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LEKCJA z listu św . Pawła do 
Efezjan 4, 1 - 6

Proszę was tedy. ja, więzień w Panu. abyście 

postępowali w sposób godny powołania, do któ

rego wezwani jesteście, ze wszelką pokorą i ła 

godnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich 

w miłości, starając się zachować jedność ducha, 

złączeni węzłem pokoju. Jedna ciało i jeden 

duch jako wezwani jesteście do jednej nadziei 

wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, je

den chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, któ

ry panuje nad wszystkimi, działa przez wszyst

kich i jest we wszystkich nas.

EWANGELIA w g  św . M a te u s z a  2 2 , 3 4 -4 6

Faryzeusze tedy, słysząc, że zmusił do milczenia saduceuszów, zeszli się 

razem. I  zapytał go jeden z nich uczony w prawie, kusząc go: Mistrzu, 

które jest największe przykazanie w Prawie? Rzekł mu Jezus: Będziesz 

miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i wszystkiej duszy 

twojej i ze wszystkiej myśli twojej. To jest najwięks2e i pierwsze przyka

zanie. A drugie podobne jest temu: Będziesz m iłował bliźniego twego jako 

siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach cale Prawo zawisło i prorocy. 

A gdy się zebrali faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: Co są

dzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? M ów ią m u: Dawida. Rzeki

ira: Jakoż tedy Dawid zowie go Panem w duchu, mówiąc: raekł Pan Panu 

memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem  

u nóg twoich. Jeżeli więc Dawid nazywa go Panem, jakże jest synem je 

go? A nikt nie mógł odpowiedzieć słowa, ani też nie śmiał go od onego 

dnia więcej pytać.

POWOŁANIE N IED Z IE LA  XV II P O  Z E S ŁA N IU  D U C H A  ŚW.

W dzisiejszej lekcji zwraca się 
św. Paweł do Efezjan, prosząc ich 
aby „postępowali w sposób godny 
powołania". O jak im  powołaniu 
mówi św. Paweł? Oczywiście, że
0 takim, do którego każdy czło
wiek został wezwany. A więc nie 
ma na myśli jakiegoś szczególne
go wezwania człowieka do takiej 
czy innej pracy lub służby, lecz po 
prostu chce powiedzieć, że każdy 
winien doskonale wypełniać swo
je obowiązki jakie nałożyło na 
niego życie.

Zwykle, kiedy słyszymy słowo 
„powołanie", mamy na myśli we
zwanie człowieka do służby Bo
żej w kapłaństwie lub też w ży
ciu zakonnym .A przecież powoła
nie może być do pracy wśród cho
rych, do służby wojskowej, do 
pracy pedagogicznej, adm inistra
cyjnej lub jeszcze innej. Najbar
dziej jednak naturalnym jest po
wołanie człowieka do życia m ał
żeńskiego, do życia rodzinnego. 
Wszelkie inne m ają niewątpliwie 
duże znaczenie w życiu jednostki
1 społeczeństwa, ale to powołanie 
da życia rodzinnego może stano
wić o szczęściu lub też o klęsce 
dwojga ludzi, a nawet szerszego 
kręgu społeczeństwa Nie tyle bo
wiem zawód, ile raczej życie w 
małżeństwie może zadecydować o 
szczęściu młodych ludzi. Tak wiele

jest małżeństw nieszczęśliwych, 
ponieważ mało kto poważnie przy
gotowuje się do życia małżeńskie
g o

Dzisiejsze rozważanie będzie ra
czej poświęcone młodym ludziom, 

«którzy noszą się z zamiarem wstą
pienia w związki małżeńskie.

Nie wystarczy wiedzieć, że chce 
się zawrzeć małżeństwo i założyć 
rodzinę, ale młodzi ludzie powinni 
także zdawać sobie z tego sprawę, 
jakie małżeństwo chcą zawrzeć i 
jaką rodzinę założyć. Z całą pew
nością wszyscy, którzy myślą na 
serio o założeniu rodziny, m ają 
ogólny wzorzec małżeństwa ideal
nego, względnie szczęśliwego.

Zastanówmy się jak  powinna 
wyglądać ta szczęśliwa rodzina i 
jakie elementy są potrzebne do 
tego szczęścia.

Podejdźmy do tego zagadnienia 
najpierw od strony negatywnej. 
Zapytajmy się, co jest najczęstszą 
przyczyną, że małżeństwa są nie
szczęśliwe a życie małżeńskie sta
je się piekłem na ziemi. Nie trud
no wskazać na pewne typowe 
przyczyny jak: pijaństwo, zaz
drość, niewierność i zdrada m ał
żeńska, kłótliwość, pycha i upór. 
lenistwo, zaniedbywanie obowiąz
ków i inne.

Są to przyczyny, które najczęś
ciej unieszczęśliwiają małżeństwa

i prowadzą do rozwodów. Możemy 
krótko powiedzieć, że przyczyną 
wszelkich, a przynajmniej w ięk
szości nieszczęść i zawodów jest 
grzech. Bo czymże jest pijaństwo, 
cudzołóstwo, pycha, nienawiść i 
lenistwo? — To właśnie są grze
chy. Aby więc rodzina była szczę
śliwa, trzeba przede wszystkim 
wystrzegać się grzechu. Aby to 
wielkie i zaszczytne powołanie ży
cia zostało dobrze wypełnione, 
Apostoł Narodów zachęca „abyście 
postępowali w sposób godny po
wołania, do którego wezwani je
steście, z wszelką pokorą i łagod
nością, z cierpliwością znosząc 
jedni drugich w miłości, starając 
się zachować jedność ducha, z łą
czeni węzłem pokoju" (Ef. 4, 1).

Możemy więc powiedzieć, że 
ideał rodziny, do którego pow in
niśmy dążyć, to rodzina bez grze
chu, to rodzina żyjąca według 
woli i praw Bożych.

Jako katolicy wiemy, że grzech 
może być usunięty tylko przez la 
skę Bożą. Tylko łaska daje czło
wiekowi siły do odparcia pokus, 
do wytrwania bez grzechu. A tam, 
gdzie nie ma grzechu, panuje ła 
ska. „Jeden Bóg i Ojciec wszyst
kich, który panuje nad wszystki
mi, działa przez wszystkich i jest 
we wszystkich nas" (Ef. 4, 6).

Ta rodzina żyje łaską Bożą.

która się modli, która przystępuje 
do Sakramentów Świętych. Mod
litwa i sakramenty, to źródła la 
ski.

Jeśli młodzi ludzie przed zawar
ciem związku małżeńskiego będą 
mieli przed oczyma taki ideał ro
dziny chrześcijańskiej, to możemy 
być spokojni o ich przyszłość, o 
ich szczęście. Będą „postępować w 
sposób godny powołania".

Fundamentem trwałości i nie
rozerwalności małżeństwa ma być 
więc laska Boża. Niestety jakże 
często jest zupełnie inaczej. Życie 
małżeńskie buduje się na grzechu, 
a fundamentem tego życia są 
zmysły. Nic więc dziwnego, że na 
tak kruchych, nietrwałych podwa
linach nie może ostać się m ałżeń
stwo, nie może ostać się rodzina. 
Zmysły po pewnym czasie prze
stają działać, dochodzi do gtosu 
rozum, który zaczyna dostrzegać 
wady i usterki drugiej strony. 
Rozczarowanie, przykry zawód i 
rozpacz. Popełniony błąd trudno 

jest naprawić. Nie wolno więc 

lekceważyć sobie tak bardzo waż

nej sprawy, jaką jest założenie 
rodziny. „Proszę was tedy, abyście 

postępowali w sposób godny po

wołania".

Ks. Z. MĘDREK
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DR BLAKE KRYTYKUJE 

PROCES PRZECIW 

SZEIKOWI RAHMANOWI

Sekretarz generalny Świato
wej Rady Kościołów, dr E. C. 
Blake zaprotestował przeciw 
prowadzonemu przez sąd w o j
skowy procesowi przy
drzwiach zamkniętych przy
wódcy wschodnio-pakistańsKiej 
Ligi Awami, szeika M uibur 
Rahmana. W telegramie do 
prezydenta Pakistanu, Yahya 
Khana, dr Blake pisze, że te
go rodzaju proces wznieci da l
szą nienawiść i nieufność oraz 
doprowadzi do nowych cier
pień ludzkich.

Sekretarz generalny zwrócił 
uwagę w telegramie, że może 
dojść do rozszerzenia konfli
ktu. Wezwał on prezydenta 
Pakistanu, by swój autorytet 
oddał „w twórczy sposób w 
służbę pojednania i pokoju 
dla dobra wszystkich obywa
teli pakistańskich i całej ludz
kości”.

APEL DO DRA BLAKE*A 

1 PAPIEŻA W SPRAWIE

KONFLIKTU______________

W IRLANDII_____________

Chrześcijanie parafii ewan
gelickiej i rzymskokatolickiej 
w Ludwigsburgu (NRF) wez
wali w wspólnym apelu 
chrześcijan w Irland ii Północ
nej „do rozwiązania swych 
problemów w duchu Jezusa 
Chrystusa, tj. bez jakiegokol
wiek posługiwania się prze
mocą". Wspólne pismo wysła
ne do Kościoła Rzymskokato
lickiego i Kościoła Protestan
ckiego w Irland ii Płn podpisa
ło 300 chrześcijan.

Ponadto chrześcijanie z 
Ludwigsburgu w jedno
brzmiących pismach wezwali 
sekretarza generalnego Św ia

towej Rady Kościołów, dra E. 
C Blake'a i papieża Pawła VI, 
by „w publicznym i bezpoś
rednim słowie do wiernych 
w Irland ii Północnej najęli 
stanowisko wobec aktów prze
mocy. potępili wszelki fana
tyzm wyznaniowy i zwrócili 
stronom będącym w konflik
cie uwagę na ich odpowie
dzialność jako chrześcijan".

Informowaliśmy, że dr Bla
ke ju ż  10 sierpnia br. zapro
ponował stronom walczącym 
w Irland ii Północnej pośred
nictwo Światowej Rady Koś
ciołów.

centruje się na Afryce, Euro
pie i Ameryce Północnej. 
Szczególnie zadba się przy 
tym o zaangażowanie środków 
masowego przekazu do pracy 
organizacji. Na drodze wspól
nego rozpatrywania zagadnień 
społecznych, jedność Kościo
łów może poczynić duży krok 
naprzód — stwierdzi! o. D u r 
ne.

DWAJ PROFESOROWIE

STAROKATOLICCY 

PRZESZLI

O. DUNNE O  SYTUACJI NA EMERYTURĘ 

EKUMENICZNEJ

Chociaż stosunki między 
Rzymem a Światową Radą 
Kościołów poprawiły się w 
istotny sposób, to jednak ruch 
ekumeniczny uległ w ostatnim 
czasie osłabieniu. Pogląd taki 
wyraził sekretarz generalny 
Wspólnego Komitetu Świato
wej Rady Kościołów 1 Kościo
ła Rzymskokatolickiego do 
Spraw Społeczeństwa, Rozwo
ju i Pokoju (SODEPAX), je
zuita o. George Dunne w roz
mowie z amerykańską rzym
skokatolicką agencją prasową 
„NC News Service".

O. Dunne podkreślił, że w 
wyniku uchwał II Soboru W a
tykańskiego i ogłoszenia in 
nych dokwnentów watykań
skich o ekumenizmie dał się 
zauważyć silniejszy entuzjazm 
dla ruchu na rzecz zjednocze
nia. Jednak nie jest to już 
entuzjazm taki, co kiedyś. 
Wprawdzie w Sekretariacie do 
Spraw Jedności Chrześcijan w 
Rzymie — podkreślił sekre
tarz generalny — wysiłki 
zmierzające do jedności 
chrześcijańskiej nie osłabły, 
jednakże w innych kręgach 
watykańskich poświęca się tej 
sprawie mniej uwagi.

W  najbliższych trzech la
tach praca SODEPAX skon

Z końcem semestru letniego 
1971 r., bp prof. dr Urs Kury 
i prof. dr Albert E. R iithy, po 
wieloletniej działalności nau
kowej na Wydziale Teologii 
Starokatolickiej Uniwersytetu 
w Bernie, przeszli w stan spo
czynku.

Prof. A. E. Riithy powierzo
no wykłady z zakresu wiedzy 
starotestamentowej w 1938 r. 
Ju ż  dwa lata później został 
wybrany profesorem nadzwy
czajnym, przy czym jedno
cześnie powierzono mu w y
kłady z dziedziny liturgii. W 
1951 r. został profesorem zwy
czajnym. Na tym stanowisku 
sprawował przez jedną kaden
cję funkcję rektora Uniwer
sytetu w Bernie.

Prof. dr Urs K iiry podjął 
naukową działalność teologi
czną w semestrze zimowym 
1941^42 jako profesor nadzwy

czajny teologii systematycznej 
(dogmatyka i etyka) oraz h i

storii starokatolicyzmu. Po 

wyborze w  1955 r. na stano
wisko biskupa Kościoła 

Chrześcijańsko - Katolickiego 

(Starokatolickiego) Szwajcarii 
został profesorem zwyczaj

nym. Od 1957 r. wykładał do

datkowo duszpasterstwo.

Obaj emerytowani profeso

rowie zam ierzają w dalszym 

ciągu aktywnie pracować. B i
skup Kury zachowuje zwierz

chnie stanowisko w Kościele. 
Ponadto nadal zamierza dzia

łać w zakresie utrzymywania 

stosunków międzykościelnych 

w obrębie Unii Utrechckiej 

Kościołów starokatolickich, 
jak i na polu ekumenii. Prof. 
R iithy będzie kierował liturgi

cznymi pracami rewizyjnymi.

Rada Rządowa Kantonu 

Berno wybęała na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego te

ologii systematycznej i litu r
giki ks. dra Herwiga Alden- 

hovena z Wallbach.

SPOR O  AUTOKEFALIĘ 

KOŚCIOŁA

PRAWOSŁAWNEGO

W AMERYCE

Zabytki Moskwy. Cerkiew Wasyla Łlueosławlonego, na Placu Czerwo
nym, m l i i y  do najciekawszych obiektów dawne] architektury rosyj- 
ik lr j. Wjiolcslona została w latach J5SS—1UU przez mistrzów Barmc 
i  PoMtbilga, na ctcśl* zwycięstwa nad chanem kazańskim.

Autokefalia, tzn. pełna nie
zależność i samodzielność, 
którą Patriarchat Moskiewski

udzielił w kwietniu ub. r. Ro- 

syjsko-Prawosławnej Wspól
nocie Kościelnej w Ameryce 
Północnej jest przedmiotem 
ostrych sporów w świecie pra
wosławnym.

Patriarchat Moskiewski wy
prowadza prawo do udzielaniu 
autokefalii temu Kościołowi z 
faktu, że jest on Kościolem- 
córką Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego. Moskwa re
prezentuje stanowisko, że każ
dy Kościół autokefaliczny jest 
uprawniony do udzielenia au
tokefalii Kościołowi, który się 
zeń wywodzi.

