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września br. odbyło się w
Warszawie posiedzenie Prezydium
Ogólnopolskiego Komitetu Frontu
Jedności Narodu, na którym omó
wiono zadania Komitetu w Kam
panii przed V II Zjazdem PZPR.

23 września br. przewodniczący
delegacji P R L na X X X sesję Z g ro 
madzenia
O gólnego
Narodów
Zjedn oczon ych ,
m in ister
Spraw
Zagranicznych Stefan Olszowski,
spotkał się z sekretarzem gene
ra ln y m O N Z , K u rte m W aldlieim em . W czasie spotkania w ym ie
n iono poglądy na n iek tóre aktual
ne p rob lem y sytuacji m iędzyna
rodow ej, K u r t W aldheim wysoko
ocenił działalność jednostek W ojs
ka
P olsk iego,
w chodzących
w
skład D oraźnych S ił Z b ro jn y ch
O N Z na B lis k im W schodzie.
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I Sekretarz KC P ZP R , Edward
Gierek, spotkał się 24 września br.
w gminie Drobin w województwie
płockim z około 150-osobową gru
pą przodujących rolników, pra
cowników
państwowych
gospo
darstw rolnych i członków rolni
czych spółdzielni /produkcyjnych,
pracowników służby rolnej, kółek
rolniczych oraz aktywem gminy.
Spotkanie zorganizowane zostało
w
ramach dyskusji przed V II
Zjazdem PZPR.
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Na. zaproszenie Ministra Spraw
Zagranicznych P R L w dniach 9—
10 października br. przebywał w
Polsce z oficjalną wizytą mini
ster Spraw zagranicznych Repu
bliki Federalnej Niemiec, Hans-Dietrich Genscher.
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Załoga wrocławskiego przedsię
biorstwa budownictwa przemysło
wego nr 1 rozpoczęła w nowo w y 
budowanych halach „fabryki do
mów” w e W rocławiu montaż ko
lejnych linii technologicznych. B u 
downiczowie „spieszą się” , bo
wiem wrocławska fabryka domów
musi ruszyć z produkcją już w
IV kwartale br. W przyszłym ro
ku wrocławska fabryka domów
dostarczy elementów, z których
będzie zmontowanych 5000 izb.
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W ostatnich dniach września br.
przebywał w Warszawie zastępca
przewodniczącego Rady Ministrów
i
przewodniczący
Państwowego
Komitetu Planowania Bułgarii, K i
ry! Zarew. Przewodniczył on buł
garskiej
delegacji
gospodarczej,
która przeprowadziła w
Polsce
rozmowy na temat koordynacji
planów i dalszego rozwoju gospo
darczego między Polską a Bułga
rią w latach 1976—1980.
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Przebyw ający w W aszyngtonie
na zaproszenie m inistra Rolnictw a
USA, Earla Butza, m in ister ro ln ic
twa P R L , K azim ierz Barcikow ski,
zakończył pierwszy etap rozm ów
i spotkań w W aszyngtonie. Roz
m ow y dotyczyły w spółpracy i w y
m iany w dziedzinie rolnictw a, o b ejm u ją cej w ym ianę towarową ■w
sferze
żyw nościow ej,
w ym ianę
doświadczeń i in fo rm a c ji techn o
lo g ii i naukowców.

P o ciężk iej chorobie, zm arł w
w ieku lat 72 w ybitny radziecki d o
wódca wojskow y, głów ny marsza
łek lotnictw a, A leksander C ołowanow. W niósł on w ielk i wkład
w rozw ój lotnictw a dalekiego za
sięgu i do rea liza cji zasad je go
w ykorzystania bojowego.

