować w wodzie z ocetem, pół na pół, żeby usunąć szkodliwy dla 
zdrowia ołów!

Ser biały
Przede wszystkim ugniatamy go w naczyniu szklanym lub ceramicznym 
(najlepsza kamionka), a na powierzchni kładziemy kilka razy złożoną jałową 
gazę lub wygotowaną lnianą ściereczkę, zwilżoną silnym roztworem soli. 
Ser bardziej twardy można zanurzyć w solance (łyżka soli na 1 litr przego
towanej wody) i przykryć naczynie, jak już wspomniano, ściereczką.

Ser żółty
Owijamy go liśćmi chrzanu lub folią aluminiową, a następnie kładziemy do 
naczynia o grubych ściankach.

Jajka
Układamy „tępym” końcem do góry w kamiennym garnku, drewnianej 
skrzynce lub tekturowym pudełku. Można je przesypać otrębami lub wy
prażoną na patelni solą. Jajka powinny być przedtem cieniutko posmaro
wane wazeliną lub olejem — dla ochrony przed wysychaniem. Następnie 
pudełko lub garnek stawiamy w możliwie chłodnym, suchym i ciemnym 
miejscu.

Masło
Przepłukać kilka razy zimną wodą. Ubić szczelnie w kamionkowym naczy
niu. Naczynie do góry dnem umieszczamy w większym — wypełnionym 
zimną wodą. Nie każdy lubi słonawy smak masła. Należy wtedy zrezygno
wać z soli, przepłukując masło zimną wodą.
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Jeże li lubisz szkło jenajskie lub „ P yrex”...

Pamiętaj wtedy, że...

Smażyć, piec, dusić i gotować można w nich bez problemu. Nie każdy jed
nak wie, że nie można ich traktować jak foremek aluminiowych (do naczyń 
szklanych, na ogół, nie ma instrukcji obsługi). Zatem — aby nie pękały — 
należy:
•  unikać kontrastowych temperatur, to znaczy potrawy umieszczone w 
naczyniu i przykryte pokrywą powoli rozgrzewać, względnie wypełniać 
naczynie ciepłą (nie gorącą!) zawartością, a potem stopniowo wkładać do 
rozgrzanego piekarnika lub umieszczać na otwartym palniku;
•  stawiając na gazie szkło jenajskie (np. imbryczek z wystygłą herbatą), 
trzeba podłożyć płytkę ochronną. Uwaga — nie używamy płytek azbesto
wych!
•  szkło ognioodporne wytrzymuje 250°C, ale nie toleruje gwałtownego 
oziębienia. Nie wolno wstawiać rozgrzanego naczynia do zimnej wody 
(przed umyciem — wystudzić je);
•  do zimnego naczynia nie wkładać silnie rozgrzanych potraw i odwrotnie
— do gorącego nie dodawać zimnych składników (np. na silnie rozgrzany 
tłuszcz nie wrzucać mięsa prosto z lodówki, a do duszącej się pieczeni nie 
dodawać zimnej wody);
•  jeżeli potrawę przechowujemy w naczyniu ognioodpornym w lodówce, 
na pewien czas przed podgrzaniem wstawić do letniej wody;
•  chronić przed uderzeniem (jednak się tłucze!) i przed porysowaniem; w 
miejscach zarysowania może pęknąć nawet przy ostrożnym użytkowaniu;
•  szkła tego rodzaju nie należy myć ostrymi zmywakami ani szorować, by 
na gładkich ściankach naczynia nie powstały rysy.

INNE

Aby usunąć specyficzny zapach ryb, należy namoczyć je w mleku z 
dodatkiem pieprzu. Ryby mrożone należy rozmrażać w wodzie z dodat
kiem octu i niepotrzebne są już inne zabiegi.
Usuwanie łusek ułatwi sparzenie ich wrzątkiem (aż zbieleje śluz).
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— Jaj nie należy gotować zbyt długo, bo będą miały na żółtku sinozieloną 
otoczkę, a ponadto będą mniej smaczne. Najlepiej jajka zagotować i 
odstawić do wystygnięcia.

— Jaja należy wybijać każde oddzielnie nad pustym naczyniem uważając, 
czy są świeże, aby przez pośpiech nie wpuścić zepsutego do potrawy.

— Ręce zniszczone, zwłaszcza przy obieraniu młodych warzyw nacieramy 
cytryną, myjemy starannie miękką szczoteczką, a następnie wcieramy w 
nie krem odżywczy.

— Aby cięte kwiaty przewożone na dalszą odległość utrzymały swoją świe
żość, należy: wziąć dorodny ogórek lub cukinię, ściąć jego koniec i 
wetknąć w miąż łodygi kwiatowe, a cały bukiet dojedzie na miejsce 
przeznaczenia w nienagannym stanie.

Zielarskie

Dobroczynne jałowce

Szkoda, że jałowiec zaczyna znikać z lasów — jest bowiem rośliną nieod
porną na spaliny, kwaśne deszcze i przemysłowe pyły. Trzeba więc obcho
dzić się z nim ostrożnie — nie niszczyć i nie łamać bez potrzeby, gdyż jest 
rośliną, która korzystnie działa na nasze zdrowie. Nie chodzi tu o to, by 
przedzierać się przez kłujące zagajniki, ale zwyczajnie — spokojnie space
rować w pobliżu rosnących jałowców. Okazuje się bowiem, że jałowiec 
wydziela obficie w powietrze tzw. fitoncydy, czyli lotne substancje etery
czne, które działają na środowisko naturalne bakteriobójczo, grzybobójczo 
i owadobójczo. A człowieka — dodatkowo — bardzo regenerują.

Lotne olejki eteryczne, tzw. fitoncydy, wydziela większość drzew, m.in. 
sosna. Dlatego przechadzki w sosnowym lesie bardzo odświeżają. Wraz z 
powietrzem wdychamy bowiem żywiczny, sosnowy balsam. Ale balsami
czne działanie jałowcowych fitoncydów na płuca jest jeszcze silniejsze niż 
sosnowych. Zatem relaks wśród jałowców to jest to, czego nam — zwłaszcza 
mieszczuchom — potrzeba. A jeżeli mamy działkę lub ogródek — zasadź
my w nim — koniecznie! — właśnie jałowiec.
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„Cura te ipsum” czyli lecz się sam

Akupresura stóp i dłoni

Na całym świecie, z różnych przyczyn, wraz z ogólnymi tendencjami 
powrotu do natury, następuje również powszechny nawrót do dawnych, 
prastarych metod leczenia, wywodzących się z koncepcji filozoficzno-etycz- 
nych Wschodu.

Nie umniejszając bezspornych osiągnięć wielu odkryć farmakologicznych 
i innych osiągnięć współczesnej medycyny, coraz częściej sięgamy do sta
rych, sprawdzonych wzorów, choć występujących współcześnie w nowej, 
zweryfikowanej częściowo przez naukę i doświadczenia Zachodu formie. 
Taką formą jest na przykład bioenergoterapia. Aleksander Loren, jeden z 
propagatorów i twórców tego nurtu terapeutycznego, pisze: „Jest jedna 
podstawowa energia w ciele ludzkim, czy manifestuje się jako zjawisko psy
chiczne, czy jako ruch somatyczny. Nazywamy ją bioenergią”.

Istotne założenia bioenergoterapii opierają się na podstawowym prawie 
fizjologii człowieka, określanym mianem homeostazy, a oznaczającym, iż 
organizmy żywe zawierają w swoich strukturach układy sprzężeń zwrot
nych. Dzięki nim w organizmie dokonuje się automatycznie regulacja rów
nowagi w zakresie przemiany materii i czynności fizjologicznych ustroju, 
zapewniający mu określoną stałość środowiska.

Jedną z terapii zmierzających do przywrócenia równowagi energetycznej 
w organizmie jest refleksologia. Refleksologia wywodzi się od starożytnych 
Hindusów i Chińczyków, którzy stosowali ją jako uzupełnienie akupunk
tury. Już 3000 lat p.n.e. Chińczycy uciskali w określonych miejscach 
podeszwy stóp, uzyskując znakomite efekty lecznicze. Terapia refleksyjna, 
wprowadzona do kultury Zachodu w 1930 r., polega na tym, iż masowanie 
pewnych obszarów ciała daje efekty w innych jego rejonach.

Poprzez masaż odpowiedniej części stopy lub dłoni osiąga się pozytywne 
efekty lecznicze w takich wypadkach, jak astma, dolegliwości pęcherza, bóle 
głowy czy nawet kamienie nerkowe i żółciowe itp. W czasie trwania zabiegu 
ból w danym organie powoli zanika, w miarę, jak cały organizm koryguje 
fizjologiczną nierównowagę.