Przeciw temu stanowisku 

protestuje ostro Patriarchat 

Konstantynopola, który twier

dzi, że tylko prawosławie ja 
ka całość ma prawu do udzie
lenia autokefalii. Sprawę tę 

powinien rozstrzygnąć będący 
w przygotowaniu Sobór 

Wszechprawosławny. Według 

Patriarchatu Konstantynopo

la, decyzję Patriarchatu Mos
kiewskiego należy uznać Ła 
..niebyłą i nieważną”.

NOWY ORGAN 

INFORMACYJNY 

PATRIARCHATU 

ANTIOCHII

Wikariusz generalny prawo

sławnego Patriarchatu Antio
chii, bp Eliasz z Salamu, roz
począł ostatnio wydawanie 

biuletynu informacyjnego w j. 

angielskim. Dotychczas w 

Syrii i Libanie ukazywały się 

tylko publikacje arabskie, któ

re — ze względów języko

wych — m iały jedynie odbior

ców na Bliskim  Wschodzie. 
Podczas napięć i zamieszania 

w Patriarchacie Antiochii w 

latach 1969-1970, publikacje te 
były przyczyną wielu fałszy

wych informacji. Angielski 

biuletyn zamierza informować 

zachodnie chrześcijaństwo o 
dziele reform, podejmowanych 

przez nowego patriarchę An
tiochii, Eliasza IV.

CHRZEŚCIJANIE W NRF

Z  statystyki wyznaniowej 

za rok 1971, opublikowanej 
przez Centralę Ekumeniczną 

Wspólnoty Roboczej Kościo

łów Chrześcijańskich w NRF 

wynika, że 29.2 m iliona osób 

jest członkami Jednego z 

ewangelickich Kościołów kra
jowych. Kościół Rzymskoka

tolicki ma 27,5 m iliona wier
nych.

Z  innych wyznań warto 

wymienić: Kościół Starokato
licki — 20 000 wiernych, Koś

ciół Ewangelicko-Metodysty- 

czny — 70 000, Związek Ewan

gelickich Zborów Wolnokoś- 

cielnych — 67 000, starolutera- 
nie — 51 000, menonici —
12 000, Jednota Braterska — 
flOOO.
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k r a j  św ia t l
- n u r

— R a d a n m i M w  oceniła w y 
konan ie  w ażnie jszych zadań 
gospodarczych w okresie 7 
miesięcy br. A k tu a ln a  sy tuac ja  
ekonom iczna  k ra ju  ocen iona 
została na  tym  posiedzen iu po 
zy tyw nie .

*
— Prem ie r P io tr Jaroszew icz, 
p rzebyw ający  w sie rpn iu  br. 
na W ybrzeżu  odw iedził m. in. 
G dańsk  i G dyn ie , gdzie spo t
ka ł się z załogą stoczni im . 
K o m u ny  Parysk ie j. W k ilk a  
d n i późn ie j przebyw ał na W y 
brzeżu G dańsk im  I  Sekretarz 
KC P ZP R  Edw ard G ierek. 
Zw iedził on k ilk a  z n a jd u ją 
cych się w budow ie  spó łdzie l
czych osiedli m ieszkan iow ych  
T ró jm iasta . Następnie spotkał 
się na sto jącym  w porcie l i 
n iow cu PLO „G a łc zyńsk i’1 z 
załogą tego sta tku  i k ie row n i
ctwem  arm atora .

★
— W P oznan iu  odby ły  się cen
tra lne  uroczystości Św ięta Lo t
nic tw a. W obchodach  uczestn i
czył w icem in is te r Obrony  N a
rodow ej, szef Sztabu G enera l
nego, gen. dyw . Bolesław  Cbo- 
cha oraz d-ca W ojsk  L o tn i
czych, gen. dyw . p ilo t Jan  
Raczkow ski. K ilkudzies ięc iu
oficerów  o trzym ało  — p rzy 
znane po raz pierwszy — m e
dale „Zas łużony  d la  L o tn i
ctwa*' i pam iątkow e kordzik i
lo tn icze .

*
— W  sie rpn iu  br. przebywała
w  Polsce delegac ja Z g rom a 
dzenia Narodowego D em okra 
tycznej R ep u b lik i W ie tnam u. 
Przew odniczy ł je j członek B iu 
ra Politycznego KC  P artii P ra 
cu jących  W ie tnam u , w iceprze
w odniczący  Stałego K om ite tu  
Zgrom adzen ia  Narodowego
D R W  — Hoang Van Hoan. W 
czasie k ilkudn iow ego  pobytu
w naszym  k ra ju  goście w ie t
nam scy  przeprow adzili ro zm o
wy w Sejm ie na tem at posze
rzenia k on tak tów  i w spó łp ra 
cy m iędzy  obu  par lam en tam i. 
O m aw iano  rów nież ak tua lne  
zagadn ien ia m iędzynarodow e.

★
— Około  10 tys. studentów  u-
czestniczyło w 540 obozach n a 
ukow ych  na terenie całego 
k ra ju  w czasie tegorocznego
lata . Pod k ie row n ictw em  *00 
p racow n ików  naukow ych  w y ż
szych uczeln i, przyszli abso l
wenci rea lizow ali w iele tem a 
tów  prac badaw czych, w y n ik a 
jących  z potrzeb reg ionów , in 
sty tuc ji i zak ładów  pracy.

*
— W  bieżące j S-Iatce p rzew i
dyw ana jest znaczna poprawa 
w zakresie zw iększenia n a k ła 
dów  na inw estycje s łużby  
zdrow ia. Za łożen ia  pro jektu  
p lanu  na lata 1971—75 przew i
d u ją , że środk i na  sam e ty lko 
roboty budow lano-m ontażow e 
w ty m  dzia le  wzrosną z ok. € 
m ld  z l w ub ieg łym  p ięcio leciu 
do ponad 10 m ld  zl w  obec
nym . P ro jek tu je  się w ybudo 
w an ie  m . in . szp ita li i sanato 
r iów  w ogólne j liczbie blisko

tys. łóżek .

*
— D ecyzją m in is tra  F inansów  
obn iżone zostało (z 3 proc. do 
1 proc. oprocentow anie kredy 
tów  na budowę i k ap ita lne  re
m on ty  dom ów  m ieszka lnych  — 
jednorodz innych .

— i  w rześnia br. 1.1M tys. ucz
n iów  szkó l podstaw ow ych i 
średnich w szystk ich typów  
rozpoczęło now y  rok nauk i. 
Uroczysta in augu rac ja  nowego 
roku  szkolnego odby ła  się w  
L iceum  O gó lnokszta łcącym  w 
G dańsku  w N ow ym  Porcie z 
udz ia łem  m in is tra  Ośw iaty  i 
Szko ln ic tw a W yższego — H en 
ryka  Jab łońsk iego .

W  D am aszku  podp isany  zo
stał 20 s ie rpn ia  b.r. p ro jek t 
k o n s ty tu c ji Federac ji R ep u 
b lik  A rabsk ich , w  Skład 
k tó re j w chodzą : Egipt, L i
bia i Sy ria . W opublikotua- 
ne j d e k la ra c ji końcow e j 
przyw ódcy  tych k ra jów , 
k tórzy  podp isa li u k ła d  An- 
w ar Sada t, M uam ar K ada fi 
i H a/ez .4sari stw ie rdz ili m. 
in .:  „Żadnego  p o k o ju , ż a d 
nych ro ko w ań  z państw em  
sy jon is ty cznym ". u tw o rze 
nie Federac ji będżie  loai- 
ny m  k ro k iem  na drodze 
konso lid ac ji św iata  a ra b 
skiego.

•
— M intstrow ie  gospodark i i 

finansótu  k ra jó w  EW G  ob
ra d u jąc y  w  s ierpn iu  tu 
B rukse lt n ie  zdo ła li uzgod
n ić  w spólnego  s ianoiu iska 
wobec ostatn ich  w a lu to 
w ych  i  hand low ych  decyz ji 
prezydenta  USA  — R ich a r
da WLrona. Ogłoszone przez  
n ich  ośw iadczenie  sfurier- 
dza, że zarządzen ia  N ixona  
godzą w  system  w a lu to w y  i 
hande l kw iatowy. N iezbęd 
na jes t rów n ie ż  — stw ier
d z ili m in is trow ie  — reform a  
m iędzynarodow ego  systemu  
w alu tow ego .  ̂

— C h ińska  R ep u b lik a  Ludow a  
i I r a n  postanow iły  naw iązać  
stosunk i dyp lom atyczne .

m
— W  M oskw ie  podp isano poro 

zum ien ie  o ud z ie le n iu  D e
m ok ra ty czne j R epub lice

-rW tetnam u przez zw iązek  
Radzieck i bezzw rotne j do 
da tkow e j pom ocy  w  u m ac 
n ia n iu  zdolno&ci ob ronne j.

Dw a urządzen ia , stworzone re
k am i ludzi, na  pow ierzchn i 
K siężyca. Na zd j.: u góry  — 
lądo w n ik  sta tku  „A p o llo "  o 
k ryp ton im ie  LM . U do łu  — 
s łynny  „Lunochod-1" z jeżdża 
7. pok ładu  części ląd u jące j s ta 
c ji „Luna-17” aby  rozpocząć 
w ie lom iesięczne badan ia  n a 
szego sate lity  (rysunek). Z a ło 
ga „L unochoda”  — p ięc iu  spe
cja lis tów  — k ie ru je  ekspery
m entem  z Z iem i.

— W  Bolitutf po krux*u;ych 
starciach z pop ie ra jącym i 
prezydenta Torresa  s iłam i 
lu d o w y m i p rauńcow i rebe l
ianc i 2 o ga rnę li w ładzę. Ut
w orzona została 3-osobowa 
ju n ta  w o jskow a z p łk . H u 
go B anzer Sunrezem  na  
czele.

•
— 23 sie rpn ia  b.r. w  p rzed 

dzień św ięta narodow ego  
R u m u n ii  — 27 rocznicy
w yzw o len ia  k ra ju  — o dby 
ta się te Bukareszcie d e fi
lada mojskouua i pochód 
ludnośc i. Dzień  23 sierpn ia  
1944 roku  zapoczątkow ał 
now y  okres historycznego 
ro zw o ju  R u m u n ii. E dw ard  
G ie rek , Jó ze f C y rank iew icz  
i P io tr  Jaroszew icz w ysto 
sow ali depesze g ra tu la cy jn ą  
do p  rzyuyódców r u m u ń 
skich.
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SKARGI I WNIOSKI OBYWATELI
w Św ie t l e  n o w ej  u c h w a ł y

Poczynając od 1 września b.r, obowiązują przepisy nowej 

uchwały Rady M inistrów nr 151 w sprawie organizacji 

przyjmowania, rozpatrywania i załatw iania skarg i wnio

sków obywateli Uchwala została ogłoszona w Monitorze 

Polskim nr 11 z 1. V III. 1S11 r.

Rada M inistrów na podstawie Kodeksu Postępowania Ad

ministracyjnego zaktualizowała przepisy prawne w dziedzi

nie skarg i wniosków obywateli. Uchwala wnosi szereg no

wych ważnych postanowień. Do istotniejszych należałoby za

liczyć obiek tyw izm , kom pelentnnść i krótk i okres załatwie

nia każdej skargi.

Obiektywność polega na tym, że wnoszący skargę lub 

wniosek może zastrzec nieujawnienie jego nazwiska lub ad 

resu. W wyjątkowych tylko wypadkach kierownik organu 

nadrzędnego może wyrazić zgodę na ujawnienie nazwiska 

wnoszącego skargę. Może to nastąpić jeżeli stwierdzono zna

miona oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi. Należy jednak 
zawsze rozróżnić rzeczową krytykę od znamion oszczerstwa. 

Dlatego każdy los skargi będzie w dużej mierze zależał od 

wnikliwej oceny kierownika instytucji rozpatrującej skargę. 
Pam iętajmy, że w  martwym arkusiku papieru człowiek — 

obywatel naszego kraju  czeka na sprawiedliwy dla siebie 

werdykt.

Uchwała wyraźnie precyzuje:

— jeżeli organ załatw iający skargę nie załatwia sprawy 

całkowicie pozytywnie dla skarżącego, powinien niezwłocz

nie przekazać organowi bezpośrednio wyższego stopnia, lub 

sprawującego bezpośredni nadzór, zaw iadam iając o tym jed
nocześnie wnoszącego skargę.

— jeżeli skarga trafi do pracownika, którego działalności 

dotyczy, powinien on ją  natychmiast przekazać swojemu 
zwierzchnikowi,

— organ właściwy do rozpatrywania skargi nie może prze
kazać jej do załatw iania organowi niższego stopnia, jeżeli 

zawierają one zarzuty dotyczące ich działalności.

Kampetentność załatw iania skargi zapewniają przepisy 

które stwierdzają, że rozpatrywaniem i merytorycznym za
łatw ianiem skarbi za jm u ją się te jednostki organizacyjne, 

które są właściwe dla danej sprawy.

0  wynikach rozpatrzonej skargi j wydanych poleceniach, 

osoba wnosząca skargę musi być powiadomiona dokładnie i 

wyczerpująco. Natomiast jeżeli skarga zostanie załatwiona 

negatywnie — należy odmowę uzasadnić w sposób prawny i 
formalny.

Uchwała zobowiązuje organa państwowe do zawiadamia 
nia instytucji masowego przekazu jak redakcji, radia i tele

w izji o sposobie załatw iania spraw związanych z opubliko
waniem artykułu zawierającym skargę.

A teraz terminy w jakich skargi powinny być załatwione. 

Skargi i wnioski należy traktować jako sprawy bardzo pilne 

i terminowe. Uchwała reguluje w sposób bardzo szczegóło

wy tryb przyjmowania i ewidencjonowania skarg i w n io
sków, które powinny być rozpatrywane z całą starannością, 
wnikliw ie i terminowo.

1 tak skargi i wnioski nie wymagające zbierania dodatko

wych materiałów, informacji i wyjaśnień powinny być roz 

patrzone niezwłocznie i nie później jak  w 7 dni. Skargi w y

magające dodatkowego postępowania wyjaśniającego oraz 

badania akt, powinny być załatwione nie później n iż w cią 

gu 2 miesięcy od jej otrzymania.

Rada M inistrów przykłada w ielką wagę do prawidłowego 

nadzoru i kontroli nad rozpatrywaniem i załatw ianiem skarg 
i wniosków. Nadzór ogólny w przestrzeganiu tej uchwały 
sprawuje premier Uchwała precyzuje również obowiązki 

ministrów, prezydiów rad narodowych i ich przewodniczą

cych w zakresie nadzoru i kontroli. Te same zasady obowią

zują organizacje zawodowe i samorządowe, spółdzielcze i in 

ne, jeżeli załatw iają one sprawy indywidualne z zakresu ad
ministracji państwowej.