Na zaproszenie Prezyd iu m Rady
Najw yższej ZS R R i rządu radziec
kiego, prezydent R e p u b lik i P o rtu 
galskiej,
generał F rancisco
da
Costa Com es wraz z małżonką
złożył oficja ln ą w izytę w Zw iązku
Radzieckim .
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W przyszłej pięciolatce Polska i Związek Radziecki wydatnie po
głębią i rozwiną współpracę w dziedzinie przemysłu maszynowego.
Będzie to we wzajemnych stosunkach gospodarczych okres pogłę
biania kooperacji i specjalizacji w produkcji maszyn, urządzeń i w y 
robów o podstawowym znaczeniu dla dalszego dynamicznego roz
woju gospodarki narodowej obu bratnich krajów. Zwiększony zosta
nie także znaczny udział Polski w realizacji wspólnych zadań prze
mysłu maszynowego, objętych kompleksowym programem socjali
stycznej integracji państw RW PG.
Tym właśnie celom służyła, ostatnia wizyta w ZSRR ministra
przemysłu maszynowego PRL, Tadeusza Wrzaszczyka, i zawarte w
jej rezultacie liczne nowe umowy oraz porozumienia między Pol
ską a Związkiem Radzieckim o dwustronnej i wielostronnej współ
pracy w latach 1976—1980.
W dniach 16—17 września br. podpisano w Moskwie cztery kolej
ne umowy o wzajemnych długofalowych dostawach: obrabiarek
i narzędzi, maszyn i urządzeń dla przemysłu lekkiego, środków
łączności oraz wyposażenia do samochodów osobowych. Wspólną
charakterystyczną cechą wszystkich tych planowanych przedsię
wzięć jest podział specjalizacji i kooperacji produkcji. Tak na przy
kład umowa w sprawie przemysłu obrabiarkowego przewiduje, że
Polska zapewni ZSRR między innymi dostawy automatów tokars
kich, frezarek specjalnych sterowanych numerycznie i pras auto
matycznych, w zamian zaś otrzymamy z Kraju Rad tokarki rewol
werowe i uniwersalne, wiertarki, szlifierki oraz prasy mechaniczne
i hydrauliczne.
Podobnie podzielone zostały ściśle zadania obu przemysłów w za
kresie produkcji maszyn dla przeróbki bawełny i lnu, przędzarek
i aparatury farbiarskiej, jak również urządzeń telefonicznych, ra
dioelektronicznej aparatury pomiarowej itp.
Um owa o kooperacji w wytwarzaniu akcesoriów do samochodów
„Żiguli” i „Fiat” -125-P” zakłada przedłużenie na dalsze lata istnieją
cej już współpracy w tej dziedzinie.
Dużą rolę w intensyfikacji powiązań integracyjnych socjalistycz
nej współpracy spełni siedem nowych porozumień wielostronnych
podpisanych przez Polskę jako współuczestniczkę międzynarodowej
organizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej „Interelektro”.
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Syryjska Rada Ludow a (pa rla 
m ent) potępiła jednogłośnie eg ip sk o-izraelskie
porozu m ienie
w
sprawie Synaju. K om u n ik a t opu
blikow any na zakończenie nad
zw yczajnej ses^i parlam entu sy
ry js k ieg o wzywa masy arabskie
do kontynuow ania konsekw entnej
i zdecydowanej walki, k tó re j ce
lem jest wyzw olenie okupow anych
terenów ' arabskich i przyw rócenie
Pa lestyńczykom
należnych
im
praw
narodow ych.
K om u nikat
stwierdza, że w yn iki porozum ienia
egipsko-izraelskiego
są
ciosem
dla spraw narodów arabskich.

na lata 1976-1980
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Nowe umowy polsko-radzieckie
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Dotyczą one udziału naszego kraju w produkcji turbo- i hydrogeneratorów oraz wielkich maszyn elektrycznych, jak również tran
sformatorów i aparatury wysokiego i niskiego napięcia, silników
elektrycznych, izolatorów i innych urządzeń.
Łączna wartość dwustronnych i wielostronnych dostaw, objętych
wszystkimi wymienionymi umowami i porozumieniami, wynosi po
nad półtora miliarda rubli.
Dokumenty te są uzupełnieniem zawartych wcześniej polsko-ra
dzieckich umów o specjalizacji i kooperacji w produkcji maszyn
budowlanych i drogowych, środków automatyki i aparatury kon
trolno-pomiarowej, aparatury hamulcowej do samochodów ciężaro
wych oraz ciągników i maszyn rolniczych.
Tak więc, w sumie wartość wzajemnych przedmiotów przewidzia
nych na następne pięciolecie między przemysłami maszynowymi
Polski i ZSRR osiągnęła już około 3,5 miliardów rubli. Jest to kw o
ta znacznie wyższa od zaplanowanej pierwotnie.
Dzięki nowym umowom i porozumieniom Polska będzie mogła
skoncentrować swoje wysiłki na wybranych wyrobach przemysło
wych oraz zapewnić ich wieloseryjną produkcję, uzyskując zarazem
duże możliwości eksportowe do ZSRR.
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N a zaproszenie Naczelnego K o
mitetu Z S L w dniach. 18—24 wrześ
nia br. przebywała w Polsce delegaoja organizacji chłopów peru
wiańskich — Krajowej Konfedera
cji Agrarnej Peru. W czasie poby
tu w Polsce peruwiańscy delega
ci zapoznali się z organizacją i osiągnięciami polskiego rolnictwa,
zwiedzając między innymi gospo
darstwa indywidualne i uspołecz
nione w woj'ewództwie płockim i
skierniewickim. Goście peruwiań
scy przeprowadzili też rozmowy z
członkiem Prezydium
NK ZSL
Witoldem Lipskim na temat roz
w oju współpracy między Z S L i
Krajow ą Konfederacją Agrarną P e
ru oraz rozmowy w .Ministerstwie
Handlu zagranicznego i Gospodar
ki Morskiej oraz w Centralnym
Związku Kółek Rolniczych.