Zjawisko to można wytłumaczyć w świetle znanych praw i twierdzeń 
obowiązujących w tradycyjnej medycynie. Wiadomo, iż pewne obszary
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skóry mają unerwienie wspólne z organami wewnętrznymi. Refleksologia 
zakłada, iż całe ciało, jego poszczególne części i organy wewnętrzne są repre
zentowane na stopach, głównie podeszwach, bokach i górnej powierzchni, 
a także na wewnętrznej stronie dłoni. Naciskając na te miejsca, oddziału
jemy jednocześnie na odpowiednie wewnętrzne organy.

Zabieg refleksyjnego masażu uciskowego jest bardzo prosty. Pacjent leży 
wygodnie i odkrywa stopy. Osoba masująca kierując się mapą stopy naciska 
ją krawędzią kciuka lub innego palca w kierunku zgodnym z ruchem wska
zówek zegara. Nacisk powinien być głęboki, mocny, ale nie może być 
bolesny. Należy powtarzać krótkie, bezbolesne zabiegi trwające 10—30 
minut. Podczas masażu może powstać ból zarówno w miejscu ucisku, jak
i w odpowiednim organie. Może być nawet bardzo intensywny. Wówczas 
należy lekko uderzać w odpowiednie miejsca. Często się zdarza, iż dolegli
wość ustępuje już po kilku zabiegach.

Metoda jest, jak widać, bardzo prosta, zwłaszcza jeśli stosuje się akupre
surę dłoni, którą można łatwiej stosować samemu bez pomocy drugiej 
osoby, choć przy odrobinie wprawy jest to możliwe i przy akupresurze stóp.



W  17 potraw dookoła świata 
czyli
wędrówki kulinarne

od śniadania 
do kolacji

Dla urozmaicenia naszego codziennego jadłospisu warto czasem  
pokusić się o swego rodzaju „import kulinarny” — wypróbowanie 
potraw z kuchni innych krajów w sposób dostosowany oczywiście 
do naszych warunków. Oto nasze propozycje.

ŚNIADANIE. Proponujemy pasty serowe do pieczywa, możliwe do 
zastosowania na pierwsze i drugie śniadanie, do kanapek.

Twaróg po węgiersku 400 g twarogu, 80 g masła, 50 g cebuli, ząbek 
czosnku, łyżeczka sproszkowanej papryki, 3 łyżki 
śmietany lub zsiadłego mleka, sól 

Utarte na pianę masło wymieszać z roztartym twarogiem, utartą cebulą, 
roztartym z solą czosnkiem, śmietaną, papryką. Masę serową włożyć do 
płóciennego woreczka, położyć między dwie deseczki i obciążyć. Kilkakrot
nie obracać woreczek. Trzymać obciążony 3 dni. Gotowy ser krajać w plas
try i podawać z chlebem i masłem.

Ser z Liptowa (Słowacja) 250 g bryndzy owczej, 250 g masła, 2 łyżeczki 
słodkiej papryki, koreczek anchois lub łyżeczka 
pasty rybnej, łyżka drobno posiekanych kaparów 
lub korniszonów, łyżeczka drobno posiekanej ce
buli, łyżeczka musztardy, łyżka posiekanej naci 
pietruszki, łyżka utłuczonego kminku
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Utarte na pianę masło dokładnie wymieszać z dobrze roztartą bryndzą i po
zostałymi składnikami. Uformować na płaskim półmisku i przybrać nacią 
pietruszki. Podawać z chlebem.

Bawarska przystawka z sera (Bawaria) 250 g dojrzałego sera Ro-
madur (może być również limburski), 75 g masła 
lub margaryny, 50 g cebuli, 2 łyżki jasnego piwa, 
łyżeczka słodkiej papryki, żółtko, kminek, sól, 
pieprz, główka sałaty. Do przybrania: pęczek rzod
kiewek, średnia cebula 

Ser rozgnieść razem z masłem i wymieszać z drobno posiekaną cebulą, pa
pryką, piwem i żółtkiem. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zanurzoną w 
gorącej wodzie łyżką uformować 8 dużych „jaj”. Ułożyć na wymytych liś
ciach sałaty, przybrać rzodkiewkami i pierścieniami cebuli. Podawać z bia
łym pieczywem.

OBIAD. Nasza propozycja to dwie przystawki, dwie zupy, dwa drugie 
dania i deser.

Racuchy rybne (Antyle) 1/4 kg filetów z ryby, pół cebuli pokrajanej w
kawałki, 2 roztarte ząbki czosnku, pół łyżeczki 
tymianku, 1/4 łyżeczki pieprzu, 2 dag drożdży, 
pół łyżeczki cukru, 1 1/2 szklanki ciepłej wody, 2 
szklanki mąki, 1 1/2 łyżeczki soli
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Drożdże rozetrzeć z cukrem, wlać pól szklanki wody, odstawić na 10 min. 
w cieple. Rybę i cebulę zemleć w maszynce do mięsa, dodać czosnek, 
tymianek i pieprz, wymieszać. Do drożdży dodać resztę wody, wymieszać. 
Mąkę i sól przesiać do miski i powoli wlewać drożdże, mieszając, aż po
wstanie ciasto o konsystencji śmietany. Do ciasta dodać zmieloną rybę 
i ubijać, aż powstanie jednolita masa. Przykryć, odstawić na 1,5—2 godz. 
w cieple. Łyżką lub łyżeczką kłaść ciasto na mocno rozgrzany tłuszcz, sma
żyć do zrumienienia. Podawać na gorąco.

Ziemniaczane paluszki (Turcja) 2 duże ziemniaki, 1 szklanka utartego
sera cheddar, 2 łyżki mąki, 1 małe jajko roztrze
pane, sól i pieprz, pół szklanki oleju do smażenia 

Ziemniaki umyć, ugotować w mundurkach w osolonej wodzie. Odcedzić. 
Gdy wystygną — obrać. Zemleć je w maszynce lub utłuc na jednolitą masę. 
Zagnieść ciasto z ziemniaków, sera, mąki, soli, pieprzu i jaja. Małe kawałki 
ciasta formować w paluszki. Smażyć na mocno rozgrzanym oleju, aż zru- 
mienią się na złoty kolor. Osączyć. Podawać na gorąco z sałatą i pomido
rami. Do ciasta można dodać drobno posiekaną cebulę lub zieloną pie
truszkę, a ilość sera zwiększyć do dwóch szklanek.

Zupa z dyni (Australia) 0,5 kg dyni, 1 posiekana cebula, 1 1 rosołu lub
wody z kostką rosołową, pół łyżeczki soli, pieprz, 
pół łyżki mąki, 2 łyżki wody, pół szklanki śmie
tany

Dynię obrać, usunąć pestki i włókna, pokrajać w 2-centymetrową kostkę. 
Do garnka włożyć dynię, cebulę, sól, pieprz, wlać rosół lub wodę z kostką 
rosołową, gotować na małym ogniu przez godzinę, aż dynia będzie miękka, 
przetrzeć przez sito lub zmiksować. Mąkę wymieszać z wodą i powoli wle
wać do zupy. Zagotować mieszając. Zdjąć z ognia, ostudzić. Śmietanę roz
mieszać z małą ilością zupy, wlać do garnka z zupą, zamieszać. Podgrzać 
bez gotowania.

Zupa serowa (Kanada) 4 szklanki rosołu lub wody z kostką rosołową,
4 łyżki masła, 1 łyżka utartej cebuli, 4 łyżki mąki,
2 szklanki przegotowanego mleka, 2 szklanki utar
tego sera cheddar, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki 
pieprzu

W garnku rozgrzać masło, włożyć cebulę i smażyć na średnim ogniu przez 3
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minuty, mieszając. Cebulę oprószyć mąką, dokładnie rozetrzeć na jednolitą 
masę. Powoli wlewać rosół lub wodę z rozpuszczoną kostką rosołową, do
prowadzić do wrzenia stale mieszając. Wlać mleko, dodać ser, doprawić solą 
i pieprzem, zamieszać, gotować na małym ogniu, kilkakrotnie mieszając, aż 
się ser roztopi. Podawać bardzo gorącą, ze świeżym białym pieczywem lub 
z grzankami.

W ieprzowina na ostro (Meksyk) 1 kg wieprzowiny od szynki, pół
łyżeczki soli, ćwierć łyżeczki szałwii, 1—2 łyżecz
ki chili, ćwierć łyżeczki mielonej kolendry, 1 po
siekany ząbek czosnku, woda 

Przyprawy z czosnkiem i wodą wymieszać na pastę, podzielić na dwie por
cje. Połową pasty z przypraw natrzeć mięso i odstawić je na przynajmniej 3 
godziny. Mięso piec pod przykryciem w nagrzanym piekarniku przez ok. 
1,5 godz, podlewając małą ilością wody. Zdjąć pokrywkę z garnka, mięso 
posmarować resztą pasty i piec dalej przez 30—45 minut. Podawać pokra
jane w ukośne plastry z pure ziemniaczanym lub z frytkami i sałatą wielo- 
warzywną w sosie winegret.