Uchwała nie ogranicza się tylko do samego faktu załatw ie
nia skargi, lecz nakazuje systematyczne przeprowadzenie 

analizy powstania skargi oraz podjęcia środków w celu u- 

stalenia przyczyn ich powstawania. Działanie profilaktyczne 

ułatw i organom państwowym w usprawnieniu aparatu adm i

nistracyjnego w realizacji słusznych wniosków ludności.
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W podwałbrzyskim m ias

teczku — Mieroszowie — od 

k ilku lat pozostaje w stanie 

znacznej dewastacji opuszczo

ny kościół ewangelicki. Ponie

waż szereg osób z Mieroszowa, 

z braku parafii polskokatolic- 

kiej musiało dojeżdżać na na

bożeństwa do Wałbrzycha, 

powstała myśl aby w  mniej 

zniszczonej części poewan- 

gelickiej świątyni urzą

dzić prowizoryczną kaplicę. 

Po uzyskaniu odpowiedniego 

zezwolenia, garść wiernych — 

pionierów, wyznawców Koś

cioła Polskokatolickiego, na 

czele z Bolesławą Kowalewicz,

W eroniką i Janem Bogu- 

marami oraz Alfonsem Szu- 

m ińskim  zajęła się przygo

towaniem kaplicy do potrzeb 

kultu. Postarano się o ławki, 

w łasnym sumptem wykona

no niewielki ołtarz, pomalowa

no drzwi i podłogę, poprawio

no schody wejściowe, zabez

pieczano deskami zaplecze, 

przyniesiono z domów kilka 

obrazów, płótno na ołtarz i 

lichtarze. Nad drzwiami od 

zewnątrz przybito krzyż i ta 

blicę z napisem: „Kaplica

Polskokatolicka pod wezw. 

Najświętszej Marii Panny w 

Mieroszowie”.

Dwa, do trzech razy w ty

godniu odprawiane są nabo

żeństwa przez dojeżdżających 

z Wałbrzycha — ks. probosz

cza Edwarda Pruszczaka i ks. 

wikarego Józefa Dudkiewicza.

W  dniu 30 m aja bT. na za

proszenie duchowieństwa i 

wiernych przyjechał do nas 

Administrator Diecezji Wroc

ławskiej ks. bp. elekt Wale

rian Kierzkowski. Kaplicę 

pięknie przystrojono kw iata

mi i zielenią. Plac przed kapli

cą udekorowano. Ks. Biskup 

odprawił uroczystą Mszę św. 

wygłosił piękne kazanie i 

bierzmował miejscową m ło

dzież. Wiernych była dużo 

tak, że szczupła kaplica nie 

mogła ich pomieścić.

Należy jak najszybciej stwo

rzyć odpowiednie warunki dla 

dalszej kontynuacji szlachet

nego dzieła ludzi, którzy tak 

dużo dobrej woli, trudu i po

święcenia włożyli w remont ka

plicy. Zaczęli pracę w w arun

kach ciężkich, ale trwają w 

nadziei, że nowa placówka 

Kościoła Polskokatolickiego 

rozrośnie się, umocni ku du

chowemu pożytkowi wyznaw

ców i chwale Bożej.

Eli.

SYNODY
POLSKIEGO
NARODOWEGO
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Polski Narodowy Kościół Katolicki w  Sta

nach Zjednoczonych A. P. i Kanady posiada 

ustrój synodalny. Od samego początku Jego 

istnienia, t.j.od roku 1891, największą w ła
dzą ustawodawczą w Kościele jest Synod 

Powszechny, w którym na mocy prawa K o

ścielnego, biorą udział wszyscy biskupi i k a 

płani oraz ludzie świeccy, przedstawiciele pa

rafii i towarzystw. Synody ustalały dla ca
łego Kościoła jego doktrynę religijną, zasady 

moralne, ustawy dyscyplinarne, oraz litu r

gię. Poznanie uchwal synodalnych pozwala 

zorientować się w historii Kościoła, ujrzeć 

drogę Kościoła ku coraz lepszej przyszłości.

W związku z mającym się odbyć w Toron

to (Kanada), w październiku 1911 roku X I I I  

Synodem Powszechnym, pragniemy w n in ie j

szym artykule przypomnieć ważniejsze u- 

chwały poprzednich dwunastu Synodów Pol

skiego Narodowego Kościoła Katolickiego w 
USA i Kanadzie.

P IERW SZY SYNOD POW SZECHNY odbył 
się dnia 6 września 1904 roku, w sześć lat 
po ekskomunice z 2 października 1898 roku, 
rzuconej na Organizatora Kościoła — Ks. 
Franciszka Hodura oraz jego zbuntowaną 
przeciw uciążliwej i twardej dla Polaków 
władzy biskupów rzymskokatolickich — spo
łeczność kościelną. W  związku z tym, spo
łeczność ta, już w grudniu 1900 roku posta
nowiła, na zgromadzeniu parafialnym  w 
Scranton, zerwać raz na zawsze z rzym
skim Kościołem, nie tylko zewnętrznie, czyli 
formalnie, ale i wewnętrznie, tzn. zerwać 
z systemem nauki rzymskiego Kościoła. 
Pierwszy Synod Powszechny w r. 1904 u- 
chwałą niezależnej parafii scrantońskiej za
legalizował dla całego, rozrastającego się z 
roku na rok. Kościoła. W Synodzie uczestni
czyło 140 delegatów świeckich i duchownych. 
Prócz tego uchwalono na Synodzie pierwszą, 
później nieustannie zmienianą i ulepszaną, 
Konstytucję Kościoła Narodowego; wybrano 
Radę Kościoła, składającą się również z 
przedstawicieli duchowieństwa i świeckich;

wybrano biskupa —naturalnie został nim  
Ks. Franciszek Hodur; podjęto pierwszą pró
bę stworzenia podstaw ideologicznych, dok
trynalnych i liturgicznych Kościoła; ustalo
no, że biskup z W ielką Radą Kościoła stano
w ią najwyższą władzę w czasie między sy
nodami, a za czynności swe są odpowiedzialni 
przed kolejnym Synodem; do obrzędów 
wprowadzono język polski jako obow iązują
cy wszystkie parafie (pierwszą Mszę św. w 
języku polskim odpraw ił Ks. Fr. Hodur w 
W igilię Bożego Narodzenia w 1900 roku w 
podziemiach budującego się kościoła w Scran

ton). Tak więc Pierwszy Synod Powszechny 

położył fundament pod demokratyczny i na

rodowy charakter Kościoła.

DRU G I SYNOD POW SZECHNY zebrał się 

w roku 1909. Zapadły na nim  ważne uchwały 

w sprawach organizacyjnych i dogmatycz

nych. Dotąd Kościół nosił nazwę „Polsko — 

Narodowy” i dopiero w roku 1909 zmienio

no nazwę na: „Polski Narodowy Kościół Ka-

Katedra PN N K  w Toronto, Ont. K anada . Chrzcie!
nica.



SYNODY POLSKIEGO 
NARODOW EGO KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO 
PRZED IV
OGÓLNOCHRZEŚCIJAŃ-
SKIM
ZGROMADZENIEM
POKOJOWYM

(dokończenie)

P lerw s2y B iskup  P N K K  w  St. Z jeda . A . P. i K a 
nadzie  — B iskup  Tadeusz F. Z IE L IŃ S K I,

tolicki" (P. N. K. K.). Do dnia dzisiejszego 
nazwa ta pozostała w USA i Kanadzie, na
tomiast zmieniono ją w Polsce w roku 1951, 
na nazwę: „Kościół Polskokatolicki," z czym 
nie zgadzał się Ks. Bp. Franciszek Hodur. 
Dodanie do nazwy Kościoła przymiotnika 
„katolicki” nastąpiło w wyniku nawiązania 
kontaktów z Unią Utrechcką Kościołów Sta
rokatolickich i otrzymania przez ks. Fran
ciszka Hodura sakry biskupiej w Holandii, w 
katedrze św. Gertrudy w Utrechcie, we wrze
śniu 1907 roku. Na II  Synodzie Powszechnym 
sformułowano także dwa nowe dogmaty 
wiary: odrzucono katolicki dogmat o wiecz
nym potępieniu człowieka przez Boga i do
łączono do siedmiu Sakramentów św. ósmy 
Sakrament: Słuchania i głoszenia Słowa Bo
żego.

TRZECI SYNOD POWSZECHNY obradowa! 
w grudniu 1914 roku. G łównym  jego zadaniem 
było przyjęcie „Wyznania wiary Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego”. W yzna
nie to zostało uprzednio uchwalone przez Sy
nod Prowincjonalny w Wilkes —  Barre, w 
roku 1913 w dwunastu obszernych artyku
łach. Potwierdzone w nim  zostały uprzednie 
poglądy eschatologiczne i soteriologiczne, od
rzucające katolicką doktrynę o grzechu pier
worodnym, potępieniu wiecznym i szatanach, 
jako złveh duchach, kuszących nieustannie 
człowieka. W  myśl poglądów Ks. Biskupa 
Hodura uznano, że Kościół ma prawo” stare 
zasady Boskiego Mistrza (Chrystusa), po
trzebne do zbawienia, tak rozwijać, aby od
powiadały tęsknotom i potrzebom ludzkiej 
duszy naszej epoki”. Artykuł dziewiąty ł dzie
siąty „Credo” przyniósł nowe spojrzenie na 
zagadnienia społeczne. Podkreślono z mocą 
to, że wszyscy ludzie są równi, że m ają 
jednakowe prawo do bytu, do szczęścia, do 
środków, które prowadzą do udoskonalenia 
i zbawienia człowieka. Następnie, na Syno
dzie tym, wybrano czterech biskupów sufra- 
ganów, którym jednakże nie zezwolono na o- 
trzymanie sakry biskupiej. Nie ulega w ątp li
wości, że postanowienia doktrynalne, zawar
te w „W yznaniu” W iary PNKK, miały re
formatorski charakter, gdyż odbiegały w 
swych sformułowaniach nie tylko od nauki 
Kościoła rzymskiego, ale też od doktryn Ko
ściołów Ewangelickich.

CZW ARTY SYNOD POW SZECHNY miał 
miejsce w  Scranton, w czerwcu 1921 roku, w 
rok po pierwszej wizycie Ks. Bp. Hodura w 
Polsce 1 podjętych przezeń próbach zorgani
zowania Kościoła Narodowego w wolnej ju ż  
ojczyźnie. Zdecydowano się dopiero na tym 
Synodzie na zniesienie celibatu duchownych, 
choć próby rozstrzygnięcia tej sprawy podej
mowane były kilkakrotnie, tj. na Synodzie
II  i I I I .  Zniesienie bezźeństwa kleru poprze
dzone było uprzednią dyskusją w parafiach 
i prasie Kościoła. Zawarcie małżeństwa przez 
księdza uzależnione zostało od uzyskania zgo
dy parafii i biskupa. Aby „podnieść człowie
ka świeckiego w godności wobec Boga i sie
bie samego”, IV  Synod Powszechny wprowa
dził też spowiedź publiczną — ogólną z za
chowaniem dobrowolnej spowiedzi usznej. 
Synod ten poświęcił sporo uwagi lepszemu 
opracowaniu Ustaw, czyli Konstytucji Kościo
ła. Zatwierdzono także Symbol Kościoła i 
hymn „Tyle lat my Ci o Panie...", napisany 
przez Ks. Bp. Hodura oraz pieśń kościelną, 
śpiewaną do dziś przed Mszą św. „Do Ciebie 
przys/.lim Boże nasz”. Zaznaczyć należy, że 
po Synodzie IV-tym. Ks. Bp. Franciszek 
Hodur wypracował dokładniej naukę dogma
tyczną i społeczne zasady dla Kościoła w 
tzw. Jedenastu W ielkich Zasadach, napisa
nych w r. 1923. Zasady te stanowią podsta
wę doktrynalną w FN K K  w USA i Kanadzie 
po dzień dzisiejszy.

PIĄTY SYNOD POWSZECHNY, zebrany 
jako Synod Nadzwyczajny w  lipcu 1924 roku 
podzielił PNKK w Ameryce i Polsce na trzy 
diecezje z siedzibą w Scranton, Chicopee i w 
Krakowie. Prócz tego powstała diecezja l i
tewska dla Litw inów  W USA, którzy zostali 
poddani jurysdykcji Polskiego Kościoła Na
rodowego. W związku z tym podziałem wy
brano też czterech biskupów elektów: Ks.
Walentego Gawrychowskiego, Ks. Franciszka 
Bończaka, Ks. J. Gritenasa (dla Litw inów), 
Ks. Leona Grochowskiego.

SZÓSTY SYNOD POW SZECHNY z czerw
ca 1931 roku wniósł drobne poprawki do 
Konstytucji dając Pierwszemu Biskupowi 
większą władzę w Kościele; sprecyzował n a 
ukę o Eucharystii, w  której odrzucono rzym
skokatolicki dogmat o obecności substancjal
nej Chrystusa w Najśw. Sakramencie, a sfor
mułowano naukę o Jego obecności rzeczywi
stej, ale duchowej i mistycznej w sposób 
sakramentalny. W  Sakramencie Małżeństwa 
podkreślono nierozerwalność małżeństwa o- 
raz to, że szafarzem tego sakramentu jest ka
płan działający w im ieniu Kościoła, a me 
sami małżonkowie, jak twierdzi teologia 
rzymskokatolicka.

SIÓDM Y SYNOD POWSZECHNY, zwołany 
do Scranton w październiku 1946 roku u- 
chwalił Interkomunię z amerykańskim Koś-



B iskup  Józe f S. N1EMINSK1 O rdynar iusz  D iecezji 
K anady jsk ie j PN K K

DZIEW IĄTY SYNOD POW SZECHNY od
był się w sierpniu 1954 roku, po śmierci O r
ganizatora Kościoła ś. p. Ks. Bp. Franciszka 
Hodura (zmarł 16 lutego 1953 r.) Przewodni
czy! Synodowi po raz pierwszy Ks. Bp, Leon 
Grochowski. On też od tej chwili, aż do ro
ku 1969 kierowa! Kościołem Narodowym w 
USA i Kanadzie, bardzo często odwiedzając 
Polskę, którą zawsze nieodmiennie kochał i 

za którą tęsknił. Dziewiąty Synod poświęcił 
wiele uwagi wychowaniu młodzieży, między 

innym i powołano do istnienia ,.Szkołę Chrze

ścijańskiego Życia1'.

DZIESIĄTY SYNOD POW SZECHNY obra

dujący w Chicago w lipcu 1958 roku wybrał 

trzech kandydatów na biskupów : Ks. Fran
ciszka Rowińskiego, Ks. Bernarda Goławskiego 

(jednego z najbardziej wykształconych kapła
nów PNKK) i Ks. J. Jaworskiego. Pierwszy 

Biskup, śp. Ks. Leon Grochowski, udzielił 

sakry biskupiej tylko jednemu elektowi tj. 