Na całym świecie nie ustają
protesty przeciw ko poczynaniom
ju n ty
ch ilijs k ie j. Rozszerza
się
ruch w ob ron ie pa triotów c h ilijs 
k ich w ięzionych przez ju n tę. W
w ielu miastach na całym świecie
odbywają się wiece, który ch u czestnicy dem onstrują solidarność
z w alczącym narodem ch ilijskim .
W C hile o p ó r w obec ju n ty faszys
tow sk iej rozszerza się w całym
kra ju . W śród m ieszkańców roz
powszechniane są ulotlci i broszu
ry ru ch u oporu.
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A m ery k ań sk ie stacje sejsm ogra
ficzne zanotowały silne trzęsienie
ziem i w ok olica ch Z a to k i K a lifo r
n ijs k ie j na zachód od Los M o chios (M ek s y k ). Siła wstrząsów
wynosiła 6 stopni w skali R ich te
ra.
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W ydawca Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zakład W ydawni
czy „Odrodzenie” . Redaguje Kolegium. Adres Redakcji i Administracji:
ul. Wilcza 31. 00-544 Warszawa. Telefony Redakcji: 29-32-75, 28-64-91 do 92,
wewn. 3 i 19. W arunki prenumeraty: Prenumeratę na kraj przyjmują
urzędy pocztowe, listonosze oraz oddziały delegatury „Ruch” . Można
również dokonywać wpłat na konto PK O nr ł-6-100020 — Centrala Kolpor

2

Samochody „Żiguli”

52 zł, rocznie — 104 zł. Zlecenia na wysyłkę „Rodziny” za granicę przyj
muje oraz wszelkich informacji na ten temat udziela Biuro Kolportażu
Wydawnictw Zagranicznych RSW „PK R ” ul. Wronia 23, 00-840 Warszawa.
Nadesłanych rękopisów, fotografii i ilustracji redakcja nie zwraca oraz
zastrzega sobie

prawo

dokonywania

formalnych i

stylistycznych

^miaw

tażu Prasy i Wydawnictw RSW „P K R ”, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

w treści artykułów. D ru k : PZG raf. RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Warszawa,

Prenumeratę przyjmuje się do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego
okres prenumeraty. Cena prenumeraty: kwartalnie — 26 zł, półrocznie —

N R IN D EK SU 37518/37477.

ul. Smln 10. Zm. 1420. B-101.

2 6 października 1975 r. — X X I I I Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Chrystusa Najwyższego Kapłana