Duszony kurczak (Korea) 1 kurczak, 2 łyżki oleju do smażenia. Mary
nata: 4 łyżki sosu sojowego lub 1 łyżka przyprawy 
maggi z 3 łyżkami wody, pieprz do smaku, 1 
drobno posiekana cebulka dymka lub 2 łyżki po
siekanej cebuli, 1 roztarty ząbek czosnku, 1 łyżka 
cukru, 2 łyżki oleju 

Z kurczaka zdjąć skórę i usunąć kostki, mięso lekko zbić drewnianym tłucz
kiem, pokrajać w grube kawałki. Wymieszać sos sojowy lub maggi z wodą, 
pieprz, dymkę, czosnek, cukier i łyżeczkę oleju. Włożyć kawałki kurczaka 
do marynaty, dokładnie osączyć, smażyć na rozgrzanym oleju na małym 
ogniu na ciemny, złoty kolor. Wlać ćwierć szklanki wody, przykryć i dusić
do miękkości ok. 30 min. Doprawić solą. Podawać z ryżem ugotowanym na
sypko lub z ryżem smażonym z pieczarkami i z mieszaną ostrą sałatką.

Sałatka m ieszana w occie (Indonezja) 1 szklanka marchewki pokraja
nej w cienkie paski, 1 szklanka cienko poszatko- 
wanej białej kapusty, 2 średnie świeże ogórki, 1 
łyżeczka soli, 1 szklanka octu 6%, 1 szklanka
wody, 5 ząbków czosnku, sól, 3 łyżki cukru, 2
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pokrajane strąki świeżego pieprzu tureckiego lub 
1 łyżeczka przyprawy chili 

Nie obrane ogórki przekroić wzdłuż, usunąć pestki i pokrajać w cienkie 
paski. Jarzyny wymieszać z solą, odstawić na 30 min., odcisnąć z soku. 
Podgrzać ocet i wodę, dodać cebulę, czosnek, doprawić solą i cukrem, 
gotować na małym ogniu przez 5 min., przestudzić. Włożyć jarzyny, pieprz 
turecki lub chili do dużego słoika, zalać octem i pod przykryciem wstawić 
do lodówki. Sałatkę można przechowywać przez kilka dni. Podawać mocno 
ochłodzoną do potraw azjatyckich.

Chałwa po grecku (Grecja) 2 szklanki kaszy manny, 3/4 kostki masła, 
4 jaja, 1 1/2 łyżeczki cynamonu w proszku, 2 
łyżeczki proszku do pieczenia, 8—10 grubo po
siekanych migdałów lub orzechów włoskich, 4 
łyżki koniaku lub wódki wyborowej. Syrop: 2 
szklanki cukru, 3 3/4 szklanki wody, 1 mały 
kawałek cynamonu lub pół łyżeczki w proszku, 1 
łyżeczka soku cytrynowego lub octu 6%, 4 łyżki 
koniaku (dowolnie)

Masło utrzeć z cukrem, dodawać stopniowo żółtka i nadal ucierać. Stop
niowo wsypywać kaszę mannę, wciąż ucierając. Wsypać cynamon, proszek 
do pieczenia, orzechy. Wlać koniak lub wódkę. Wszystko dokładnie wymie
szać. Białka ubić na pianę i delikatnie połączyć z masą. Przełożyć do wy
smarowanej masłem tortownicy, wstawić do nagrzanego (180°) piekarnika 
i piec 10 min. Zmniejszyć płomień, piec dalej przez 40 min. Przygotować 
syrop, gotować ok. 10 min. Ostudzić, ewentualnie wlać koniak. Gorącą 
chałwę polać syropem i pozostawić w tortownicy, aby wystygła.

KOLACJA. Nasza propozycja to danie gorące lub zimne, sałatka i ciasto.

Nadziewane placki (Chiny) Ciasto: 1,5 szklanki mąki, 2 łyżeczki pro
szku do pieczenia, pół szklanki wody. Farsz: 1/4 
kg mielonej słoniny, 1 łyżka sosu sojowego lub 
pół łyżki maggi i półtorej łyżki wody, pół łyżeczki 
cukru, ćwierć łyżeczki soli, szczypta chili lub 
ostrej papryki, 1 łyżeczka posiekanej cebulki dym
ki, ćwierć łyżeczki imbiru, olej do smażenia 

Przesiać mąkę z proszkiem, wlać wodę i zagnieść ciasto, wyrabiać przez
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2—3 minuty. Przykryć wilgotną ściereczką i odstawić na 2 godziny. Skład
niki farszu dokładnie wymieszać. Ciasto wyrabiać jeszcze przez minutę, 
następnie uformować wałek o średnicy 5 cm i pokrajać w grube plastry. 
Każdy plaster spłaszczyć w ręku na krążek o średnicy 7 cm i nakładać 
łyżeczką farsz pośrodku każdego krążka, trzymając ciasto w lewej ręce, 
prawą zebrać nadmiar ciasta i brzegi zlepić palcami, rozpłaszczyć. Patelnię 
lekko posmarować olejem, mocno rozgrzać i włożyć placki. Przykryć, 
zmniejszyć płomień i smażyć z każdej strony po 8 minut. Podawać na 
gorąco lub zimno.

Kulki z wątróbką (Izrael) 50 dag wątróbki cielęcej, wołowej lub z dro
biu, 2 duże obrane cebule, 2 jaja na twardo, 3 
łyżki stopnionego kurzego tłuszczu lub masła, 1 
łyżeczka soli, pół łyżeczki pieprzu, posiekana zie
lona pietruszka

Wątróbkę opłukać i włożyć do garnka. Dodać jedną przekrojoną cebulę, 
wlać tyle wody, by tylko przykrywała zawartość, gotować na małym ogniu 
przez 10 min (wątróbkę z drobiu — 8 min.). Wątróbkę wyjąć, osączyć i 
ostudzić. Zemleć dwa razy w maszynce do mięsa razem z jajami i posiekaną 
cebulą. Stopiony tłuszcz wlać do zmielonej wątróbki, doprawić do smaku 
solą i pieprzem, dokładnie wymieszać, oziębić. Z masy formować kulki 
wielkości małego orzecha włoskiego i obtoczyć w posiekanej zielonej pie
truszce. Podawać na zimno.

Sałatka z ogórków i ziemniaków (Indie) 1 średni, obrany, świeży ogó
rek, 1 średni pomidor, 1 mały ziemniak, 1 szklan
ka jogurtu lub zsiadłego mleka, sól i pieprz do 
smaku, czerwona papryka w proszku, szczypta 
kminu rzymskiego lub kminku (dowolnie) 

Ziemniak umyć, ugotować w łupinie, przestudzić, obrać, pokrajać w kostkę. 
Ogórek przekroić wzdłuż, usunąć nasiona, pokrajać w małą kostkę, tak 
samo pomidory. Odstawić na 10 min., odlać nadmiar soku. Jogurt doprawić 
solą, pieprzem, kminkiem. Jarzyny polać jogurtem z przyprawami, wymie
szać. Wstawić pod przykryciem do lodówki na 1—2 godz. Sałatkę podawać 
bardzo zimną, posypaną papryką jako dodatek do potrawy curry lub do dań 
indyjskich.

Keks z białek (Jugosławia) 4 białka (pół szklanki), pół szklanki cukru,
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pół szklanki przesianej mąki, pół szklanki sto
pionego masła, pół szklanki bakalii: posiekanych 
orzechów włoskich, rodzynek, suszonych śliwek, 
skórki pomarańczowej, utjjrta skórka z cytryny 
lub łyżeczka aromatu waniliowego 

Białka ubić na pianę, dodając po łyżce cukru. Powoli dodawać mąkę, na 
przemian z masłem, stale ubijając. Wsypać bakalie, dodać skórkę cytrynową 
lub wanilię, wymieszać. Wlać ciasto do wysmarowanej formy, piec w 
nagrzanym do 200° piekarniku przez 30—40 min. Wierzch ciasta powinien 
być ciemnozłoty. Wystudzić w piekarniku, podawać posypany cukrem 
pudrem.

NAPOJE

Kawa „Romano” (Włochy)
Napój wiecznego miasta sporządza się przez dodanie do szklanki z bardzo 
gorącą, świeżo zaparzoną kawą — cieniutkiego paseczka skórki cytrynowej.