Ks. F. Rowińskiemu. Postanowiono także na 

tym Synodzie o wprowadzeniu do liturgii ję

zyka angielskiego obok języka polskiego. Do 

podjęcia tej uchwały zmusiło samo życie, 

gdyż młodzież polska w  USA, w bezwzględnej 
większości, nie zna języka ojczystego. Kościół 

Narodowy w USA i Kanadzie przez długie 

lata powstrzymywał proces obumierania ję

zyka polskiego wśród emigrantów i przyczy
nił się walnie do zahamowania tego procesu, 
ale niestety, warunki i okoliczności życia

przemogły! Kościół itiusial odstąpić pod ich 

naporem od swych zasad,

JEDENASTY SYNOD POWSZECHNY obra

dował w Buffalo w r. 1963. Ważniejszych u- 

chwał na tym Synodzie nie podjęto, poza 
sprawami organizacyjno-dyscyplinarnymi,

DWUNASTY SYNOD POW SZECHNY odbył 
się w Manchester w październiku 1967 roku. 

Naniesiono kolejne poprawki do Konstytucji 

Kościoła. Najważniejszą z nich była popraw

ka dotycząca przejścia Pierwszego Biskupa w 

stan spoczynku. Dotąd godność tę piastowa

no dożywotnio. Na X II  Synodzie uchwalono, 
że Pierwszy Biskup musi przejść w stan spo

czynku w 80-roku życia. W ybrani też zosta
li trzej biskupi elekci: Ks. Antoni Rysz, Ks. 

Walter Słowakiewicz i Ks. Józef N im iński z 

Toronto (Kanada). Niedługo po Synodzie 
wszyscy trzej elekci zostali wykonsekrowani 

przez Ks. Bp. Leona Grochowskiego. Na 

tymże Synodzie zapadła uchwała o powoła

niu Ks. Bp. Tadeusza Zielińskiego na za

stępcę Pierwszego Biskupa Leona Grochow

skiego w wypadku jego choroby. Postanowio
no też nawiązać ściślejszą współpracę między 

PNKK w USA i Kościołem Narodowym w  

Polsce.

TRZYNASTY SYNOD POW SZECHNY roz

pocznie obrady w październiku 1911 roku w 

Toronto (Kanada).

ciołem Episkopalnym, który od samych po

czątków organizowania się Kościoła Narodo

wego udzielał Kościołowi normalnego popar

cia, pomocy prawnej i pożyczek pieniężnych 

na budowę obiektów sakralnych. Zdarzały 

się też częste wypadki udostępniania pr2£z 

Kościół Episkopalny swych świątyń do od
prawiania nabożeństw polskich nowoorgani- 

zującym się parafiom narodowym. Przyję

to też na tym Synodzie ostateczną redakcję 

Konstytucji Kościoła z r. 1935, która na d łuż

szy czas, utrwaliła proces instytucjonalizacji 

PNKK  w USA.

Duchow ieństw o I R ada  P a ra fia ln a  p a ra fii k a tedra lne j w Toronto, K anada .

ÓSM Y SYNOD POW SZECHNY z wrześ
nia 1949 r. obradował nad ulepszeniem ad

ministracji Kościoła, wzmocnieniem karności

i dyscypliny duchownych, sprawami Sem ina

rium  Duchownego, m isji Kościoła w Amery
ce i Polsce, świeckich towarzystw kościelnych 

itp. Biskup Franciszek Hodur, mający 83 la 

ta, brał jeszcze czynny udział w Synodzie, 
choć od 12 lat był pozbawiony wzroku. Na 

Synodzie ósmym wybrano następcę na stano

wisko Pierwszego Biskupa, na wypadek jego 
śmierci. Został nim  Ks. Bp. Leon Grochowski, 

(obecnie nie żyje, zmarł w  Warszawie 17 lip- 

ca 1969 r. podczas wizyty w Polsce)

SYNOD POLSKIEGO NARODOWEGO KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W TORONTO
Rada Główna Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła 

w Stanach Zjednoczonych A. P. obradująca na Sesji Wiosennej 
w 1970 r. w SCRANTON, PA., pod przewodnictwem Pierwszego 
Biskupa Tadeusza F. Z IEL IŃ SK IEGO , powzięła u c h w a ł ę
o zwołaniu do TORONTO, ONT. KANADA w dniach 5. 6 i 7 
października 1971 r. X I I I  S Y N O D U  PNKK

Od dwóch lat w Stanach Zjednoczonych A. P. i Kanadzie 
pracują następujące Komisje Synodalne:

1. R eg u lam inu  przew odniczący  Ks. Sen. Fr. B AN A S.
2. N om inacy jna  przew odniczący  P ierw szy B iskup  T. Z IE L IŃ S K I.
3. K onsty tuc ji I P rawa Kościelnego przew odniczący  B iskup  J . NIE- 

MINSKL
4. S tud iów  i K ształcen ia K leru przew odniczący P ierw szy B iskup  

T. Z IF M Ń S K L
5. M isje k ra jow e i Zagran iczne przew odniczący  B iskup  Pr. R O W IŃ SK I.
fi. A dm in is trac ji K ośc io ła przew odniczący B iskup  J . M ISLASZEK.
1. L iturg iczna przew odniczący  P ierwszy B iskup  T. Z IE L IŃ S K I.
8. E kum en iczna  przew odniczący  Ks. Prob. T. K O Z IE JA .
S. Typow ych Tow. Kośc ie lnych przew odniczący  K«i. Sen. B. MA- 

Z E W SK I.

10. S zko ły  Chrześc ijańsk iego Życ ia  przew odniczący  P. A R N O LD  M U 
CHA.

11. Teologiczna przew odniczący Ks. Sen. A . TOLCZ.
12. P rasy  i W ydaw n ic tw  K ościo ła przew odniczący  Ks. Sen. L. ORZECH .
13. M łodzieżowa przew odniczący  Ks. B iskup  SŁ O W A K IE W IC Z .
14. K u ltu ry  i  Języka  Polskiego przew odniczący Ks. M. PYT LA RZ .
15. P rob lem ów  W spó łczesnych : a) Pokó j a w o jna , h) Św iadom e m a 

cierzyństwo przew odniczący  Ks. Prob. St. S K R ZY P E K .
16. R ew izy jna  przew odniczący  P. E. K A LK A .
11. B udże tu  i F inansów  przew odniczący P. E. K A L K A .
18. Zaża leń  przew odniczący Ks. Sen. A . C ZYŻE W SK I.
13. D om u  Starców  i K alek  przew odniczący  Ks. Sen. Fr. BANAS.
241. K om is ja  M andatów  zostanie zatw ierdzona podczas pierwszej Sesji 

Synodu.

N a le ży  podkreślić , iż  p rzew odniczący  poszczególnych Sesji S y no da l
nych , ja k  rów n ie ż sekretarze zostaną w y b ran i l zaprzys iężen i przez 
Izbę  S ynoda ln ą .

W obradach  X I I I  — S Y N O D U  P N K K  udz ia ł w eźm ie  delegacja Kościo
ła Polskokato lick iego  z N P W  N acze lnym  B iskupem  i P rzew odn iczącym  
R ady  Kościo ła — B iskupem  J u lia n e m  P Ę K A L Ą  na czele.

R epo rta ż  2  o b rad  t p rzeb iegu  S Y N O D U  tu T ORON TO , ONT ., zostanie  
zam ieszczony  tu je d n y m  z nu m e rów  „ R O D Z IN Y ’*. TRM .



W  tymże roku 1787 stanął przed burm i
strzem i rajcami Szymon Kozarowski ob
winiony o pijaństwo i zdemolowanie mie
szkania. Sąd burmistrzowski skazał go 
wówczas na chłostę 50 plag u prągi na 
rynku.
A łe wtedy to, żona jego, jak nie zacznie 
molestować, jak nie zacznie błagać —  „a- 
bych takiego sromu oszczędzono jej mał
żonkowi". Sąd uległ błaganiom niewiasty 
1 zamienił opojowi karę na 4 grzywny pod 
warunkiem, że „gdyby swoje niecnoty da
lej oprawiał, to werdykt uprzedni będzie 
wykonany”.
Wrócili więc małżonkowie do domu i wte
dy dopiero imć pan Szymon jak nie zacz
nie wymawiać swej połowicy —  „ki diabeł 
cię podkusił z tym molestowaniem o ła 
skę. Cobym dostał tobym dostał, aleć te
raz pić mógłbym do woli. Cóż mi z całego 
zadka kiedy mi jęzor lata po próżnicy gdy 
widzę swoich kompanów przy kufelkach”.

O  D Y D K U

„Zaraz za Kielcami, ku Białogonowi, piętrzy się góra Marmurowa, niezbyt wy
soka obrosła jałowcem, której szczyt przystraja szereg skal sterczących piono
wo. Wśród nich istnieje grota 13 stóp mająca, ręką przyrody wykuta. W  tej 
to grocie według mniemania starych górników przemieszkiwał duch górnicz> 
nazywany dydkiem. Straszydło owo oznajmiało swój pobyt przejmującym gwiz
dem a jeżeli jakiś śmiałek nie uląkł się jego gwizdania, ale tymże tonem mu 
odpowiadał —  to wtedy duch ten pokazywał się w  postaci górnika i znikał na 
zawsze...”

O  O B R Z Y N A N IU  K O N TUSZÓ W

„W  okolicach Kadzielni w  niewielkiej kotlince zbierała się w  ostatnich latach 
X V III wieku młodzież kielecka, by We wtorki i czwartki odbywać ćwiczenia 
z kijami, co wówczas nazywano musztrą.

Tam także jak niesie podanie dokonywała się niecodzienna operacja obrzyna
nia kontuszów rzemieślnikom — dokonywana przez uczniów kieleckich. Bo
wiem według miejscowego zwyczaju miejscowi rzemieślnicy nie mieli prawa  
stroić się w  kontusze. Przywilej noszenia kontusza przysługiwał wówczas je
dynie właścicielom domów i młodzieży szkolnej —  że nie wspomnę oczywiście 
o szlachcie”.

B A R B U R K A  W  K IELC ACH

„Uroczyście i hucznie obchodziły niegdyś Kielce dzień św. Barbary patronki górników. 
Za czasów tzw. Dyrekcji Górniczej (na przełomie XVIII i XIX wieku) w dzień ten wła
dze górnicze zarządzały dzień wolny od pracy. W wigilię święta zwykle sam biskup 
kielecki odprawiał w katedrze nieszpory, na których cały korpus górników w galowych 
mundurach znajdował się ze swym sztandarem. Sztandar był amarantowy z wizerunkiem 
orła białego wspartego na dwóch srebrnych młotkach.
Wieczorem zaś cale miasto jaśniało od rzęsistej iluminacji. Nazajutrz zaś w godzinach 
popołudniowych w pałacu biskupim rozpoczynał się uroczysty bal, który nie rzadko 
trwał do świtu. Kiedy zaś zegar uderzał północ naczelnik górników wznosU toast za po
myślność górniczej braci” .
A  może by tak przywrócić dawny obyczaj.

SPOR PIEKARZY KIELECKICH Z PISARZEM MIEJSKIM

„Skarżył się w roku 17*9 imć pan Mateusz Żmudziński pisarz miejski, że mu kieleccy 
piekarze podatków nie płacą. Powoływał się przy tym na dawne przywileje i tradycje. 
Wystosował też sążnisty pergamin do pana burmistrza, aby ten opornych do zapłaty 
przymusił.
Aleć pomylił się, bo nie wiedział nieborak o tym, że burmistrz sam niezłe profity 
czerpał z wynajmowania jatek piekarskich — piekarzom z Chęcin, Małogoszczą i oko
licznych miejscowości. Cóż zatem mieli czynić piekarze kieleccy, jeśli nie mieli gdzie 
sprzedawać własnego pieczywa. Aby więc nie uchybić swej godności i nie uszczuplać do
chodów swoich i pisarza miejskiego wydał pan burmistrz werdykt iście Salomonowy. Mia
nowicie do cechu piekarskiego „włączył”  — gwarków, górników, piwowarów i tym spo
sobem wUk był syty i owca cała” .

„Anno domino 1787 r. w  sławetnym  
grodzie kieleckim niejaka Katarzyna 
Gontarska zapozwala do sądu burmi
strzowskiego swą synową o to że ją  —  
„wyzwiskami szpetnymi szkalowała, o 
złodziejstwo pomawiała a wreszcie mie-t 
tliskiem pobiła tak, że ona Gontarska 
kobieta w  podeszłym wieku znak krw a
wy pod okiem miała”.
Czy zaś sama teściowa nie była tu bez 
winy tego nie wiemy. A le kielecki sąd 
burmistrzowski dał w iarę skardze po
szkodowanej i orzekł, by młodsza Gon
tarska osiem grzywien do skarbu miej
skiego wniosła, a teściowej tytułem od
szkodowania za pobicie 4 zł i 10 gro
szy zapłaciła —  ,4 dotąd ma siedzieć na 

póki tych obu kar nie zapłaci”. 
Sądzić należy, że na złość teściowej 
młodsza Gontarska odsiedziała wszyst
kie kary".



Uroczyste 900-lecie, obchodzi w  tym roku stary gród kielecki. Jednak nie bę

dziemy częstować czytelników skrótem historii, datami czy nazwiskami. Za

pewne uczynią to znacznie lepiej, biegli w  historii tego miasta, którgo wspania

ły rozwój obserwujem y w  ostatnich latach. Przytoczymy natomiast dawne, bo 

X V I I I  i X IX -uHeczne facecje i przypotmeści starokieleckie.

SCEN.NO-KOM1CZNY FIGLARZ..,
Wiosną roku 1828 rozlepiono na murach kieleckich kamieniczek afisze zapowiadające benefis 
młodego utalentowanego i ponoć miejscowego komika i aktora. A  że sam afisz — byt bardzo 
dowcipny i na pewno niecodzienny godzi się go dziś przypomnieć. — „...Prześwietna i łaskawa 
publiczności! Grodu szacownego Kieleckiego mieszkańcy! Młodzieniaszek dopiero zaczynający 
w zawodzie Scenno-Komiczno-Figlarnym, ma honor polecić się Prześwietnej Publiczności, abyś 
nie żałowała dla niego swych brzęczących staroci, a on dołoży starań wszelkich by sztuki na 
jego skabzienie przeznaczone — Szanownych Widzów zabawić mogli.
Cena miejsc od dawna Wam wiadoma. A ja najniższy, najuniżeńszy, obowiązany sługa, Pod
nóżek, Podnóżeczek, Prześwietnej Publiczności Kieleckiej się kłaniam.

Jakubek Daniel Frolowicz.”
1 proszę,ile to trzeba było pięknych słów by zachęcić kielecką publiczność na występ adepta
sztuki Scenno-Komicznej. Dziś byle jaki zespół „Pieśni i tańca”  __ niech tylko zapowie swe
występy — frekwencja murowana. Ech, gdzie te czasy!
KROWA W SALONIE.
Wydarzyło się to w roku 1845, kiedy to spokojna zwykle pewna kielecka krasula, uwięziona 
łańcuchem w obórce — postanowiła wyjrzeć nieco na świat.
Kiedy jednak tańcach nie popuszczał, rzeczona krasula zdenerwowała się aie na żarty, jakoś 
tam zerwała wreszcie uciążliwe jarzmo i — przebiegła z dzikością kilka ulic, wzbudzając 
przestrach wśróB publiczności. Później zaś dostała się do pewnego domu i tam przebywszy 
sień i trzy pokoje wpadła do czwartego, gdzie znajdujące się na pogawędce trzy damy szko
dliwie przestraszyła i nieco poturbowała..,’*
Zapewne wymienione damy dostały nie lichych spazmów, co jeszcze bardziej zdenerwowało 

poczciwą krowinę i niewiadomo jakby’ to spotkanie z krową w salonie zakończyłoby się — gdy
by krasula_nle ujrzała nagle swego odbicia w wiszącym zwierciadle. Stanęła jak wryta i jak 
nie ryknie i jak nie zacznie dobierać się do swego lustrzanego odbicia. Skorzystały z tego prze
straszone damy 1 chyłkiem umknęły z salonu — gdzie rozwścieczona krasula demolowała przy
tulny salonik.
Taką to sensację przeżyły Kielce we wspomnianym roku, o C2ym doniósł nawet -Kurier War
szawski" (nr 212 — 1325). Oprać. K. S.