CHRYSTUS — ZAWSZE OBECNY WŚRÓD NAS
Jezus oczarowywał ludzi swym
sposobem głoszenia nauk. W spo
sób prosty, a zarazem jakże ory
ginalny i wzniosły, roztaczał przed
sw o im i' słuchaczami w izję K ró
lestwa Bożego na ziemi.. Czasami
Jego wypowiedzi były .dla wszy
stkich zaskakujące. Czasami po
ciągał _za sobą swoimi cudami..
Ludzie podziwiali Jego władzę
nad chorobami, siłami przyrody,
a zwłaszcza nad śmiercią. Wokół
Jezusa skupia się grono entuzjas
tów. Ilu ich ibyło? Niewielu. K il
kadziesiąt, może kilkaset osób. I
z tej właśnie gromady Jezus w y 
biera uprzywilejowaną grupę —
dwunastu mężów. Wybrał tych,
którzy — Jego zdaniem >— byli
najlepiej, najbardziej przekonani.
Wybrał tych, o których sądził, iż
są zdolni do wzięcia ciężaru i
odpowiedzialności za . kontynuo
wanie Jego dzieła. Wybrał ich po
to, aby byli filarami organizowa
nego Kościoła, niestrudzonymi he
roldami Dobrej. Nowiny. Tak jak
On i oni pochodzili z Galilei. W ywodzili się jednak z różnych środowisk. Reprezentowali też różne
umysłowości, usposobienia i cha
raktery,
czasem
całkowicie
sprzeczne. Byli wśród nich mężo
w ie młodzi i w dojrzałym już
wieku, bogaci i mniej zasobni,
wykształceni -i wpływowi, gorący
patrioci i zwolennicy zgadzania
się ż rzeczywistością polityczną
Izraela. Byli wśród nich tacy,
którzy cieszyli się poważaniem w
sferach kapłańskich, których lud
przynajmniej tolerował, i tacy,
których lud nienawidził, których
traktował z pogardą. Jedni z nich
odznaczali się umysłem bardzo
trzeźwym,
refleksyjnym,
inni
skłonni byli do uniesień i to
gwałtownych. Jedni szybko we
wszystko wierzyli, inni przedtem
wszystko musieli stwierdzić, zba
dać i zobaczyć. A mimo to, mi
mo tych różnic, tworzyli jedną,
zwartą grupę, zgodny kolektyw,
choć jako ludzie ruchliwi i rzut
cy, potrafili też mieć swoje włas
ne zdania i sądy.
Bardzo często w nauczaniu ust
nym, a niekiedy nawet w róż
nych opracowaniach teologicz
nych, przedstawia się Apostołów
jako ludzi niewykształconych i
prostych. Taki jednak osąd w y 
daje się być jakimś nieporozu
mieniem. ‘N a pewno Apostołowie
nie bylii znawcami z dziedziny
fizyki, astronomii, matematyki
czy biologii. A le na pewno Apos
tołowie byli znawcami i to do-N
brymi swego apostolskiego fachu.
W tej. dziedzinie nie byli ignoran
tami i prostaczkami. Znali prze
de wszystkim doskonale cały Sta
ry Testament. Wszyscy, byli ob

darzeni
pewną
predyspozycją,
którą można by nazwać „zmysłem
religijnym” . Ten właśnie zmysł,
kazał im rzucić sieci i ryby, cło
a księgi rachunkowe, i pójść za
Nim, za prawdziwym Prorokiem
i Mesjaszem, wysłanym przez
Boga do swego ludu. Porzucili
swe zajęcia, ustabilizowane już
życie, porzucili nawet własne do
my, zrezygnowali z możliwości
awansu i nie patrząc na to gdzie
będą spać, co będą jedli, wyru
szyli za Jezusem, wyruszyli po
wielką przygodę. Tak, po przy
godę. Bo apostolstwo było na
pewno przygodą, tyle, że przy
godą w ielkiej wagi i odpowie
dzialności. W czasie swej przy

nim zrozumieli, co oznaczają Je
go słowa, w których zapewniał
ich całą swą powagą i dostojeń
stwem, że będzie z nimi -po wszy
stkie dni, aż do skończenia świa
ta.
A le nadszedł taki moment, ta
ki dzień, w którym wszystko zro
zumieli, w którym zrozumieli is
totę JegO' obecności w świecie.
W tedy w całej pełni pojęli, że
choć oni i ićh następcy, biskupi
d kapłani, będą poprzez wieki
kontynuowali Jego dzieło, to jed
nak nie oni, ale On sam będzie
przez
nich
-działał,
nauczał,
chrzcił, namaszczał chorych, od
puszczał
grzechy,
sprawował
świętą ^eucharystię, ustanawiał