Napój imbirowy (Trynidad) 1 łyżeczka drożdży, 2 łyżeczki mąki pszen
nej, 2 łyżeczki imbiru w proszku, 3 3/4 litra 
wrzącej wody, 3 szklanki cukru, 6 łyżek soku z 
cytryny, 2 łyżeczki utartej skórki cytrynowej lub 1 
łyżeczka aromatu cytrynowego, 2 grzanki 

Wsypać do miski imbir, zalać wrzącą wodą, dodać cukier, sok i skórkę lub 
aromat, dokładnie wymieszać. Odstawić do ostudzenia. Drożdże wymieszać 
z mąką i 3 łyżkami ciepłej wody, odstawić na 10 min. Grzanki posmarować 
rozczynem drożdży z mąką, włożyć do wody z imbirem, przykryć, odstawić 
w ciepłe miejsce na 24 godz. Napój przecedzić do butelek, mocno zakręcić, 
wstawić do lodówki. Podawać po dwóch dniach z kostkami lodu lub bez.

(na podst. książek: „Przygoda kulinar
na” Katarzyny Pospieszyńskiej i „Po
trawy z różnych stron świata” Macieja 
M. Halbańskiego).



Rozmaitości kulinarne

ZUPY

Zupa kremowa z ziemniaków
Składniki: 1/2 kg ziemniaków, 1/2 litra mleka, 1 żółtko, 1 łyżka masła, 

sól do smaku.
Przygotowanie: Ziemniaki ugotować w 1 litrze wody. Następnie wyjąć, 

rozetrzeć na miazgę i włożyć z powrotem do wody, w której się gotowały. 
Dodać sól do smaku, mleko i gotować około 5 minut. Zdjąć z ognia. Zupę 
przyprawić roztrzepanym żółtkiem i masłem. Podawać z grzankami lub 
groszkiem ptysiowym.

Zupa z selera
Składniki: 1 seler średniej wielkości, 1 cebula, 1/2 szklanki śmietany, 1

żółtko, wywar z jarzyn (lub rosół i seler z rosołu), sól, zielona pietruszka, 1
łyżka soku z cytryny.

Przygotowanie: Seler i cebulę ugotować we wrzącej wodzie, dodać trochę 
soku z cytryny (seler nie ciemnieje). Ugotowany seler i cebulę przetrzeć 
przez sito lub zmiksować, zalać rosołem i zagotować. Zupę przyprawić roz
trzepanym w śmietanie żółtkiem. Dodać zieloną pietruszkę.

Zupa „Babci”
Składniki: Włoszczyzna (bez kapusty), natka pietruszki, 30 dag mięsa mie

lonego, 1 jajko, sól, pieprz, bułka tarta.
Przygotowanie: Włoszczyznę obrać, pokrajać w kostkę i gotować aż

warzywa będą miękkie. Do mielonego mięsa dodać sól, pieprz, jajko, 1
14 — Kalendarz Katolicki
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łyżkę tartej bułki (trochę majeranku, jak kto lubi). Dobrze wymieszać, 
uformować małe kuleczki i wrzucić je do gotującej się zupy. Gotować 15 
minut, doprawić solą, wsypać posiekaną natkę pietruszki. Zupę podawać 
gorącą.

Zupa owocowa
Składniki: 75 dag owoców (zależy od sezonu), 1 łyżka mąki, cukier do 

smaku, cukier waniliowy lub laska wanilii.
Przygotowanie: Pokrojone na kawałki owoce (jabłka, gruszki) ugotować 

razem z wanilią. Owoce odcedzić i rozgnieść. Dodać mąkę rozrobioną w 
zimnej wodzie. Wszystko razem wymieszać i doprowadzić do wrzenia. 
Dodać do smaku cukier ewentualnie sok z cytryny. Zupę podawać ciepłą 
lub zimną, z makaronem lub z groszkiem ptysiowym.

Chłodnik litewski
Składniki: 2 litry zsiadłego mleka, pęczek botwinki, 2 buraki, 1 ogórek 

świeży, 3 jajka ugotowane na twardo, szczypiorek, koperek.
Przygotowanie: Buraczki umyć, obrać, ugotować w niewielkiej ilości 

wody. Botwinkę obrać, pokroić, dodać do wywaru z buraków i zagotować 
dodając nieco kwasku cytrynowego. Miękkie buraki pokroić w paseczki lub 
zetrzeć na tarce, przelać wywarem aby uzyskać kolor wywaru. Do zimnego 
wywaru dodać roztrzepane mleko, drobno pokrojone obrane ogórki, drobno 
posiekany szczypior, koperek oraz jajo pokrojone w kostkę, wszystko do
kładnie wymieszać. Do chłodnika podawać gotowane ziemniaki polane 
topioną słoninką oraz posypane koperkiem.



DANIA RÓŻNE

Szczupak po żydowsku (karp)
Składniki: Szczupak 1,60 kg, 2 surowe jaja, 1 ugotowane na twardo, 

kawałek chatki lub 4 herbatniki, sól, pieprz, cukier do smaku.
Wywar do gotowania ryby: 20 dag cebuli, 1 marchew, 1 pietruszka, 1/2 

pora, kawałek selera, sól, pieprz, cukier, rodzynki, łyżka miodu, 2 łyżki 
żelatyny.

Przygotowanie: Szczupaka oczyścić z łusek, odciąć głowę, ostrożnie usu
nąć wnętrzności nie rozcinając brzucha (najlepiej łyżką), bardzo starannie 
umyć i opłukać. Skórę nadciąć od głowy i delikatnie zdjąć, aby jej nie uszko
dzić. Mięso dokładnie odfiletować od kręgosłupa, obrać z ości. Z głowy 
usunąć oczy, wyciąć skrzela. Głowę i kręgosłup zalać wodą, dodać obraną 
włoszczyznę i pokrojoną w talarki cebulę, ziele, pieprz, liście laurowe, ugo
tować wywar. Mięso ryby przepuścić przez maszynkę dodając jajko ugoto
wane na twardo. Do masy dodać żółtko i ubitą pianę oraz utarte herbatniki 
(lub namoczoną i wyciśniętą chałkę). Doprawić solą, pieprzem i cukrem, 
dokładnie wymieszać. Skórę szczupaka napełnić masą rybną, zalać prze
cedzonym wywarem, gotować na małym ogniu przez 45 minut. Pod koniec 
gotowania dodać namoczoną żelatynę, łyżkę miodu i rodzynki. Zdjąć z 
ognia, po przestygnięciu wyjąć rybę, pokroić w plastry, ułożyć na półmisku, 
zalać wywarem i pozostawić do zastygnięcia.

Schab duszony z jabłkami
Składniki: 60 dag schabu, 2 łyżki smalcu, 1 kg jabłek, 1/2 szklanki śmie

tany, sól, pieprz, cukier, estragon, majeranek.
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Przygotowanie: Pokrojony na porcje schab (jak na kotlety) nacieramy 
przygotowaną mieszanką z soli, pieprzu, majeranku, estragonu i cukru 
(jeżeli kto lubi, można dodać ząbek czosnku). Odstawiamy na godzinę, aby 
mięso przeszło zapachem ziół i przypraw. Rozgrzewamy tłuszcz i obrumie- 
niamy mięso ze wszystkich stron. Obsmażony schab układamy w naczyniu 
żaroodpornym, na wierzch kładziemy obrane i pokrojone w ćwiartki jabłka, 
posypujemy szczyptą cukru i zalewamy śmietaną. Tak przygotowany schab 
wstawiamy do piekarnika na pół godziny. Podajemy z frytkami lub pieczo
nymi ziemniakami.

Knedle z gotowanym mięsem
Składniki: 50 dag ziemniaków, gotowane mięso (z rosołu) — około 50 

dag, 2 jajka, 2 szklanki mąki, sól, pieprz, 1 cebula, oraz 15 dag słoniny do 
polania.

Przygotowanie: Ugotowane ziemniaki przepuścić przez maszynkę, dodać 
jaja, mąkę. Zagnieść ciasto jak na kopytka. Z ciasta formować krążki o śred
nicy 4—5 cm. Na każdym krążku układać farsz mięsny; brzegi zlepiać na
dając kształt okrągły lub owalny. Wrzucać na osoloną wrzącą wodę, goto
wać 5 minut. Podawać polane słoninką.

Pyzy nadziewane
Składniki: 3 części ziemniaków surowych, 1 część gotowanych. 
Przygotowanie: Surowe ziemniaki obrać, umyć i zetrzeć. Odcisnąć, nie 

wylewać soku, lecz odstawić. Po 10—15 minutach zlać z wierzchu, a osiadłą 
na dnie warstwę krochmalu wyjąć i dodać do ziemniaków. Ziemniaki goto
wane przepuścić przez maszynkę i dodać do odciśniętych, osolić i dokładnie 
wyrobić. Formować placki o średnicy 6—8 cm, nakładać nadzienie i dobrze 
ścisnąć formując podłużne pyzy. Wkładać do gotującej się osolonej wody. 
Gotować 25—30 minut. Ugotowane układać na półmisku, polać roztopioną 
słoninką (lub śmietaną, zależnie od nadzienia).
Przykłady różnych rodzajów nadzienia:
— kapusta uduszona z dodatkiem boczku lub słoninki
— kapusta z grzybami
— nadzienie z mięsa mielonego
— nadzienie z sera białego — jak do naleśników.