DOBRANE MAŁŻEŃSTWO... HEJNAŁY KIELECKIE

„Przy ulicy Borzęckiej żyło sobie w roku pańskim 
1780 wcale „dobrane”  małżeństwo. Ona zwała się Jad
wiga — on zaś Franciszek Gawroński. Aleć, że imć 
pani Jadwiga lubiala sobie często gęsto zaglądać do 
kieliszka — przeto nic dziwnego, że w domu nieporzą
dek panował, że pitrasiła małżonkowi byle jak i byle 
co. Nie dziw przeto, że pan małżonek swoje niezado
wolenie objawiał głośno i dosadnie — „gwałcąc przy- 
tem prawa i zgorszenie siejąc po całej ulicy” . Rada w 
radę — prawie cała ulica Borzęcka wystąpiła przeciw
ko nieznośnym małżonkom zapodając Ich do sądu 
burmistrzowskiego. Werdykt zaś tego sądu byl nastę
pujący — Więc Sąd niniejszy, zważywszy z oby
dwu stron kłótnie i niespokojne życie, jako się przy 
świadkach dokonuje, że nie zważając na przykazania 
boskie, że uczciwy Gawroński poważa się takie szko
dy w domu swoim czynić, to jest garnki z potrawą, 
żeleźniaki, okna, skrzynie, a i inne sprzęty tłuc i są
siedzkie drzwi wyważać, a nachodzić cudze domy wo
łając, iż zabije żonę!
Przeto za taką lekkomyślność ma dać do skarbn miej
skiego grzywien dwie, sądowi swemu takoż grzywien 
dwie — zaś Jadwiga żona, że była okazją mężowi do 
kłótni, chcąc górę nad swoim mężem trzymać, a jak
że często bywała pijana i do gospodarstwa niesposob- 
na — ma takoż tyle grzywien wnieść do skarbu Miej
skiego i Sądu — w wypadku zaś gdyby temuż mał
żeństwu onże werdykt ojcowski nie pomógł do opa
miętania i różne nowe kłótnie ze sobą czynili, to za 
doniesieniem od sąsiadów ich będą po 5fl plag karani 
1 osadzeni zostaną w ratuszu” .

Kto dziś pamięta, że 1 w Kielcach 
rozbrzmiewały niegdyś z wieży 
katedralnej hejnały. Cala zaś spra
wa wyglądała następująco.

W roku 1775 trzech kieleckich ka
noników — Franciszek Preuss, Jan 
Gwalbert Muszyński i Antoni Bry- 
gierski, uciułali znaczną wówczas 
sumę M tys. ówczesnych złotych 
polskich. Ulokowali te oszczędno
ści w dobrach Starej Warszawy z 
tym zastrzeżeniem aby za 5 proc. 
od całej złożonej sumy muzykanci 
na ganku wieży katedralnej przez 
6 miesięcy w roku co tydzień do
grywali hejnały. W każdą więc 
niedzielę i święto począwszy od 
Wielkiej Nocy aż do ostatniej nie
dzieli września — tuż p q  zacho
dzie słońca odgrywano trzy pieś
ni — Straszliwego, Gwiazdo Morza 
i Wieczny Odpoczynek. Zwyczaj 
odgrywania pieśni dotrwał aż do 
roku 18£>.

1. Zamek Kielecki. Widok od 
ogrodu. Ryc. z drugiej połowy 
XIX wieku.

2. Stary młyn KleleckL Na je
go miejscu wznoszą się dziś 

wieżowce.
Ryc. z I  połowy XIX w.

3. Dawny zamek biskupi w 
Kielcach. Ryc. z r. 1859.

i. Fragment dawnego ratusza 
na rynku staromiejskim w 
Kielcach. Byc. z drugiej poło
wy X IX  wieka.

5. Dziedziniec b. zamku bisku
piego w Kielcach. Ryc. druga 
potowa XIX wieku.

*. Fragment zamku.



W dniach 30 września — 3 października far. odbędzie się w Pra
dze IV  Offólnochrześcijańskle Zgromadzenie Pokojowe, w którym  
udział weźmie około .100 osób, w tym 250 oficjalnych delegatów 
Kościołów i Konferencji członkowskich Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej oraz 50 obserwatorów, doradców i przedstawi
cieli prasy. Poprzednie Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenia Poko
jowe, zorganizowane także w Pradze, odbyły się w następujących 
latach: I  — w 1961 r., I I  — w 1964 r., I I I  — w 1968 r.

Nadchodzące Zgromadzenie Pokojowe poprzedzone zostało sze
regiem podróży informacyjnych, które czołowi działacze chrześ
cijańskiego ruchu pokojowego odbyli do różnych części świata.

Na polecenie Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, Biskup 
Generalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Słowacji, prof. dr 
Jan  Michalko i prof. dr Kalm an Huszti z Węgier podjęli podróż do 
krajów skandynawskich. Obaj reprezentanci ChKP zostali przy
jęci przez różne gremia i działaczy kościelnych w Sztokholmie. 
Na temat pracy ChKP i przygotowań do IV  OZP prowadzili roz
mowy m. in. z sekretarzem generalnym Ekumenicznej Rady Koś
ciołów w Szwecji, Nils Sundholmem i sekretarzem generalnym Na
rodowej Kom isji Światowej Federacji Luterańskiej, Ebbe Arvid- 
aonem.

W F in land ii uczestniczyli oni w konferencji zorganizowanej 
przez Towarzystwo Przyjaciół (kwakrzy), na którą przybyło 40 
chrześcijan z Europy Wschodniej i Zachodniej. Konferencja, któ
ra odbyła się w dniach 17-24 czerwca, toczyła się pod hasłem: „Od
powiedzialność chrześcijan w obecnej sytuacji”. Prof. Huszti wy
głosił przy tej okazji wykład pt. „Pokojowa koegzystencja a euro
pejska sytuacja z perspektywy Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej".

W iosną br. niektóre kraje Afryki Wschodniej odwiedził działacz 
ChKP, ks. protojerej Paweł Sokołowski z Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego. Natomiast w lipcu do niektórych krajów Ameryki 
Łacińskiej (Peru, Chile, Kuba) odbyli podróż następujący przed
stawiciele ChKP: wiceprezydent prof. Sergio Arce-Martinez z K u 
by. członek Komitetu Roboczego ks. doc. W itold Benedyktowicz, 
zwierzchnik Kościoła Metodystycznego w Polsce, członek Sekre
tariatu Międzynarodowego Heinrich Werner z NRF i prof. Joel 
Gojardo z Chile. Członkowie delegacji spotkali się z szeregiem 
przedstawicieli postępowych organizacji chrześcijańskich, uczest
niczyli w wielu konferencjach oraz udzielali wywiadów dla radia
i prasy. Jak po powrocie oświadczył prof. Arce-Martinez, podróż 
wykazała, że „Chrześcijańska Konferencja Pokojowa stoi w Ame
ryce Łacińskiej po raz pierwszy na własnych nogach”.

In n a  podróż, pod jęta  w  ram ach  przygotow ań do IV  O ZP , w iodła przez 
n iek tóre  kra je  A z ji, m .ln . Japon ię , Ind ie  i Cejlon . O dby ła  się ona pod ko 
niec s ie rpn ia  a  je j uczestn ikam i b y li:  w iceprezydent H erbert M ocbalsk i z 
NHF, A . K. T ham py  z In d ii i członek Sekretaria tu  M iędzynarodow ego, d r  
K aro ly  Toih 2 Węgier.

W  ostatnich tygodn iach  przed IV  O ZP . k ie row n ic tw o  C hK P  otrzym ało  
w iele listów  i zgłoszeń z ró żnych  k ra jów  św iata . O czeku je  się, że z A fryk i 
przybędzie ponad 5fl de legatów , obserw atorów  i prze<kstawicleU prasy, tte- 
prezentow ani będą chrześcijan ie  z  w iększości państw  A m eryk i Ł ac ińsk ie j. 
N ie zabrakn ie  też, oczyw iście, przedstaw icie li Europy  W schodnie j i Z achod 
n ie j, A z ji, Ameryk] P ółnocne j 1 A us tra lii.

Patriarcha Etiopskiego Kościoła Prawosławnego napisał w od 
powiedzi na zaproszenie: „Było i jest stale naszym wewnętrznym 
życzeniem uczestniczenie w Chrześcijańskiej Konferencji Pokojo
wej, bowiem wierzymy, że sprawiedliwość i pokój są dla każdego 
człowieka i dla wszystkich ludzi sprawą bardzo w ażną”. Sekretarz 
generalny Ogólnoafrykańskiej Konferencji Kościołów, w liście 
skierowanym do Metropolity Nikodema, jednego z wiceprezyden
tów ChKP, stwierdził: „Jestem świadom tego, że praski ruch po
kojowy od samego początku przywiązywał dużą wagę do udziału 
Kościołów afrykańskich i przedstawicieli kościelnych. Przypom ina
cie sobie, że Wasz kraj odwiedziłem po raz pierwszy w związku 
z posiedzeniem Komitetu Roboczego Chrześcijańskiej Konferencji

Pokojowej w 1962 r. Także obecnie, nasz prezydent, ks. Richard 
Andramanjato jest jednym z waszych wiceprezydentów”.

BROSZURA PRZYGOTOWAWCZA DO  IV OZP
K ilk a  tygodni przed IV  O ZP  ukaza ła  się broszura pt. „Chrześc ijan ie  w 

walce o  lepszy św ia t” . Je j au to rem  jest w ie lo le tn i dzia łacz CbKJP, Carl Ord- 
nung , od 10 Łat sekretarz O ddz ia łu  Regionalnego C hK P  w  NHD. Jego próba 
politycznego i duchowego określen ia  m iejsca C hK P  w  obecnej św iatowej 
walce o pokó j jest jednocześnie w k ładem  do dy skus ji ekum en iczne j o po 
lityczne j odpow iedzia lnośc i Kośc io ła .

A u to r  w ychodzi od stw ierdzen ia , że ud z ia ł w  walce o trw a ły  porządek 
poko jow y  Jest czędcią sk ładow ą św iadectwa 1 s łu żby  chrześc ijan ina , do k tó 
rej pow ołał go jego Pan. C hK P  od sam ego początku  rozum ia ła  siebie za 
część ru chu  ekum en icznego . Je j pow stan ie  p rzypada  w okresie, w  k tó rym  
z im na  w o jna  osiągnęła swe apogeum . W łaśnie d latego sta ła  się ona je d n ym  
z g lów nycb tem atów , k tó rym  za ję ła  sic; C hK P . „P oznano  bardzo szybko, 
że negacja środków  m asowej zag łady  i żądan ie  pokojow ego rozw iązan ia  
p rob lem u  niem ieckiego m us ia łoby  pozostać abs trakc ją , gdyby  nie um iano 
po d jąć  decydu jących  k roków  przeciw  z im ne j w o jn ie ” .

W  ten sposób C hK P  s ia ła  się p ierw szym  i dotychczas je dy ny m  ruchem  
w obrębie ekum en ii, k tóry  teoretycznie i  p rak tyczn ie  rozp raw ia  się z z im 
n ą  w o jną . W zrost agresyw ności im pe r ia lizm u  od po łow y la t sześćdziesiątych 
(W ie tnam , B lisk i W schód itd) w ykazał, że w a lka  o pokó j jes t w p ierw szym  
rzędzie w a lk ą  z im peria lizm em . O rdnung  zw raca uwagę, że to  w łaśnie 
chrześcijańscy działacze poko jow i Trzeciego Św iata  pom og li przede w szy
stk im  Chrześc ijańsk ie j K on ferenc ji Poko jow e j w  ostatn ich la tach  w  ukszta ł
tow an iu  w yraźnego p ro filu  anty im peria lis tycznego .

W  obecnej sy tuac ji — stw ierdza d a le j O rdnung  — C hrześc ijańska K o n 
ferencja  Poko jow a  m us i skoncentrow ać się na  k ilk u  isto tnych prob lem ach . 
Są to - zbro jenie 1 rozbro jenie , p rob lem  bezpieczeństwa europejsk iego i  ró ż 
ne aspekty w a lk i an ty im peria lis  tycznej, z k tó rą  w iąże  się proces em ancy 
pacji po lityczne j 1 ekonom icznej Trzeciego Św iata.

Należy spodziew ać się, że dyskus ja  oad tezam i O rdnunga  przyczyni się 
do sprecyzow ania duchow ego i politycznego stanow iska C hrześcijańsk ie j 
K on ferenc ji Poko jow e j.

POSIEDZENIE WICEPREZYDENTÓW ChKP
W  dniach 5—6 sierpnia br. wiceprezydenci ChKP odbyli wraz 

z grupą przygotowującą IV  Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie 
Pokojowe swoje ostatnie posiedzenie przed Zgromadzeniem. Po
siedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Polskiej Rady Eku
menicznej.

W wydanym komunikacie czytamy m .in .: „Przyjęto do wiado
mości napawającą optymizmem liczbę zgłoszeń i powzięto uchwa
ły, dotyczące podjęcia koniecznych kroków, zwłaszcza jeśli chodzi
o wyrównanie budżetu IV  OZP. Przedyskutowano szczegółowo 
wszystkie punkty przewidywanego porządku obrad Zgromadzenia. 
W oparciu o nowy statut omówiono główne zasady, zgodnie z któ
rymi m ają być wybrane nowe władze”.

Wiceprezydenci postanowili jednogłośnie zaproponować podczas 
IV  OZP wybór na prezydenta ChKP Metropolity Nikodema. Wice
prezydenci, dziękując Januszowi Makowskiemu za wykonywanie 
funkcji urzędującego generalnego sekretarza ChKP i stwierdzając, 
że ma on z tego tytułu duże zasługi, przyjęli jego pragnienie zre
zygnowania z tej funkcji z powodu przeciążenia innym i zajęciami. 
Ponieważ J. Makowski gotów jest pracować nadal czynnie w 
chrześcijańskim ruchu pokojowym — wiceprezydenci postanowili, 
że zaproponują za pośrednictwem Komitetu Roboczego wysunięcie 
jego kandydatury na wiceprezydenta ChKP. Na stanowisko nowe
go sekretarza generalnego zaproponuje się, według jednomyślnej 
uchwały wiceprezydentów, dra Karoly Totha.