ciu, dostąpili wielkiego szczęścia.
Bo ozyż nie jest szczęściem roz
mawiać z Jezusem, chodzić z
' Nim, uczestniczyć w posiłku przy
tym samym.stole? A my co? My
urodziliśmy się o ileś tam w ie
ków za późno. Gdyby Chrystus
przychodził na ziemię od czasu
do czasu, choćby w tej- postaci,
w jakiej ukazywał się po swoim
Zmartwychwstaniu. W tedy wszy
scy bieglibyśmy, aby Go zoba
czyć, a może jak św. Tomasz usiłowalibyśmy
'Go
dotknąć,
sprawdzić.
Takie jednak myśli i w yzwa
lanie w sobie uczuć pewnego za
wodu są zbyteczne. My napraw
dę nie mamy czego żałować.

nowych następców. N ie oni, ale
On będzie prowadził swe dzieło.
On będzie nim rządził i kiero
wał. On będzie zawsze obecny na
ziemi. On będzie stale żył i dzia
łał w społeczności wierzących, w
społeczności Nowego Ludu W y
branego. On też zawsze będzie
udzielał siebie wszystkim.
•Gdy słyszymy w kościele pod
czas Mszy św. perykopy ewangelijne lub gdy oddajemy się lek
turze Pisma Świętego, a zwłasz
cza Ewangelii, wówczas rodzi się
w nas pewien żal, że nie żyliśmy
za czasów Chrystusa Pana. Uwa
żamy, że Apostołowie, że Łazarz
i jego siostry, Magdalena, Sama
rytanka, Zacheusz, wszyscy cu
downie przez Jezusa uzdrowieni
i tylu innych wraz z łotrem z
Golgoty, że ci- wszyscy, którzy
spotkali Chrystusa w swym ży

Przecież Jezus jest stale obecny
wśród nas, choć jest obecny nie
widzialnie. A le On jest na świe
cie. Jest obecny w Kościele, w
Tabernakulum, podczas sprawo
wania Mszy świętej. Jest obecny
wówczas, gdy biskupi i kapłani
głoszą nam Słowo Boże, Jego. Sło
wo. Jest obecny, gdy pochyleni w
skrusze i żalu, słyszymy jak On
nam przebacza przez usta kapła
na. On idzie z. nami przez całe
nasze życie i towarzyszy nam. nie
ustannie od chwili naszych na
rodzin, aż do chwili zejścia z te
go świata, by wówczas spotkać
się z nami twarzą w twarz.
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gody przeżywali chwile w ielkie
go zapału, zwłaszcza wtedy, gdy
w idzieli jak ich Mistrz zdobywał
rozgłos i sławę. A le ich udziałem
było też niekiedy zniechęcenie i
zawiedzenie. Przeżyli bardzo też
gorycz porażki.
W iele czasu upłynęło zanim Je
zus zaufał im, zanim uznał ich
ża dojrzałych w wierze, zanim
nauczył ich samodzielnego dzia
łania i podejmowania odpowied
nich inicjatyw, zanim oni sami
zrozumieli cel misji, do której
zostali powołani.. W fele czasu upłynęło zanim Jezus, Boski A rcy
kapłan, udzielił im wszelkich pre
rogatyw
władzy
kapłańskiej:
władzy nauczania, władzy od
puszczania grzechów, władzy udzielania Chrztu św., władzy uobecniania Go w sakramencie Oł
tarza. W iele czasu upłynęło za

Jezus jest obecny wśród nas i
tylko od nas samych zależy czy
Go dostrzeżemy.
Ks. TOMASZ WÓJTOWICZ

P rorok Amos

cza następującymi słowami: „N a 
wróćcie się do Mnie całym swym
sercem... rozdzierajcie jednak ser
ca wasze, a nie szaty! Nawróćcie
się do Jahwe, Boga waszego! On
bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki w
łaskawości, a lituje się na. widok
niedoli” (J1 2, 13— 14).
Na przykładzie zacytowanych
tekstów widzimy, że u Joela ma
my niejako wykład idealnej po
kuty wierzącego w Boga, a zara
zem praktykującego członka K o
ścioła: nawrócenie się do Boga
(odwrócenie się od zła) i we
wnętrzna przemiana oraz udział
w zewnętrznych praktykach po
kutnych społeczności kościelnej.
Rodzaje aktów pokutnych, zaleca
nych przez tego proroka mniej
szego, każą się domyślać m.in., że
pozostawał on w bliskiej łączności
z kołami kapłańskimi, a może
sam nawet był kapłanem.
Przy okazji warto poinformo
wać Czytelników, że Kościół Polskokatolicki w szafarstwie Sakra
mentu Pokuty szczególnie zachę
ca wiernych do pokuty w ew 
nętrznej. Zaleca także praktykę
aktów zewnętrznych, które po
zostawia w oli penitenta.
W Księdze Joela występuje
również płaszczyzna rzeczywistoś
ci wiecznych. Autor tej księgi
mówi o czasach ostatecznych. Za
powiada Sąd Ostateczny i zba
wienie.