Kapusta faszerowana kaszą gryczaną
Składniki: 1 główka świeżej kapusty, 25 dag kaszy gryczanej, 20 dag 

świeżej słoninki, 2 jajka, 1 cebula, sól, cukier, pieprz do smaku.
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Przygotowanie: Kaszę gryczaną opłukać, ugotować. Do ostudzonej kaszy 
dodać jajka, roztopioną słoninkę (lub margarynę, masło) i zrumienioną 
cebulę, doprawić solą i pieprzem, wymieszać. Główkę świeżej kapusty 
oczyścić, wyciąć głąb, włożyć do wrzącej osolonej wody i podgotować. Gdy 
zmięknie, liście oddzielić. Zdjąć z liści gruby nerw (lub tłuczkiem rozbić). 
Na liściach kapusty układać farsz i zawijać tak, jak gołąbki. Ułożyć w 
rondlu, zalać wodą, dodać sól, szczyptę cukru, pieprz do smaku. Zagotować 
pod przykryciem i wstawić do piecyka na 40—50 minut. Podawać z sosem 
grzybowym.

Kabaczek lub cukinia zapiekana
Składniki: Młody kabaczek około 1—2 kg, 2 papryki świeże, 4 pomidory 

średniej wielkości, 2 szklanki ugotowanego makaronu, 2 łyżki masła, 2 łyżki 
sosu sojowego lub łyżeczka przyprawy maggi, 3 łyżki utartego sera żółtego, 
pół szklanki bułki tartej, pół szklanki śmietany, sól, pieprz do smaku, 2 
łyżki mąki pszennej.

Przygotowanie: Bułkę tartą lekko zrumienić na suchej gorącej patelni 
ciągle mieszając, pomidory obrać ze skórki, posiekać, paprykę umyć, usunąć 
nasiona i pokrajać w cienkie paski. Umyty kabaczek obrać, przepołowić, 
usunąć gniazda nasienne, pokrajać w szerokie paski. Naczynie żaroodporne 
wysmarować masłem. Układać warstwami: makaron na dnie naczynia, 
pomidory, paprykę, posypać mąką i pieprzem. Na to kładziemy kabaczek. 
Śmietanę wymieszać z przyprawą maggi i polać zawartość naczynia. 
Wierzch posypać serem, tartą bułką i grudkami masła. Wstawić do piekar
nika i piec około 1 godz. Podawać na gorąco ze świeżym białym pieczywem.

Tort kanapkowy
Oto kilka past do przekładania tortu:

1) Resztki pieczonego mięsa lub 15 dag szynki drobno siekamy i ucieramy 
z łyżką masła i łyżką majonezu.
2) 2 łyżki masła ucieramy ze szczypiorkiem lub zieloną natką pietruszki. 
Doprawiamy do smaku solą i szczyptą pieprzu.
3) 2 jaja ugotowane na twardo ucieramy z dodatkiem fileta ze śledzia lub 
sardynką z puszki, dodajemy łyżkę masła i łyżkę majonezu.
4) 25 dag białego sera mieszamy z łyżką przecieru pomidorowego, dopra
wiamy do smaku solą (można użyć soli czosnkowej).

Przygotowanie: Okrągły bochenek chleba okrawamy ze skórki, następnie
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kroimy 3—4 razy w poprzek, otrzymując duże plastry jak na tort, które 
smarujemy tymi pastami. Aby całość wypadła barwnie i apetycznie, pasty 
muszą być dobrane kolorystycznie. Po złożeniu tortu przyciskamy go lekko, 
aby warstwy przylgnęły do siebie. Całość smarujemy kolorową masą i ukła
damy na wierzchu ozdobnie wykrajane kawałki żółtego sera posypane pa
pryką, kawałeczki pomidora, pokrojone jajko, krążki cytryny, połówki orze
cha włoskiego. Posmarowane boki posypujemy zieloną posiekaną pietruszką 
lub szczypiorkiem. Tort kanapkowy podajemy na okrągłym półmisku krając 
go na trójkątne kawałki.

Pasty z białego sera
Utarty biały ser z łyżką masła i łyżką majonezu zmieni smak, jeżeli 

dodamy:
— łyżeczkę sproszkowanej papryki,
— posiekany szczypiorek,
— posiekany śledź,
— 3 łyżki mielonej kiełbasy,
— 3 łyżki roztartych sardynek,
— 3 łyżki utartego żółtego sera z ząbkiem czosnku.

Biały ser można zastąpić jajami ugotowanymi na twardo, następnie 
posiekanymi, z dodatkiem masła i łyżki majonezu. Do jajecznej pasty 
oprócz wyżej wymienionych składników można dodać:
— szynkę posiekaną lub drobno zmieloną,
— grzyby marynowane,
— łyżkę pasty pomidorowej,
— usmażone pieczarki (drobno posiekane),
— kawałki pieczeni wołowej przepuszczonej przez maszynkę.



DESERY

Kremowe naleśniki
Składniki: 3 jajka, szklanka mleka, 2 łyżki mąki, 1 łyżka oleju, 5 dag 

masła, cukier, kilka zmielonych orzechów.
Przygotowanie: Żółtka utrzeć z masłem, dodać letnie mleko i mąkę. Do 

masy dodać ubitą pianę z białek, wymieszać. Smażyć naleśniki na rozgrza
nym oleju. Każdy posypać cukrem i mielonymi orzechami. Gotowe naleś
niki podawać z bitą śmietaną.

Szybki deser z herbatników
Kilka herbatników utrzeć z 2 łyżkami masła i 2 łyżkami cukru pudru 

dodając kilka kropel zapachu rumowego (lub 2 łyżki rumu lub 2 łyżki 
dżemu morelowego). Z otrzymanej masy zrobić małe kulki i obtoczyć je 
w tartej czekoladzie lub tartych orzechach.

Czekolada
Składniki: 1 szklanka mleka, 3 łyżki kakao, 1 szklanka cukru, kostka 

masła, 3 szklanki mleka w proszku, cukier waniliowy, rodzynki lub orzechy.
Przygotowanie: Mleko zagotować z cukrem, dodać kakao, dokładnie mie

szać, aby się nie przypaliło. Zdjąć z ognia i do gorącej masy wsypać mleko 
w proszku dokładnie mieszając, aby nie było grudek. Na koniec ucierania 
dodać masło. Gdy masa będzie idealnie gładka, dodać rodzynki (lub orze
chy), wyłożyć bardzo cienką warstwę (1—1,5 cm) na płaską formę (półmisek)
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wysmarowaną tłuszczem. Schłodzić, najlepiej w lodówce. Gdy stwardnieje, 
pokroić w kostkę. Tę samą masę można wyłożyć na uprzednio upieczone 
kruche ciasto — i gotowy mazurek czekoladowy.

Galaretka z agrestu
Składniki: 25 dag agrestu, 1 szklanka wody, 1/2 szklanki cukru, 2 łyżki 

żelatyny, 2 kieliszki koniaku.
Przygotowanie: Agrest umyć, obrać z szypułek i ogonków. Zagotować z 

wodą, dodać cukier, gotować około 2 minut na małym ogniu. Owoce wyjąć, 
osączyć i ułożyć do szklanek lub kompotierek. Żelatynę namoczyć w ostu
dzonym soku z gotowanego agrestu, następnie rozpuścić ją w syropie. Zalać 
owoce.

Napój pikantny
Składniki: 2 puszki soku pomidorowego, 2 szklanki soku z marchwi, sok z 

1 cytryny, pół szklanki soku z kwaszonej kapusty, pęczek szczypiorku, sól, 
cukier, pieprz ziołowy do smaku.

Przygotowanie: Wszystko razem wlewamy do dużego rondla, dodajemy 2 
szklanki przegotowanej wystudzonej wody. Wsypujemy posiekany szczy
piorek, doprawiamy do smaku solą, cukrem i pieprzem. Napój podajemy do 
tortu kanapkowego, kanapek lub paluszków.



N ie tylko dla urodzonych w niedzielę

HOROSKOP TYGODNIOWY

Dawno, bardzo dawno temu... Jakieś cztery tysiące lat przed naszą erą, 
gdzieś między Eufratem a Tygrysem, powstała tajemna wiedza, zwana 
astrologią.