Ponieważ obrady wiceprezydentów odbywały się 6 sierpnia — 
w związku z przypadającą na ten dzień rocznicą zrzucenia pierw
szej bomby atomowej wysłano do Hiroszimy telegram do Kom ite
tu Regionalnego ChKP w Japonii, w którym wyrażona jest na
dzieja, że ludzkość nigdy ju ż  nie będzie przeżywała takiej kata
strofy. „Walka o to, a zwłaszcza wezwanie wiernych do tego, by 
coraz bardziej świadomie służyli sprawie pokoju — pozostaje n a 
dal zadaniem Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej” — stwier
dza na zakończenie komunikat.

P. GŁOW ACK I



Z dniem 10 stycznia 1920 roku wszedł w życie Trak

tat Wersalski, mocą którego terytorium Wolnego Mias

ta Gdańska odłączone zostało od Rzeszy Niemieckiej. 

Po dziesięcio miesięcznym okresie przejściowym, za

częła obowiązywać uchwala Rody Ambasadorów, k tó 

rej postanowienia oddawały Wolne Miasto Gdańsk pod 

opiekę Ligi Narodów. W  dniu 9 listopada 192O roku 

no podstawie art. 104 Traktatu Wersalskiego, podpisa

no Konwencję Paryską, która określała podstawę sto

sunków polsko gdańskich. Podstawowym aktem praw 

nym  — regulującym stosunki polsko-gdańskie, obok 

Traktatu Wersalskiego i Konwencji Paryskiej była 

Umowa Warszawska z dnia 24 października 1921 roku. 

Umowa ta ustaliła prawa Rzeczypospolitej Polskiej do 

zaprowadzenia na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, 

służby pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

DRUGA WOJNA 
ŚWIATOWA 
ZACZĘŁA SIĘ 
W GDAŃSKU

STANISŁAW MAJEWSKI

BOHATERSKA OBRONA 
POCZTY POLSKIEJ (I)

Z
anim  o świcie 1 wrześ
nia 1939 roku z dział 
pancernika niemieckie
go „Schleswig-Hol-

stein" padła pierwsza salwa 
obwieszczająca ludzkości roz
poczęcie drugiej wojny świa
towej, hitlerowcy na długo 
wcześniej przygotowywali się 
do zbrojnego anektowania 
Gdańska. Założenia planu opa
nowania Gdańska opracowane 
zostały w okresie tzw. „Poko
jowych podbojów I I I  Rzeszy". 
Rozkaz Hitlera z dnia 24 lis
topada 1938 roku — skierowa
ny do Wehrmachtu, stwier
dzał m. in . :

należy czynić przygo
towania, które umożliw iłyby 
wojskom niemieckim zajęcie 
Wolnego Miasta Gdańska w 
sposób nagły. W przygotowa
niach ważne jest założenie, 
że opanowanie Gdańska na
stąpi w  drodze zamachu, przy 
wyzyskaniu politycznie ko
rzystnej sytuacji i nie oznacza 
wojny przeciw Polsce.”

W rozkazie tym była także 
mowa o wykorzystaniu do tej 
akcji wojsk niemieckich z 
Prus Wschodnich, jak  również 
jednostek Kriegsmarine. Za
mach w Gdańsku m iał na ce
lu  postawienie rządu polskie
go przed faktem dokonanym. 
Polacy musieliby wtedy nie 
tyle przyjąć żądania niemiec
kie, ile pogodzić się z faktem, 
ograniczając się ewentualnie 
do protestów. Splot różnych 
wydarzeń politycznych spo
wodował, że plany te uległy 
przesunięciu na pewien okres 
czasu. Zrealizowano je osta
tecznie dopiero w  chwili wy
buchu I I  wojny światowej.

W iernym wykonawcą agre
sywnej polityki H itlera na 
obszarze b. Wolnego Miasta 
Gdańska był zagorzały H itle
rowiec Albert Forster, m iano
wany gauleiterem. Pod jego 
kierownictwem narodowi so
cjaliści stopniowo zdobywali 
władzę w gdańskim parlamen
cie, w Senacie i aparacie po li
cji. Inspirowali oni decyzje o 
rozwiązaniu wszelkich innych 
partii politycznych i coraz 
bardziej ograniczali prawa 
mniejszości polskiej.

Nazifikacja Gdańska doko
nywała się w szybkim tempie. 
Albertowi Forsterowi dzielnie 
sekundował inny hitlerowiec,

prezydent Senatu — Artur 
Greiser, od 1934 roku następ
ca Rauschninga. Za rządów 
Greisera systematycznie do
puszczano się pogwałcenia 
Konstytucji Wolnego Miasta 
Gdańska. I  tak: 26. V. 1B34 ro
ku — zakazano działalności 
partii komunistycznej; 14. V.
1936 roku — zdelegalizowano 
partię socjalistyczną; 14. V.
1937 roku — wyjęto spod pra
wa partię niemiecko-narodową
i wreszcie 21. X . 1937 roku — 
zakazano działalność partii 
Centrum. Po tych posunię
ciach hitlerowcy zdobyli w 
Senacie gdańskim 2/3 głosów
i — już bez maskowania się
— przystąpili do działania 
otwartego, na rzecz przyłącze
nia Gdańska do I I I  Rzeszy.

Na ulicach Gdańska poja
w iają się brunatne mundury 
hitlerowskich bojówkarzy. 
Każdy dzień przynosi represje 
wobec Polaków.

Równolegle z szeroko zakro
joną akcją prowokacyjno-pro- 
pagandową i polityczną, N iem 
cy prowadzili w Wolnym 
Mieście Gdańsku intensywne 
przygotowania militarne, m a
jące ułatw ić Rzeszy agresję 
na Gdańsk i Polskę.

W  1945 roku, w jednym z 
domów gdańskich, który w

ostatnich tygodniach przed ka
pitulacją hitlerowców służył 
jako hotel dla dygnitarzy
Rzeszy, wśród papierów pozo
stawionych w pośpiechu przez 
uciekających Niemców, znale
ziono dwa dokumenty, które
— jak się później okaże — 
stanowią ważne ogniwo w
spisku przeciwko polskim 
urzędom na obszarze Wolnego 
Miasta Gdańska, oraz w wy
jaśnieniu losów obrońców 
Poczty Polskiej, przy placu
Heweliusza. Pierwszy doku
ment jest hitlerowskim p la 
nem napadu na Pocztę Polską 
w  Gdańsku, opracowanym i 
podpisanym przez Polizeieber- 
meistra Ericha Goertza, ko
mendanta 2 rewiru policyjne
go; drugi dokument to proto
kół przesłuchania ostatniego 
komendanta obrony poczty, 
Alfonsa Flisykowskiego, k tó 
ry ranny dostał się do niewoli.

Dnia 21 marca 1939 roku 
ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Berlinie, Lipski za 
proszony został do Ribbentro- 
pa, który wręcz dal do zrozu
m ienia, że Trzecia Rzesza dą
żyć będzie do przyłączenia 
Gdańska do niemieckiego or
ganizmu państwowego. Ribben- 
trop żądał również wyrażenia 
zgody Warszawy na udostęp

nienie Trzeciej Rzeszy „ekste
rytorialnego pasa kom unika
cyjnego. przez obszar Polski, 
który łączyłby Prusy Wschod
nie z Zachodnimi. Nie ukry
wał on przed polskim amba
sadorem, że Hitler gotów jest 
użyć siły w wypadku gdyby 
Polacy okazali się nieustępli
wi wobec jego żądań.

26 marca 1930 r. Berlin o- 
trzymał odpowiedź rządu Pol
skiego, która wyrażała kate
goryczne NIE! Stosunki m ię
dzy Polską a Trzecią Rzeszą 
gwałtownie pogorszyły się. 28 
kwietnia 1939 roku rząd H i
tlera wypowiedział Polsce pakt
o nieagresji zawarty w 1934 
roku. Pretekstem do zerwania 
paktu stała się tak zwana De
klaracja Brytyjska z 29 marca 
1939 roku, stwierdzająca, że 

w wypadku konfliktu zbroj

nego między Polską a Niemca

mi, W ielka Brytania pośpie

szy Polsce z pomocą. Hitler, 

wygłaszając z Reichstagu 

przemówienie mające uzasad

nić zerwanie paktu o nieagre
sji z Polską powiedział m.in : 

„.. problem Gdańska musi być 

w najbliższym czasie, tak lub 

inaczej, rozstrzygnięty”.

(c.d.n.)



Koniec la U  — sm utny  
czas pożegnan ia  kw ia 
tów  — m a łych  słońc na 
ziem i. p rzy p o m n ijm y  
sobie słow a poety A da 
m a A snyka :

„Szkoda kwiatów  
które w iędną 

W  ustroniu 
I  nikt nie zna ich 

barw świeżych 
I  woni”.

LUDW IK KROLIKOW SKI  -  
N IE S T R U D Z O N Y  A P O S T O Ł

Wiek X IX  był okresem bo
gatym w uńelkie wydarzenia 

historyczne i społecznet które 

wstrząsały i obalały zmur

szałe podstawy form ustrojo

wycht torując jednocześnie 

drogą nowym hasłom i idea
łom.

Do licznego grona europejskich 

pionierów i reformatorów spo

łecznych należy zaliczyć spory 

zastęp naszych rodaków. Jednym 

z nich -łiył Ludw ik Królikowski. 
Ten wszechstronnie wykształco
ny człowiek, syn ziemi kielec
kiej, urodzi! się lfl lipca 1799 r. w 

Piotrkowicach .Po ukończeniu 

gim nazjum  w  Kielcach studiował 

na Uniwersytecie Warszawskim 
budownictwo i miernictwo oraz 

administrację na wydziale prawa. 

Interesował się zarówno naukam i 

ścisłymi, jak i humanistycznymi. 

Ju ż  w swej pierwszej pracy, za 

którą otrzymał złoty medal, K ró

likowski zajął się zagadnieniem 

szczęścia, opierając swoje wywo

dy na naukach Chrystusa.

W  czasie czteroletniego pobytu 

w  Paryżu zapoznał się z teoriami 

utopijnego socjalizmu Saint- 

Simona i innych przedstawicieli 

tego ruchu. Po powrocie do W ar
szawy w 1831 r., Królikowski roz

począł pracę w „Gazecie Pol

skiej” i naw iązał ścisły kontakt 

z postępowym środowiskiem kon

spiracyjnego Towarzystwa P a 

triotycznego. Przed upadkiem  po

wstania wyjechał do Krakowa i 

założył pensjonat wychowawczy, 

który cieszył się dużym powodze

niem. Jednocześnie śledził bacz

nie rozwój wypadków na arenie 

międzynarodowej i przejawy ży

cia kół emigracyjnych we Fran

cji. Wierzył mocno w nadejście 

nowego ładu społecznego, oparte

go na zasadach braterstwa, rów 

ności i sprawiedliwości.

W  .^Liście apostolskim z W ar

szawy” przesłanym na ręce M ic

kiewicza, Królikowski wyłożył 

swoją doktrynę społeczną, w k tó

rej podkreślił rolę Polski i misję 

emigracji w dziele budowy Kró

lestwa Bożego. Jego kontakty z

emigracją paryską i ożywiona 

działalność społeczna nie uszły 

uwadze policji. „Senat Rządzący 

wolnego, niepodległego i ściśle 

neutralnego miasta Krakowa" o- 

debrał mu prawo prowadzenia 

pensjonatu. Królikowski opuścił 

Kraków i w 1839 r. przyjechał do 

Paryża. Zaraz po przybyciu za

czął wydawać pismo nawołujące 

do stworzenia wzorowej gminy, 

opartej na zasadach Ewangelii. 

Nie zgadzał się z żadnym progra

mem stronnictw emigracyjnych

i głosił, że „dla sprawy naszej 

ojczyzny i wszystkich ludów nie 

spisku i miecza potrzeba, ale Sło

wa Bożego i apostołów, którzy by 

je opowiadali”. Podobnie jak 

pierwsi chrześcijanie odrzucał 

walkę zbrojną, a za jedyny śro

dek zwycięstwa uważa! apostol

stwo słowa. Działalność K ró li

kowskiego i głoszone przez niego 

poglądy nie zjednały mu zwolen

ników. Jedynie Mickiewicz w 

pewnym okresie dodatnio ocenił 

„Polskę Chrystusową” — i same

go wydawcę zaliczył do „głów

nych filozofów polskich".

Na krótko przed W iosną L u 

dów zaczął wydawać nowe pismo 

„Zbratnienie”. Był to organ nie

licznej garstki jego zwolenników

— „Braci Zjednoczonych”.

Gdy lud paryski w  1848 r. 

chwycił za broń — Królikowski

—  przeciwnik walki orężnej — 

zmienił zdanie i na łamach swego 

pisma wzywał rodaków do wstę

powania w szeregi arm ii narodo

wej. Nie trwało to dtugo — jego 

rewolucyjny zapal m inął szybko. 

W tym czasie pisma utopijnego 

reformatora Cabeta, a zwłaszcza 

jego dzieło „Podróż do Ik a r ii”, 

poruszyły opinię publiczną i zjed

nały mu wielu zwolenników. Ca- 

bet dowodził, że przez zorganizo

wanie „ikaryjskich” gm in kom u

nistycznych uda się przekonać 

wszystkich ludzi i przeobrazić 

świat. Było to nowe objawienie 

dla Królikowskiego, który w  ide

ach Cabeta dopatrzył się ducho

wego braterstwa. Od tej chw ili 

stał się jego wielbicielem i zaczął

^pracować w redakcji „Le popula- 

ire".

Na wieść o wybuchu powstania 

w  Polsce w  1863 r. —  Królikow 

ski potępił walkę orężną, suro

wo ocenił przywódców powsta

nia i zryw młodzieży. Uważając 

się za duchowego przywódcę na

rodu, wyłożył całą swoją filozo

fię zbawienia Polski w  grubej 

księdze pt. „Zbawienie naszej o j

czyzny”. Wzywał nową migrację 

aby porzuciła „niecne czyny” i 

doskonaliła się wyłącznie na dro

dze duchowego braterstwa.

Według Królikowskiego, żaden 

system społeczny nie może być 

zrozumiany i przyjęty przez 

wszystkich, bo większość ludzkoś

ci jest nieoświecona. Nie wolno 

więc zbawiać ludzi wbrew ich 

woli, gdyż sprzeciwia się to god

ności ludzkiej. Rozwiązanie jest 

tylko jedno: praktyczne zastoso

wanie w życiu codziennym Chry

stusowych zasad miłości i brater

stwa bez żadnych teorii i obowią

zujących ustaw. Na krótko przed 

śmiercią, ten stary i schorowany 

człowiek, opuszcza Francję i u- 

daje się do córki mieszkającej w  

Stanach Zjednoczonych.