P r o r o c y Joel, Amos i Abd i a s z
Głos Joela — zaliczonego do
proroków mniejszych — roz
brzmiewał na terenie Jerozolimy
pod
koniec V
wieku przed
Chrystusem. Był on autorem
Księgi Joela. wliczonej do kano
nu Starego Testamentu. Myślą
przewodnią tej księgi jest „dzień
Jahwe” . W Starym Testamencie
w ogóle „dzień Jahwe” oznacza
dzień lub czas, kiedy to Pan Bóg
dla dobra swojego ludu wkracza
w jego historię. Jest to także
dzień Sądu Ostatecznego. Przy
pomnijmy, że w Nowym Testa
mencie „dzień Jahwe” występuje
pod nazwą „dnia Pańskiego” , to
jest dnia powtórnego przyjścia
Chrystusa na ziemię, dnia osta
tecznego zwycięstwa dobra nad
złem i nad mocami ciemności.
Chrystus i apostołowie terminu
„Jahwe” nie używają.
Joel — jak każdy prawie pro
rok — w wystąpieniach swoich,
kreśląc w izje przyszłości, z płasz
czyzny czysto ziemskiej często
nawiązuje do spraw wieczności.
Zapowiada, że na lud wybrany
spadnie straszliwa plaga szarań
czy. Nie wiadomo jednak, czy w
proroctwie tym chodzi o dosłow
ną plagę szarańczy, czy o najazd
jakiegoś wrogiego narodu. Prorok
nie wymienia szczegółowych po
wodów, dla których Bóg swoich
wyznawców doświadcza. W ezwa
nie proroka: „Ocknijcie się, pija
ni, a płaczcie!” (J1 1, 5) wskazu
je na to, że czciciele Jahwe zbyt
często sprzeniewierzali się woli
Bożej.
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Naród wybrany odczuwał bło
gosławieństwo Jahwe, gdy owo
cowały drzewa figowe i oliwne,
drzewa granatowe i palmy dak
tylowe oraz jabłonie, gdy ziemia
rodziła pszenicę i jęczmień, gdy
obrodziła winna latorośl. Dobra
doczesne, stanowiące podstawę
egzystencji
pastersko-rolniczego
ludu wybranego odejmował Bóg,
skoro tylko lud ten odwracał się
od tegoż Boga. Nastawał w ów 
czas straszliwy „dzień Jahwe”, a
wraz z nim „usychała winna la
torośl i w iędły drzewa figowe,
drzewa granatowe i palmowe... i
znikała radość spośród synów
ludzkich” (J1 1, 12) oraz „ogień
pożerał pastwiska stepowe... w y 
sychały strumienie wody” (J1 1.
19-20).
Jedynym sposobem odwrócenia
od siebie zła — według proroka
— było wstąpienie na drogę ży
cia prawego. Należało pokutować
i modlić się. Joel więc do pokuty
i modlitwy nawołuje słowami:
„Przepaszcie się, a płaczcie, kap
łani; narzekajcie, słudzy ołtarza,
wyjdźcie i nocujcie w worach...
zarządźcie święty post, zwołajcie
uroczyste zgromadzenie...” (J1 2,
13 i n.). Wymieniony wyżej ro
dzaj pokuty ma charakter nie
wątpliwie czysto zewnętrzny, ale
rangę autentycznego prorockiego
posłannictwa Joela podnosi bez
sprzecznie fakt, iż nawołuje on
także do pokuty wewnętrznej: do
absolutnej przemiany serca i umysłu. Omawiany prorok wolę
Jahwe w tym względzie obwiesz-.