Kapłani z wysokości swoich świątyń przyglądali się uważnie ruchom pla
net i gwiazd. Obserwowali kierunki wiatrów, nasilenia deszczów, pory 
posuchy itd. Wszystkie te obserwacje skrzętnie notowali i wysnuwali z nich 
swoje teorie na temat powtarzania się pewnych zjawisk. I tak — obliczono 
okres obiegu księżyca od pełni do pełni na 28 dni. Miesiąc podzielono 
następnie na cztery części, odpowiadające fazom księżycowym. Tak powstał 
tydzień.

Wypatrzono również, że Słońce po upływie pewnego czasu wschodzi 
przy tych samych gwiazdach. To naprowadziło na pojęcie roku, złożonego z 
dwunastu miesięcy księżycowych i liczącego 360 dni. Dwanaście znaków 
Zodiaku było odpowiednikami dwunastu miesięcy.

Równocześnie zauważono, że pewne stale powtarzające się zjawiska w 
przyrodzie, jak np. nadejście wiosny czy zimy, długość dnia i nocy, pozo
stają w związku czasowym ze stale powtarzającymi się zjawiskami Zodiaku. 
Wysnuto z tego zależność zjawisk ziemskich od niebieskich i w tym dopa
trywano się wpływu tych ostatnich na losy Ziemi. Przypisywano więc cia
łom niebieskim wpływ na wszelkie przejawy życia na ziemi, a szczególnie 
decydujący miał być ten wpływ na losy ludzkie. Zwierzyniec niebieski 
zapełniający firmament, krążąc miarowo, stale i niezmiennie, sprowadzając 
na ziemię wiosnę lub zimę, niosąc płodność ziemi — najmocniej odciskać 
miał swój wpływ na losach ludzkich. Takie właśnie były początki astrologii.
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Ówczesny człowiek, nie rozumiejący wielu zjawisk, w złej doli, przed 
podjęciem ważnych decyzji, zwracał się do kapłanów o pośrednictwo u 
gwiazd, o wróżbę, o wróżbę na przyszłość, wynikającą z ich teraźniejszych 
układów.

Ale nie tylko miesiące miały swój odpowiednik w gwiazdozbiorze. Sy
stem planetarny starożytności, uznający Ziemię za środek wszechświata, 
obejmował ogółem siedem planet, do których zaliczano Słońce i Księżyc 
jako ciała obiegające ziemię. Te siedem planet miało rządzić siedmioma 
dniami tygodnia. Każdy dzień pozostawał pod wpływem jednej z planet. A 
oto jak określała astrologia wpływ planet na losy człowieka, zależnie od dnia 
jego urodzin:

SŁOŃCE patronuje urodzonym w niedzielę. Ci, którzy mieli szczęście 
urodzić się w tym dniu, dochodzą zwykle wysokich i zaszczytnych stano
wisk. Są odważni. Jeśli poświęcają się naukom, zaznaczają się wybitnie. 
Jako przedsiębiorcy, przemysłowcy i kupcy mają powodzenie w interesach. 
Na ogół wysuwają się na wybitne lub kierownicze pozycje. Mogą jednak 
doznać wielkich rozczarowań i popaść w zwątpienie. Szczęśliwy kamień: 
diament, topaz i awenturyn.

KSIĘŻYC zajmuje się poniedziałkiem. Dla osób urodzonych w tym 
dniu najodpowiedniejszy jest zawód marynarza, rybaka, aktora bądź ręko
dzielnika. Może się jednak łatwo u nich rozwinąć próżność, chełpliwość i 
lenistwo. Lubią podróże, częste zmiany, łatwo ulegają nastrojom ze szkodą 
dla zatrudnienia. Kamień: perła i kamień księżycowy.

MARS jest planetą osób urodzonych we wtorek. Osoby urodzone w tym 
dniu odznaczają się na ogół energią, ruchliwością, silnymi namiętnościami. 
Są odważni, śmiali aż do zuchwalstwa. Łatwo wpadają w gniew i są skorzy 
do kłótni. Mają zamiłowanie do służby wojskowej, do broni, do polowań. 
Ujawniają także zdolności do mechaniki, do kowalstwa i ślusarstwa, nadto z 
powodzeniem mogą być lekarzami, chemikami, aptekarzami. Kamienie: 
rubiny, jaspisy, krwawniki.

MERKURY to planeta środy. Urodzonych w środę cechuje zręczność, 
obrotność, chytrość. Ich ruchliwość i spryt mogą im przynieść korzyści, ale 
mogą też sprowadzić łatwo na nieuczciwe drogi w interesach. Mogą się oni 
zaznaczyć jako mówcy, literaci, dziennikarze, podróżnicy i kupcy. Szczęś
liwy kamień — turkus.
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JOWISZOWI podlegają urodzeni w czwartek. Mają oni zwykle dużo 
szczęścia w życiu. Dochodzą do zaszczytów i bogactw, żyją długo. Cechuje 
ich poczucie sprawiedliwości, są miłośnikami przyrody. Mają skłonności do 
stanu duchownego, sędziowskiego i do sportów. Mogą stać się dobroczyń
cami dla innych, ale także mogą łatwo wpaść w pychę i zarozumiałość. Ich 
kamień — szafir.

WENUS panuje nad piątkiem. Osoby urodzone w tym dniu odznaczają 
się pogodą i wesołym usposobieniem, zamiłowaniem do muzyki, poezji, i 
sztuki. Są skłonni do miłości i małżeństwa. Mają powodzenie jako malarze, 
ogrodnicy, krawcy, fryzjerzy i sprzedawcy konfekcji damskiej. Łatwo jed
nak stają się lekkomyślni i mogą popaść w brzydkie namiętności. Kamień
— szmaragd.

SATURN wreszcie patronuje sobocie. Urodzeni w sobotę wyróżniają 
się poważnym usposobieniem, wstrzemięźliwością w słowach, wytrwałością 
i uporem. Zanim dojdą do celu, mają przed sobą wiele trosk, trudów i 
ciężkiej pracy. Przy braku dostatecznej energii mogą się łatwo zniechęcić, a 
wtedy stają się egoistami, skąpcami i tchórzami. Mają skłonność do rol
nictwa, rękodzieła, zwłaszcza stolarstwa i ciesiołki. Mogą się także wyróżnić 
jako badacze naukowi i filozofowie. Szczęśliwy kamień — onyks.

Obok wpływu planet na losy ludzkie, starożytna astrologia przypisywała 
jeszcze znaczniejsze wpływy wszystkim konstelacjom Zwierzyńca niebie
skiego. O losie człowieka decydować więc miały konstelacje Zodiaku, panu
jące podczas urodzin danego człowieka, przy uwzględnieniu wpływu pla
nety rządzącej jego dniem urodzin.

Niezależnie jednak od wymienionych, jako czynnik również rządzący 
losami ludzkimi uznano cztery żywioły: ogień, wodę, ziemię i powietrze. 
Ich strefę wpływów rozdzielono równomiernie między znaki Zodiaku i w 
ten sposób na szlaku rocznego obiegu słońca powstały cztery trójkąty ży
wiołów, mające decydować o usposobieniu osób urodzonych w strefie 
wpływów tych właśnie żywiołów. Gwiazdozbiory rozdzielone zostały nastę
pująco:
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TRÓJKĄT OGNIA obejmuje urodzonych pod znakami: Barana (21 
marca do 21 kwietnia), Lwa (21 lipca do 20 sierpnia) i Strzelca (21 listopada 
do 20 grudnia).

Urodzeni w tych okresach mają temperament choleryczny, są wybu
chowi, ruchliwi, niespokojni, energiczni, cenią niezależność, są dumni aż do 
zarozumiałości. Łatwo wpadają w krańcowość. Powinni się wystrzegać zbyt 
raptownych czynów i szaleńczych zamysłów. Ich szczęśliwe dni: niedziela, 
wtorek i czwartek. Liczby szczęśliwe: 9, 1, 3 i 4. Kamienie szczęśliwe: ame- 
tystj granat i rubin. Niebezpieczne dla nich choroby: cierpienia serca, płuc, 
zaziębienia, bóle głowy i skaleczenia.

TRÓJKĄT WODY obejmuje urodzonych pod znakami: Raka (21 czerw
ca do 20 lipca), Skorpiona (21 października do 20 listopada) i Ryb (21 
lutego do 20 marca).