Do ostatniej chw ili nie przery

wa swej m isji apostolskiej. Pisze 

do gazet amerykańskich, apeluje 

do członków „ikaryjskiej" gm i

ny, założonej przez Cabeta, aby 

porzucili „chimeryczne pogodze

nie braterstwa z dyktaturą i par

lamentaryzmem”. M imo ciężkiej 

choroby, sparaliżowany starzec, 

dyktuje błagalne listy i prosi 

dawnego przyjaciela, aby przy

jechał do Ameryki objąć po nim  

przewodnictwo duchowe nad 

trzystutysięczną rzeszą wychodź

stwa polskiego. Śmierć przerwa

ła pasmo życia jednego z najbar

dziej oryginalnych mesjanistów 

polskich. Królikowski, który 

zmarł w 1878 r. w Stanach Z jed

noczonych, pozostawił po sobie 

niezliczoną ilość publikacji obra

zujących dramatyczne dzieje sy

nów narodu polskiego poszukują

cych drogi do utraconej ojczyzny.

JÓZEF  W IĘCK O W SK I



Zupełnie nie rozumiem co się z n im  dzieje. Jest taki markotny, nie 

chce się uczyć... To leń „patentowany"! — mówi stroskana matka. Nau

czycielka stwierdziła, że chłopiec pogorszył się w nauce i wykazuje 

brak zainteresowania szkołą.

Ileż to skarg słyszymy nieraz od 
matek, nauczycieli, wychowaw
ców — że dzieci są leniwe, że nie 
chcą się uczyć. Czy istotnie te 
dzieci są leniwe, a może to leni
stwo ma swoje podłoże i przyczy
ny? Nie zamierzam w tym arty
kule bronić leniuchów, którzy na 
pewno istnieją, lecz pragnę przed
stawić szereg czynników mogą
cych przyczynić się do powstania 
zjawiska, które zwykliśmy nazy
wać — lenistwem.

Zazwyczaj wychowawca zalicza 
do dzieci leniwych te, które nie 
potrafią dostosować się do usta
lonego przez niego rytmu pracy. 
Tego rodzaju zaszeregowanie jest 
krzywdzące dla wielu dzieci, po
nieważ do grupy leniuchów zali
czane są często niesłusznie dzieci 
chore, zmęczone i wątłe, dzieci 
opóźnione w rozwoju uczuciowym 
czy umysłowym, dzieci trudne i 
tzw. zahamowane na skutek swej 
nadmiernej wrażliwości, dzieci 
buntujące się przeciw otoczeniu, 
niezrównoważone, dzieci leworę
czne itd. Najgorszym „leniem" 
jest w tym wypadku dorosły, któ
ry zbyt pochopnie ocenia i klasy
fikuje dziecko, nie starając się 
przedtem dobrze go zrozumieć.

Już we wczesnym dzieciństwie 
można zauważyć, że dzieci różnią 
się od siebie zachowaniem. Malec, 
który nie chce się bawić zabaw
kam i w przedszkolu, lub, który 
nie stara się sam ubierać — uwa
żany jest za leniucha i tym okre
śleniem jest jednocześnie tłum a
czony. Nie często zdarza się, aby 
rodzice, chociaż przez chwilę, za
stanowili się dlaczego takie jest 
zachowanie ich dziecka.

Zarówno lenistwo jak i nieuwa
ga są symptomami pewnych zabu
rzeń i braków, których przyczyny 
należy znaleźć i poznać. Podobnie 
jak dziecko kapryśne, które nie 
ma apetytu, tak i tzw. dziecko le
niwe przejawia w ten sposób 
pewne dolegliwości fizyczne lub 
psychiczne, uczuciowe lub um y
słowe.

Fizyczne przyczyny lenistwa — 
tkw ią najczęściej w złym stanie 
zdrowia dziecka. Nie zawsze są 
one widoczne i tylko wnikliwe ba
danie lekarskie może je wykryć. 
Przyczyny te mogą być okresowe, 
jak np. zaburzenia fizjologiczne w 

okresie dojrzewania, uczucie zmę

czenia powodowane szybkim

wzrostem, niedobór snu itp Mogą 
być również spowodowane u jem 
nym wpływem środowiska: nędza, 
złe warunki mieszkaniowe i higie
niczne, niedożywienie. Najczęściej 
jednak przyczyna tkwi w niewy
dolności fizjologicznej organizmu 
dziecka. Może to być choroba tar
czycy, skłonność do epilepsji, nie
dokrwistość. Niedostrzeżone wady 
zmysłów — np. dziecko nie dowi- 
dzi lub słabo słyszy — tłumaczą 
także niektóre przypadki rzekome
go lenistwa. Dziecko niechętnie się 
przyznaje do swoich wad, wsty
dzi się ich lub też nie zdaje sobie 
z nich sprawy. Przytoczę tu przy
kład Basi L. Dziewczynka siedzia
ła w klasie na ostatniej ławce. Z 
powodu słabego wzroku nie mo
gła przeczytać wszystkiego, co 
nauczycielka pisała na tablicy. 
Wstydziła się o tym  powiedzieć. 
Je j wyniki w  nauce były coraz 
gorsze. Uznano ją  za leniwą. Do
piero okresowe badanie lekarskie 
przeprowadzone w szkole wykaza
ło, że Basia musi nosić okulary. 
Przesadzono ją  na pierwszą ławkę. 
W szybkim czasie dziewczynka 
zrob ił^duże postępy w nauce.

Niezręczność oraz zwolnione 
tempo pracy dzieci leworęcznych, 
a także tych, które m ają trudno- 
ści w wysławianiu się (jąkanie 
się) i w  pisaniu (np. niedostatecz
nie rozwinięte zdolności m an ipu

lacyjne ręki) itp. —  wyrabia im 

opinię leniwych. W ymówki i ka

ry stosowane w domu i w szkole 

pogarszają tylko sytuację, wywo

łu jąc w dziecku brak pewności 

sietaie. Traci ono odwagę i bun

tuje się.

Jednakże nie tylko fizyczne 
przyczyny stanowią o rzekomym 
lenistwie dzieci. Niekiedy nauczy
ciele, idąc po lin ii najmniejszego 
oporu skłonni są doszukiwać się 
winy raczej w swych uczniach niż 
we własnych metodach pracy. 

Zdarza się, że uczeń uznany za le

niwego cierpi z powodu niesprzy
jających warunków  pedagogicz

nych — takich jak przeładowanie 

programów, wadliwe metody nau

czania, źle postawione zagadnienie 

dyscypliny szkolnej itd. Nauczy

ciele nie zawsze potrafią narzuco
ną uczniom pracę uczynić intere
sującą — dzieci często nie są w 

stanie skupić uwagi, w następ

stwie czego zbyt pochopnie zali

cza się je do leniwych. Zaniedba

nia pedagogiczne mogą powodo

wać te same skutki, np. nagła 
zmiana metod nauczania, szkoły 

lub nauczyciela może odbić się u- 
jemnie na uczniu, utrudnić przy

swajanie wiadomości, spowodować 

zaległości w nauce. Dziecko nie 

może podołać wymaganej pracy, 

zniechęca się... i często dochodzi 

w domu do takich scen, że dziecko 

udając chore nie chce iść do szko

ły. Natomiast rodzice, będąc pod 

uczuciową presją swojej pociechy, 

szybko piszą w dzienniczkach 

usprawiedliwienie.

Przyczyny niepowodzeń szkol
nych mogą być bardzo różne. Nie

kiedy zbyt ambitni rodzice w y

magają często od swych dzieci, 
by realizowały ich własne aspira

cje, nie zastanowiwszy się uprzed

nio nad tym, czy ich wymagania 

są zgodne z możliwościami dziec

ka. We wszystkich tych przypad

kach lenistwo jest tylko formą 

bezsilności lub obrony. Jest to 
psychiczna przyczyna lenistwa.

Doświadczenie wykazuje, że u

podłoża wszelkiego działania ist

nieją bodźce uczuciowe. Ka?da 
praca musi iść w parze z m in i
mum zainteresowania, gdy go za

braknie — praca staje się cięża

rem, a wtedy następuje zniechę

cenie i lenistwo. Mów imy więc o 
uczuciowym podłożu lenistwa 

Wszelkie zaburzenia w sferze 

uczuć — takie jak: niepokój, po

czucie mniejszej wartości, zwąt
pienie ws własne siły, zazdrość, 

obawa przed karą, szantaż uczu

ciowy w stosunku do rodziców, 

przekora — oto przyczyny, które 
mogą powodować rzekome len i

stwo. Dziecko zbyt bierne, nie 

przyzwyczajone do wysiłku i In i

cjatywy, przytłoczone uwagami 

oraz wymówkam i dorosłych może 
się z góry zniechęcić do pracy. 

Unika ono wówczas działania po

wodującego nieustanną krytykę. 

Lenistwo staje się dla niego obro
ną.

Źródłem wielu niepowodzeń 
uczniów jest niekiedy niemożność 

skupienia uwagi na wykonywanej 

pracy, tzw. „rozproszenie" uwagi. 
Zabierają się oni do lekcji zdecy

dowani na przewidziany wysiłek, 

lecz okazuje się, że nie są w sta
nie skoncentrować uwagi, myślą
o czym innym — mogą to być róż

nego rodzaju marzenia, myśli ob
sesyjne absorbujące dziecko. Na

stępuje wówczas zwątpienie w 

siebie i poczucie hezsilności — 

dziecko pogrąża się w  rzekomym 

lenistwie.

Defekty psychiczne na równi z 

defektami fizycznymi mogą powo

dować objawy lenistwa. Dziecko 
niedorozwinięte umysłowo nie 

może zdobyć się na normalną 

uwagę i podołać wymaganiom 

szkoły. Zadaniem nauczyciela jest 

wykryć w klasie te dzieci 1 skie
rować je do szkół specjalnych.

Błędy wychowawcze środowiska 
są znacznie częściej przyczyną le

nistwa ucznia niż on sam. Zazwy

czaj błędy te pochodzą z nieznajo
mości potrzeb i możliwości zw ią

zanych z rozwojem psychofizjolo

gicznym dziecka. Istotne lenistwo 

zdarza się, lecz żeby dziecko za

kwalifikować do leniwych trzeba 
najpierw poznać powody, dla któ

rych nie bierze ono udziału w 

pracy. Aktywność bowiem jest 
naturalną potrzebą rozwojową 

każdego zdrowego dziecka. Nato

miast nieprzemyślane uznanie 

dziecka za leniwe może wyrządzić 

mu dużą krzywdę, pogłębiając je

go trudności w przystosowaniu się 
do otoczenia.

M AŁGORZATA SUDENIS



SZANOWNI CZYTELNICY!
Redakcja „Rodziny” zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie licznego udziału w przeprowadza

nej przez nas ankiecie. Ankieta ma na celu podniesienie poziomu i atrakcyjności naszego pisma.
Prosimy podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie przedstawianych przez 

nas tematów i propozycji. Między uczestników ankiety zostanĄ rozlosowane nagrody w postaci:

I nagroda 
II nagroda

III nagroda
IV nagroda 
V nagroda

VI nagroda

zegarek.
budzik.
komplet do coctailu. 
portfel męski.
6 łyżeczek do kawy. 
zestaw kosmetyków.

A N K I E T A

Im ię i nazwisko .... 

w iek ......... -........ .......

Nagrody pocieszenia w postaci kompletów książek.

Czy chciałbyś czytać w  „Rodzinie" artykuły:

zawód

adres

... płeć

wykształcenie

UW AGA! Ankietę można przesyłać bez podania na
zwiska i adresu.

Podkreśl nazwy działów, które interesują Cię na jbar
dziej w tygodniku „Rodzina**:

Komentarz do lekcji niedzielnych i świątecznych. 
Artykuły o tematyce ogólnochrześcijańskiej.
Z życia Kościoła FolskoSatolickiego w Polsce i Sta
nach Zjednoczonych.
W telegraficznym skrócie — wiadomości z kraju i ze 
świata.
Publikacje o problematyce politycznej i społecznej. 
Problemy pedagogiczne, psychologiczne i moralne. 
Wiadomości z  zakresu sztuki i nauki.
W naszym domu.
Wiadomości historyczne i archeologiczne.
Filatelistyka.
Porady lekarskie I prawne.
Legendy m iast (polskich.
Pam iątki dawnej Warszawy.
Rozmowy z czytelnikami.

Nasze Propozycje

Przy odpowiednich rubrykach masz dwie odpowiedzi 
do wyboru. Tak i Nie. Wybierz właściwą według Cie
bie, niepotrzebną skreśl.

1. o  różnych wyznaniach w Polsce i na

Tak.
2. o tematyce historycznej — ludziach, 

wydarzeniach, wspomnieniach .......... -... Tak. Nie.

3. wywiady z wvbitnyimi ludźm i .............. Tak. Nie.

4. artykuły o sztuce polskiej i obcej ---- Tak. Nie.

3. reportaże z zakładów pracy, imprez 
sportowych, rozpraw sądowych i inne Tak. Nie.

6. recenzje teatraine. filmowe, telewizyj

ne. z wystaw artystycznych ............... Tak. Nie.

7. nowości wydawnicze — recenzje książ-

Tak. Nie.

8. dział d la kobiet i dział dziecięcy Tak. Nie.

9. opowiadania i wiersze ............................. Tak. Nie.

10. powieść w  odcinkach ... ....................... ..... Tak. Nie.

11. kącik, humoru ....... Tak Nie

12. uwagi i propozycje własne ........ ........-.....--- -----

Ankietę należy przesyłać do dnia 15 listopada 197J r 
Tła adres Redakcji — Warszawa, ul. Kredytowa 4.

W Y T N I J

Z A K Ł A D  W Y D A W N I C Z Y  
„ O D R O D Z E N I E "
W A R S Z A W A

U L .  K R E D Y T O W A  4

Z A M Ó W I E N I E
Zam aw iam  (-my) następujące książki z prośbą o przesianie 

ich pod moim (naszym) adresem za zaliczeniem pocztowym:

egz. Ks. E. Balakier — Sprawa Kościoła Narodo

wego w Polsce. Warszawa 1962 r.........................30,—

____egz. Ks. S. Włodarski — Historia Papiestwa.

Warszawa 1964 r. .................................................35,—

....... egz. Pisma BPA FR. Hodura 1.1 i 11

Warszawa 1961 r....................................................... 60,—

W Y P E Ł Ń  I J W Y Ś L I Ja
egz. J . Skalski — Rzym a sprawa Polska.

Warszawa 1968 r . .................................................18 —

egz. Ks. S. W łodarski — Siedem Soborów.

Warszawa 1969 r. . . . . . . .  . 24,—

egz. Ks. S. Włodarski, W . Tarnowski — Kościoły

Chrześcijańskie. Warszawa 1968 r. . . .  36.—

egz. M. M iniat — Wierność i K lątwa.

Warszawa 1911 r. , . ...................................St,—

Przesyłkę zahowiązuję(-my) się wykupić natychmiast po je j

nadejściu.

Im ię i nazwisko, adres zamawiającego.

W  Y  T N I J W Y P E Ł N I J □ W Y Ś L I J



Hozmowy z czytelnikamî
BRONISŁAW WIŚKOWSKI
-  ŁÓDŹ

Całego listu nie możemy 

zamieścić w ..Rodzinie”, gdyż 

zajęłoby to zbyt dużo miejsca. 