Urodzonych w tej sferze cechuje temperament flegmatyczny. Są spo
kojni, wstrzemięźliwi, słabo reagujący, nierzadko bojaźliwi, kapryśni, ale 
także rozważni, przezorni, nieufni i o dużej dozie krytycyzmu. Są pesymi
stami, a w stosunku do osób zależnych od siebie przeważnie despotyczni aż 
do tyranii. Ich szczęśliwe dni: poniedziałek, wtorek i piątek. Szczęśliwe 
liczby: 2, 7, 9 i 11. Szczęśliwe kamienie: szmaragd, chryzolit i topaz. Nie
bezpieczne choroby: cierpienia płuc, żołądka, narośla.
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* O / K 0 O ł*

TRÓJKĄT ZIEMI obejmuje urodzonych pod znakami Byka (od 21 
kwietnia do 20 maja), Panny (od 21 sierpnia do 20 września) i Koziorożca 
(21 grudnia do 20 stycznia).

Są to przeważnie melancholicy, bardzo wrażliwi, mogą być jednak cza
sem bardzo uparci. Samodzielni. Są praktyczni, wytrwali, systematyczni, 
żądni dobrobytu, pomysłowi, ambitni, cierpliwi i oszczędni. Potrafią wy
stępować agresywnie, ale łatwo mogą popaść w przygnębienie i zniechęce
nie. Ich szczęśliwe dni: piątek, środa i sobota. Szczęśliwe liczby: 5, 6 i 8. 
Szczęśliwe kamienie: agat, jaspis i onyks. Niebezpieczne choroby: żołądka, 
przewodu pokarmowego, katar, reumatyzm, złamania kości.

TRÓJKĄT POWIETRZA obejmuje urodzonych w znaku Bliźniąt (21 
maja do 20 czerwca), Wagi (21 wjześnia do 20 października) i Wodnika (21 
stycznia do 20 lutego).

Na ogół są to sangwinicy, bardzo wrażliwi, serdeczni, wylewni, przyja
cielscy. Ruchliwi, skłonni do uniesień, lubujący się w pracy umysłowej. 
Wrażliwi na piękno, na sztukę i muzykę, rzutcy umysłowo, podatni do 
podejmowania badań naukowych. Ich szczęśliwe dni: środa i piątek. Szczęś
liwe liczby: 5, 6 i 10. Szczęśliwe kamienie: diament, szafir i beryl. Niebez
pieczne choroby: nerwów, płuc, nerek, żółci oraz kurcze.

Zajrzyjmy więc teraz do „Kalendarza stuletniego”, zobaczmy jaki dzień 
tygodnia przypadał na urodziny nasze i naszych bliskich i pobawmy się w 
astrologów!
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Ad calendas graecas... 
czyli kalendarzowe ciekawostki

W starożytnym Rzymie na oznaczenie pierwszego dnia każdego miesiąca 
używano nazwy ca.lend.ae (kalendae), od której utworzono zbiorowe określe
nie tych dni — kalendy. Nazwa ta oznaczała wtedy również termin płacenia 
długów i w związku z tym powstało powiedzenie o odkładaniu czegoś — a 
zwłaszcza płacenia długów — ad kalendas (calendas) graecas, tj. na święty 
nigdy (dosłownie: na greckie kalendy, które nigdy nie istniały).

Od owej łacińskiej podstawy calendae utworzono z czasem nowy wyraz 
calendarium o znaczeniu „księga rachunkowa, księga długów, rejestr dłużni
ków”. W łacinie średniowiecznej wyraz ten zaczął oznaczać również księgę, 
w której odnotowywano przemijające lata, miesiące, dni oraz rejestrowano 
odmiany księżyca. Od tego znaczenia bardzo już blisko było do następnego: 
„tablica, księga zawierająca spis dni roku z podziałem na miesiące i tygod
nie, system liczenia dni roku”.

W tym właśnie znaczeniu łaciński wyraz calendarium został zapożyczony 
przez język polski w zmodyfikowanej nieco formie, jako kalendarz, mniej 
więcej w XVI w. i w tym znaczeniu występuje w naszym języku do dziś. 
Sposoby liczenia dni i miesięcy inne były w starożytności, a inne są dzisiaj, 
ale nazwy z tym związane dają się sprowadzić do wspólnego mianownika.

*  *  *  *

Pochodzenie wyrazu rok wiąże się z dawnymi czasownikami, które w sta- 
ropolszczyźnie miały postać rzec, rzekać. Oba te czasowniki oznaczały 
mówienie, wysławianie się, a związany z nimi rzeczownik rzecz miał pier
wotne znaczenie „mowa, słowo”, później „to, o czym się mówi”, by w 
końcu nabrać znaczenia jeszcze szerszego „przedmiot myśli, dzieło, czyn, 
przedmiot materialny”.

W związku z tymi dawnymi znaczeniami wyraz rok pierwotnie określał 
jakikolwiek odcinek czasu, który został orzeczony, nazwany, natomiast na 
oznaczenie 12 miesięcy używano w Polsce wczesnośredniowiecznej zapewne 
wyrazu god. Do dziś zachował się on w tym znaczeniu m.in. w językach 
wschodniosłowiańskich, a w języku polskim utrwalił się np. w formie Gody, 
oznaczającej święta Bożego Narodzenia, które obchodzi się pod koniec goda
— roku.
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Z pierwotnym znaczeniem wyrazu rok wiąże się forma wyrok (począt
kowo „to, co orzeczone”) oraz staropolska nazwa roki — „orzeczenia”. 
Tych orzeczeń dokonywał władca (król, książę), a dotyczyły one różnych 
spraw spornych. W związku z tym rokiem zaczęto nazywać okres pomiędzy 
kolejnymi rokami — „orzeczeniami”, a dopiero później, po przyjęciu znor
malizowanego kalendarza, wyraz ten zaczął oznaczać określone dwanaście 
miesięcy. Gdy utrwaliło się już to znaczenie, ukształtowała się również for
muła noworocznych życzeń Od siego do siego roku, którą dziś znamy i której 
używamy w skróconej postaci Do siego roku, oznaczająca życzenie pomyśl
nego przebycia Nowego Roku, a więc okresu od tego roku, który się skoń
czył, do tego roku, który ma nastąpić po upływie kolejnych dwunastu 
miesięcy.

★ ★ ★ ★

Nazwy pór roku są bardzo dawne. Ich pochodzenie łączy się jeszcze z 
językiem praindoeuropejskim, z którego wywodzi się większość języków 
dzisiejszej Europy i spora część języków Azji. Dwie z tych nazw, zima i 
lato, mają dziś w miarę przejrzystą etymologię.

Nazwa zima jednoznacznie kojarzy się z wyrazami zimno, zimny i oznacza 
właśnie zimną porę roku. Bardzo podobne nazwy występują w językach 
słowiańskich, a także w innych, np. litewskie ziema, staroirańskie z  jam. 
Ciekawa jest nazwa indyjska hima, od której pochodzi nazwa Himalaje.

Lato etymologicznie wiąże się z czasownikiem lać. Pierwotnie wyraz ten 
oznaczał ciepłą, wilgotną porę roku, a także cały rok. Dlatego też najstarsze 
ruskie kroniki, spisujące coroczne wydarzenia, nazywano letopisami. W 
języku polskim oba znaczenia tej nazwy występują do dziś.

Nazwa wiosna i jesień mają wspólne pochodzenie, ale z ich dzisiejszych 
postaci nie można tego wywnioskować. Obie jednak oznaczają pory roku, 
które, wbrew pozorom, są do siebie trochę podobne: zarówno wiosną, jak i 
jesienią przyroda zmienia barwy. To podobieństwo zostało kiedyś przez 
człowieka zauważone i obie nazwy wywodzą się z dawnego praindoeuropej- 
skiego rdzenia oznaczającego coś błyszczącego, świecącego, a także coś zło
tego, brązowego. Oddają zatem i jasne, świetliste kolory wiosny, i brązowo- 
-złote barwy jesieni.
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Dzisiaj mamy dwanaście miesięcy, ale kiedyś było albo więcej, albo tylko 
jeden. Wiązało się to ze zmianami znaczenia wyrazu miesiąc, który, wywo
dząc się z praindoeuropejskiego rdzenia me — „miara”, pierwotnie znaczył 
„ten, który mierzy, miernik, według którego mierzy się czas”. Znaczenie to, 
w związku z pojawieniem się satelity ziemskiego, luny, w określonych regu
larnych odcinkach czasu, uległo zawężeniu i nazwa miesiąc stała się nazwą 
satelity Ziemi, podstawowego miernika czasu. Stąd zaś blisko już było do 
kolejnego znaczenia: „okres, w którym ta planeta czterokrotnie zmienia swą 
postać”, a więc do znaczenia, w którym wyraz miesiąc występuje we współ
czesnej polszczyźnie.

Dzisiejsza nazwa ziemskiego satelity, Księżyc, nie jest jak widać, nazwą 
pierwotną. Upowszechniła się ona w naszym języku dopiero od XVII 
wieku. Przedtem oznaczała syna księcia, tak, jak nazwa królewic oznaczała 
syna króla, nazwa wojewodzie — syna wojewody, nazwisko Kazimierzowie
— albo Kazimierzowicz — syna Kazimierza itp.