Przytoczymy tylko niektóre 

ważniejsze myśli. Zgadzamy 

się z Panem całkowicie na to, 

że „człowiek dla którego do

bro nie jest najwyższym ide

ałem i celem życia" nie jest 

człowiekiem wartościowym. 

Zgadzamy się też z poglądem... 

„Przed Chrystusem nic nie 

znaczą ci, którzy wielbią Bo

ga tylko wargami", a nie peł

n ią uczynków miłości”. Po

dzielamy także pogląd nastę

pujący: „Marksista, który wy

baw ił narody z ucisku i siero

ty nakarm ił Chlebem, ten czy

niąc dobro, czyni wolę Boga

i Ojca i jest bratem Jezusa 

Chrystusa”. Wprawdzie do

braterstwa z Chrystusem

marksista nie będzie chętnie 

się przyznawał, gdyż jego po

glądy na temat religii są in 

ne, nie mniej jednak nie ulega 

wątpliwości, że każdy czło

wiek uczciwy, szlachetny i 

starający się polepszyć dolę

swych bliźnich, choć jest czło

wiekiem niewierzącym, jed

nakże w rozumieniu wszyst

kich rozsądnie wierzących 

bliższy jest Boga od egoisty, 

od człowieka, który tylko p ię

knie mówi, ale nic konkretnie 

dobrego dla innych nie czyni.

Jeśli zaś chodzi o kapłanów, 

to Pan trochę przesadził p i

sząc: „Albowiem chciwi m a

mony i władzy kapłani chrze

ścijańscy budując królestwo 

Chrystusowe... wepchnęli

wdowy i sieroty, nędznego i 

ubogiego w jarzmo ucisku bo

gacza, wyzyskiwacza i zdzier

cy”. Na dowód przytoczone są 

w liście cytaty z Pisma św. 

„Wystrzegajcie się uczonych 

w Piśmie..., którzy objadają 

domy wdów pod pozorem d łu 

gich m odlitw ” (Mt. 20, 46)

oraz cytat z I Listu do Tymo

teusza: „Albowiem ci, którzy 

chcą być bogaci wpadają w 

pokusy i sidła diabelskie i w 

wiele szkodliwych i niepotrze

bnych pożądliwości pogrąża

jących ludzi w zatracenie i 

zgubę". (7, 9).

Wszystko to prawda. Nad

mierne bogactwo, przy braku 

mądrości, w ielu ludzi zgubiły. 

Osobiście znam bogate rodzi

ny których synalkowie i córe

czki uczyć się nie chcą, pra

cować nie chcą i wpadają, jak 

Apostoł powiada „w wiele 

szkodliwych i niepotrzebnych 

pożądliwości”. Lecz, na Boga, 

nie przypisujmy już wszelkie

go zła na ziemi „kapłanom 

chrześcijańskim", I wśród 

nich są, to prawda, ludzie u- 

łomni, i słabi, ale większość 

bezwzględna — to ludzie do

brzy, uczciwi, zatroskani o 

swych parafian i o sprawy ca

łego narodu, o jego dobrobyt 

materialny i kulturę duchową.

Pozdrawiamy

STANISŁAW K.
-  SZCZECIN

„Jestem stałym czytelnikiem 

„Rodziny — pisze — tak po

czytnego pisma. Każdego na

stępnego numeru oczekuję z 

wielką niecierpliwością.

Szczególnie interesują mnie 

kazania tj. komentarz do 

Ewangelii oraz „Rozmowy z 

czytelnikami”, które zmieniły 

już częściowo moje poglądy 

na sprawy religijne. Staracie 

się każdemu wyjaśnić z deta

lam i jak w inno być napraw 

dę?”

Po tym wstępie, n iew ątpli

wie przyjemnym dla Redakcji 

Pan Stanisław zapytuje, jakie 

jest nasze stanowisko w 

sprawie osławionego cudu św. 

Januarego w Neapolu i prosi 

o obszerniejszy artykuł na ten 

temat. Artykuł taki postaramy 

się w „Rodzinie" zamieścić w 

niedługiej przyszłości. Obecnie 

wyjaśniamy pokrótce, że w 

kościele św. Januarego w Ne

apolu znajduje się czaszka św. 

Januarego — męczennika z 

Iii-go wieku oraz ampułka z 

wyschniętą krwią. W czasie u- 

roczystości św. Januarego k ła

dą księża jego czaszkę na oł

tarzu i obok staw iają am pu ł

kę z krwią. Podobno, po k ilku 

minutach, sproszkowana krew 

przybiera naturalną barwę 

krwi. Obserwują to z wielką

uwagą zgromadzeni w świąty

ni Neapolitańczycy i jeśli 

krew szybko się „burzy” wró

żą z tego dla siebie szczęśliwy 

rok, jeśli na reanimację krwi 

muszą czekać dłużej, są nie

zadowoleni i potrafią wykrzy

kiwać brzydko pod adresem 

Świętego. Mieszkańcy Neapo

lu są święcie przekonani o 

prawdziwości cudu i biada 

śmiałkowi, który odważyłby 

się podważyć to przekonanie. 

Trudno nam w tej chw ili wy

razić, jakie stanowisko za jm u

je w sprawie powyższego cu

du Kościół Polskokatolicki, 

gdyż n ik t się tym problemem 

na serio nie interesował. Jed

nakże biorąc pod uwagę ogól

ne zasady Kościoła na temat 

różnych, przedziwnych cu

downości w Kościele Rzym 

skokatolickim, należy ogólnie 

powiedzieć, że będzie to sta

nowisko raczej sceptyczne. 

Poczekajmy na artykuł.

Pozdrawiamy

PAWEŁ G.
-  CZĘSTOCHOWA

Doprawdy nie możemy po

jąć, o co Panu chodzi. Co to 

znaczy, że... „Ewangelia za

wiera w sobie jedną myśl i 

tylko jedną myślą może być 

interpretowana"? Ewangelie 

zaw ierają przecież wiele prze

różnych myśli, poglądów, fak

tów, których interpretacja mo

że być rozmaita w zależności 

od tego, kto podejmuje próbę 

interpretacji. Pisze Pan da le j: 

...„wykładanie Ewangelii na 

swój sposób Jest upraw ianiem 

herezji". Tymczasem każdy 

Kościół, każde wyznanie in 

terpretuje Ewangelię i cale 

Pismo św. właśnie „na swój 

sposób". Wobec tego cały 

świat chrześcijański jest here

tycki. A na czyj sposób 

chciałby Pan „wykładać 

Ewangelię". Zapewne też na 

swój sposób, więc, i Pan jest 

heretykiem. Tylko z jednym 

zdaniem z długiego listu zga

dzamy się zupełnie i uważamy 

je za mądre: —  „Nie chcemy 

jako Polacy podlegać władzy 

papieża”. Rzeczywiście, nie

chcemy. Niestety, większość 

Polaków do tej pory, poczytu

je sobie za zaszczyt to pod

daństwo. A wszystkiemu w in 

na właśnie interpretacja tek

stów biblijnych.

Pozdrawiamy

E. JĘDRZEJEWSKI
-  TYCHY

Po raz ostatni odpowiadamy 

na temat „święcenia dnia 

świętego”. Całe chrześcijań

stwo z wyjątkiem  niektórych, 

drobnych wyznań, uznało nie

dzielę za dzień święty. Nie

którzy jednak trzymając się 

litery prawa, uważają, że Pan 

Bóg będzie karał tych wszyst

kich, którzy św iętują i modlą 

się w niedzielę, a nie w sobo

tę, bo w Starym Testamencie 

sobota była wyznaczona na 

dzień modlitwy przez Boga. 

Pomijając argumentację na 

temat dlaczego pierwsi chrze

ścijanie zaczęli powoli niedzie

lę uważać za dzień święty. Ja

ko dobrze znaną, jeszcze raz 

podkreślamy, że w naszym ro

zum ieniu tego zagadnienia 

jest rzeczą zupełnie obojętną, 

który dzień w  tygodniu wy

bierzemy sobie za dzień poś

więcony czci Bożej i odpo

czynkowi po pracy. Gdyby te

raz któryś z Kościołów chrze

ścijańskich uznał np. środę za 

dzień święty, to z pewnością 

Pan Bóg nie rzuciłby na ten 

Kościół gromów. Kwestia wy

boru takiego dnia jest kwe

stią umowną i drugorzędną. 

Najważniejszą sprawą jest sa

ma istota t.j. aby nie zapom i

nać o Bogu, wierzyć w  Boga, 

ufać Bogu i poświęcić Mu, ja 

ko naszemu Stwórcy i najlep

szemu Ojcu przynajmniej je 

den dzień w tygodniu. Prze

stańmy wreszcie czepiać się 

takich drobiazgów, a co gor

sza, straszyć ludzi odrzuce

niem od Boga. Czyż nie ma 

poważniejszych problemów? 

Nie mogę ju ż  czytać o tej so

bocie.

Pozdrawiając błagam o litość 

Ks. E. B.
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SZTUKA POLSKA OKRESU

S tan is ław  W y sp iańsk i — <,Staś śpiący*’ Jd ze f M ehoffe r — „G en iusze * .

Do niedawna jeszcze deprecjonowany nurt 
sztuki, zwany SECESJĄ , będący nierzadko 
synonimem brzydoty i złego smaku, docze 
kał się obecnie rehabilitacji.

Wypowiedzi publikowane ostatnio przez 
wybitnych uczonych zdecydowanie podnoszą 
je j rangę. Współczesna plastj/lca, w szczegól
ności sztuka użytkowa sięga obecnie często 
do secesyjnych wzorów. Na całym kwiecie 
notuje się narastające zainteresowanie tym  
zjawiskiem.

Zastanóum y  się więc czym właściwie była 
owa tak modna dziś Recesja” i w jak i spo
sób odbiła się ona w sztuce polskiej.

Na przełomie X IX  i X X  w. rozwija się w 
Europie kierunek artystyczny, zrywający z 
naśladownictwem, poszukujący własnych 
form wyrazu, charakteryzujący się dekora
cyjnością i stylizacją, naw iązującą często do 
form roślinnych. Definicja tego stylu nie zo
stała do tej pory ustalona. Określenie „sece
sja” oznacza odłam, oddzielenie się i wyraża 
idee stwarzania nowej sztuki, wolnej od na
śladownictwa, powszechnego szczególnie w 2 
poł. X IX  w.

Niezależnie od kontrowersyjnych ocen, za- 
Tówno założeń ideowych, jak i artystycznych, 
m iała secesja niewątpliw ie strony pozytyw
ne. Przede wszystkim podkreślić należy jej 
■zrozumienie dla nowoczesnych tendencji epo
ki rozwijającego się przemysłu.

Poziom estetyki przedmiotów wykonywa
nych przez maszyny nie mógł się równać z 
indyw idualnym i pracami rękodzielniczymi. 
Pojawiły się przeto, teorie tak wybitnych u- 
czonych którzy, jak  Ruskin czy Morris byli 
przeciwni produkcji maszynowej. Artyści se
cesyjni przeciwnie, uznali narzucone przez ta 
ką produkcję rygory. Poszukiwali takich 
form, które mogły być wykorzystane w pro
dukcji maszynowej, zgodnie z parametrami 

projektu.

Wyrazicielem tych idei był Ju lian  M ar
chlewski. który w  artykułach ,,0 sztuce” p i

sał w  1900 r: „jesteśmy w zaraniu epoki, w 
której sztuka wywierać zaczyna wpływ  na 
przemysł, staje się jego sojuszniczką, dźwiga 
go, uszlachetnia",..

W Polsce najwybitniejsi artyści tego czasu 
ugrupowani byli w stowarzyszeniu „Sztuka”. 
Dużą aktywność wykazywało środowisko 
warszawskie i krakowskie.

W Krakowie koncentrowała się przeważa
jąca część polskiej elity umysłowej i artysty
cznej. Było to środowisko zbuntowane prze
ciwko gotowym standartom, drobnomiesz- 
czańskiemu stylowi życia, proklamujące w o l
ność myśli i uczuć. O sile tego środowiska 
świadczy choćby nazwisko Stanisława W y
spiańskiego czy Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Warszawskie środowisko było mniej zorga
nizowane, związki między poszczególnymi ar
tystami — dość luźne.

Jako środek wyrazu artyści secesyjni obra
li giętka linię nawiązującą do form roślin
nych oraz plamę barwną-płaską i dekoracyj
ną. Zmienność i ruchliwość wyrażali m alując

D zban  z m otyw em  p lec ionk i i lam pa naftow a

chętnie płynącą wodę, chmury, ogień, kruche 
rośliny c wysmukłych łodygach i wielkich 
liściach. Kobiety smutne i tajemnicze przed
stawiali na podobieństwo kwiatów. Ich bujne 
włosy stanowią charakterystyczny dla sece
sji element dekoracyjny. Często występują w 
ich obrazach przedstawienia owadów — jak 
ważki i motyle —  których skrzydła dodają 
kompozycji barw i lekkości. Ptaki, zwłaszcza 
pawie ze swymi m ieniącymi się ogonami sta
ją się niemal symbolem epoki. Pojaw iają się 
na plakatach, stronach tytułowych książek, 
przy nazwach kabaretów i stowarzyszeń arty
stycznych.

Na tym tle powstaje sztuka dekoracyjna, 
pojmowana jako pewien nowy gatunek twór
czości. Następuje odrodzenie rzemiosła arty
stycznego, do którego obok form czysto se
cesyjnych wprowadza się głównie wzory lu 
dowe, zapoczątkowane przez Styl Zakopiań
ski, propagowany jako styl narodowy, póź
niej oparte na motywach innych regionów.

N ajw ażn ie js zym  ośrodk iem  r u m k u la  irtys tyc i-  
nego było tow arzystw o „P o lska  S z tuka  S tosow ana", 
za łożone w  K rakow ie  w r. 1M1. Wfiród jego In ic ja 
torów  by l S tan is ław  W ysp iańsk i, k tórego twórczość 
łączy ła  w sobi? e lem enty  secesyjne z ludow ym L 
D rug im  z  w yb itnych  artystów  tego k ie ru n ku  by l 
S tan is ław  M ehoffer. *■

Poza n im i nie by ło  Już artystów  tak  wszechstron
n i e uzdo ln ionych . Jednak  w yb itne  osiągnięc ia  w 
różnych  dziedzinach  w ysuw a ją  na  czoło p lastyków  
i arch itek tów  b lisk ich  duchow i secesji. Są to Kar<>l 
Frycz, K aro l T ichy, Józe f Czejkowsfel, Edw ard 
T ro janow ski i H enryk  U 2iem bło .

Oni to, oraz wielu innych, których nie spo
sób wymienić stworzyli wspaniale kilimy, 
meble, kraty, polichromie, witraże, rozwiąza
nia scenograficzne i całe zespoły wnętrz. Ce
ram iką zajmowało się k ilku  rzeźbiarzy: Kon
stanty Laszczka, Jan  Szczepkowski, S tan i
sław Jagmin.

Wszyscy oni przyczynili się do powstania 
niepowtarzalnego stylu polskiej secesji, dziś 
dopiero docenionego.

T. K ŁOSIEW ICZ