Wyraz księżyc zmienił swe pierwotne znaczenie pod wpływem tekstów 
łacińskich, w których poetycko i metaforycznie używano na oznaczenie 
Słońca określenia Dominus magnus — „wielki Pan”, zaś na oznaczenie sate
lity Ziemi — Dominus minor „mały, mniejszy Pan”. Ponieważ zaś księżyc w 
znaczeniu „syn księcia” oznaczał właśnie młodego, małego pana — więc w 
przekładach tekstów łacińskich na język polski zastąpiono te opisowe okreś
lenia właśnie nazwą Księżyc.

★ ★ ★ ★

Wszystkie używane dzisiaj nazwy miesięcy są dawne i w słownictwie 
naszego języka występują co najmniej od XIV wieku. Kiedyś jednak nazw 
miesięcy było więcej niż dwanaście, bo trochę inaczej liczono miesiące. Ina
czej też je nazywano. Z nazw występujących dzisiaj, większość ma znacze
nie w pełni czytelne. I tak grudzień słusznie kojarzy nam się z grudą, kwie
cień to miesiąc, gdy pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty, lipiec to czas 
kwitnienia lip, sierpień wreszcie to miesiąc, gdy rozpoczynano żniwa, przy 
których bardzo długo pracowano sierpem.

Równie łatwo możemy domyślić się pochodzenia następnych nazw: Wrze
sień kojarzy się z kwitnieniem wrzosów, a październik nawiązuje do dawnych 
czynności obróbki lnu: paździerze bowiem to zdrewniałe części lnu lub

★ ★ ★ ★

224



konopii, które oddzielano od włókien przez międlenia i trzepanie (stąd też 
pochodzi i wyrażenie „przetrzepać komuś skórę, aż paździerze będą lecia
ły”). Nazwa listopad mówi o opadaniu liści z drzew przed nadchodzącą 
zimą.

Trzy nazwy o polskim (słowiańskim) źródłosłowie mają znaczenie mało 
już dziś czytelne, ale zrozumiałe, jeśli wie się, że styczeń prawdopodobnie 
wiąże się z wyrazem tyka, oznaczającym w staropolszczyźnie pułapkę, sieć 
na zwierzęta lub ptaki. Jest to więc prawdopodobnie miesiąc, w którym 
takie pułapki się sporządzało. Luty łączy się ze staropolskim określeniem 
luty oznaczającym „srogi, mocny, groźny”, stosowanym w tym wypadku w 
odniesieniu do mrozu — przed którym trzeba podkuć buty. Nazwa czerwiec 
znajduje swą podstawę w nazwie owada zwanego czerw , który służył do 
wyrabiania czerwonego barwnika.

Tylko dwie nazwy miesięcy polskich mają obcojęzyczne pochodzenie. 
M aj to spolszczona forma łacińskiego Majus, a marzec — przekształcona 
łacińskiego również określenia Martius — miesiąc Marsa.

*  *  *  *

Wyraz tydzień pochodzi od wyrażenia ten (sam) dzień i oznacza odcinek 
czasu między dwoma tymi samymi dniami w powtarzającym się cyklu 
siedmiodniowym.

Znane nam dzisiaj nazwy dni tygodnia wiążą się z kulturą chrześcijańską 
przyjmowaną przez Słowian od VIII w. Zgodnie z tą kulturą pierwszym w 
liczeniu dniem tygodnia była niedziela, „dzień, w którym się nie działało”, 
czyli nie pracowało. Od niedzieli liczono pozostałe fragmenty cyklu sied
miodniowego: „poniedziałek to dzień, który następuje po niedzieli”, „wtorek 
to dzień wtóry” (drugi), czwartek i piątek — to kolejne „czwarty” i „piąty 
dni” po niedzieli. W środku, w tym cyklu liczonym od niedzieli, jest środa, 
bo i przed nią, i po niej były trzy dni. Wszystkie te nazwy są przez swą 
słowiańską genezę do dziś zrozumiałe.

Jedyną nazwą pochodzenia niesłowiańskiego jest sobota, będąca przyswo
jeniem łacińskiego wyrazu sabbatum (sobota), który za podstawę miał 
hebrajskie szabatt — odpoczywać.

15 — Kalendarz Katolicki
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KRZYŻÓWKA

POZIOMO: 1) unita, 6) dryf, 10) słowiańska Wenus, 11) powierzchniowa 
warstwa skorupy ziemskiej, 12) miasto u stóp Góry Oliwnej, 13) strój pale- 
stry, 14) autor „Gałązki rozmarynu”, 18) greckie Fatum, 22) krzew owo
cowy, 23) magazyn poświęcony modzie, 24) baShiowy właściciel cudownej 
lampy, 28) piosenka związana z Bożyrh Narodzeniem, 33) środek lokortiocji 
wodnej, 34) jeden z sakramentów, 35) ojczyzna Odyseusza, 36) imię autora 
„Pawich piór”, 37) płyn kreślarski, 38) biologia porównawcza człowieka. 
PIONOWO: 1) miejsce ukrzyżowania Jeżusa, 2) odpowiednik kościoła,
3) nieodzowny na wigilijnym stole, 4) cesarz rzymski od 98 Y., 5) powieść 
Dostojewskiego, 7) znak pisarski, 8) słynny wyśdg samochodowy w Afryce, 
9) wyraz, 15) wkładana jest na sutannę, 16) ptak albo.,, dopływ Wisły, 
17) jeden z Janów, 19) zdobywanie wiedzy, 20) Miękśey od oktetu, 21) cia
stko z kremem albo... zamek błyskawiczny, 25) Środek nasehfty i uspokaja
jący, 26) dziesięć przykazań, 27) niejedna w terminarzu, 28) areńa cięża
rowców, 29) na czele dawnej wsi, 30) jest i za 3 grośze, 31) jednostka 
długości dzieląca się na 16 wćrszków, 32) bóg grecki, któremu poświęcone 
były: łabędź i laur.
Rozwiązania prosimy nadsyłać w ciągu miesiąca od dnia ukazania się kalen
darza pod adresem redakcji z dopiskiefn na kopercie lub pocztówce: „Krzy
żówka z Kalendarza 90”. Do rozlosowania: nagrody książkowe.
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UWAGA — KANDYDACI DO STANU DUCHOWNEGO

Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego przyjmie kapłanów i alumnów prag
nących pracować w szeregach naszego Kościoła w Polsce, S tanach Zjednoczonych 
i Kanadzie. S tudia odbyte w uczelniach teologicznych lub sem inariach duchownych 
zostaną zaliczone na poczet wykształcenia niezbędnego dla każdego kapłana katolic
kiego.

Zgłoszenia z podaniem , życiorysem, świadectwem dojrzałości lub studiów oraz ze 
zdjęciem należy kierować pod adres:

Prezydium  Rady Synodalnej 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL 
ul. Szwoleżerów 4, 00-464 Warszawa

Młodzieńcy po m aturze oraz alum ni, którzy nie ukończyli studiów teologicznych 
będą mogli odbywać studia i uzyskać stopień magistra teologii w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie. Chrześcijańska Akademia Teologiczna kształci 
kandydatów na duchow nych i pracowników kościelnych wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich, które jej powierzą swoją młodzież, tak w wiedzy teologicznej, jak
i w wyrobieniu społecznym i obywatelskim.

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie,
2. świadectwo dojrzałości,
3. m etrykę urodzenia lub wypis z dowodu osobistego,
4. kartę kandydata na I rok studiów (form ularzy dostarcza szkoła),
5. zaświadczenie o stosunku do służby wojskowej,
6. kartę zdrowia kandydata (wystawia lekarz rejonowy),
7. 4 fotografie o rozm . 37x52 mm.

W przypadku ubiegania się o pomoc stypendialną — według norm  obowiązują
cych młodzież studiującą we wszystkich wyższych uczelniach PR L  — należy złożyć:
a) podanie o przyznanie pomocy m aterialnej,
b) zaświadczenie o stanie rodzinnym,
c) zaświadczenie o zarobkach członków rodziny za 12 m iesięcy,
d) zaświadczenie z urzędu gm innego o dochodzie z gospodarki rolnej dla 

celów stypendialnych.

O swoim  zam iarze poświęcenia się studiom  teologicznym  w ChAT kan
dydaci powinni powiadom ić swojego duszpasterza, ten zaś swoją władzę
kościelną, która odpowiednim  pism em  polecającym  typuje kandydata na
studia. Szczegółowych inform acji o studiach udziela Rektorat ChAT w 
W arszawie, ul. Miodowa 21. 00-246 W arszawa.
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