7, 10). Odczytajmy te wyszczegól
nione teksty! Z tekstów tych do
wiemy się, że uciskający bied
nych oraz gnębiciele ubogich dep
tali wówczas — jak określa
Amos — sprawiedliwość po zie
mi,
nienawidzili,
dowodzących
słuszności i nie cierpieli tych.
którzy mówili prawdę.
Podobnie jak inni prorocy, za
powiada Amos sąd nad Izraelem
i innymi narodami z powodu
sprzeniewierzenia się Jahwe oraz
konkretyzuje kary w
ramach
„dnia Jahwe” . Poszczególne kary
ujmuje również w dwóch płasz
czyznach: ziemskiej i wiecznej.
Warto podkreślić, że pojęcie Bo
ga u Amosa jest uniwersalistyczne: Jahwe panuje nad wszystki
mi narodami w oparciu o zasadę
sprawiedliwości.
Szereg wypowiedzi Amosa moż
na by zastosować do niektórych
współczesnych życiowych sytua
cji, zwłaszcza gdy chodzi o odda
wanie zewnętrznej czci Bogu.
Prorok w imieniu Jahwe ostro
smaga tych, którzy służbę Bogu
ujmują zbyt zewnętrznie, form al
nie. Oto strofujące słowa Jahwe,
wypowiedziane przez usta proro
ka Amosa: „Nienawidzę, brzydzę
się waszymi świętami. Nie będę
miał upodobania w waszych uro
czystych zebraniach. Bo kiedy
składacie mi całopalenia i wasze
ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary pojednania z tucznych w o
łów' nie chcę patrzeć. Idź precz
ode mnie ze zgiełkiem pieśni
twoich; dźwięku twoich harf nie
chcę słyszeć!” (Am 5, 21-23).
Czyż nie zbyt długo ludzie od
czasów Amosa czekają na chwa
lenie Boga „w duchu i w praw
dzie” ? (Ponad 2500 lat!). Ileż to
dziś gorszącego formalizmu w
praktykach ludzi wierzących! Ba
dania socjologiczne wykazują, że
formalizm ten coraz bardziej się
pogłębia.

* * *
* * *
Kolejny prorok mniejszy, Amos,
występuje i głosi słowo Boże w
Betel — w państwie północnym
(w Królestwie Izraelskim) za pa
nowania Jeroboama II (782— 753).
Za jego to życia Izajasz — pro
rok większy — działał w pań
stwie południowym (w Króles
twie Judzkim).
Amos jest przykładem proro
ka, którego powołanie miało cha
rakter przymusu. Został herol
dem Jahwe. Siła głosu Boga oka
zała się przemożna. Wspomina o
tym Amos, gdy mówi: „G dy lew
zaryczy, któż się nie ulęknie?
Gdy Jahwe Pan przemówi, któż
nie będzie prorokować? (Am 3,8).
Wybór padł na Amosa, choć był
przecież pasterzem bydła i ho
dowcą fig morwowych (sykomo
ry). Sam o swoim pochodzeniu
mówi: „N ie jestem ja prorokiem
ani nie jestem uczniem proro
ków, gdyż jestem pasterzem i
tym, który nacina sykomory” (Am
7, 14).
Pasterskie pochodzenie Amosa
zadecydowało przede wszystkim
o jego stanowczej postawie w
Bożym poselstwie, a także wy
warło piętno na literackiej for
mie Księgi Amosa. Jest w niej
w iele porównań z życia w iejs
kiego. Co więcej, Amos potępia
tych,^ którzy są odpowiedzialni za
nierówności społeczne oraz za
nadużycia z tymi nierównościami
związane (por. Am 3, 9; 4, 1; 5.

Prorok Abdiasz jest autorem
najmniejszej księgi Starego Tes
tamentu, bo liczącej zaledwie 21
wierszy. Księga Abdiasza zda
niem niektórych egzegetów pow
stała w IX wieku przed Chrys
tusem. Nie posiadamy bliższych
historycznych danych o tym pro
roku. Jego imię wywodzi się od
pojęcia hebrajskiego: „Czciciel
Jahwe” . Zawarte jest ono tylko
w tytule księgi.
Z kontekstu Księgi Abdiasza
możemy wyciągnąć wiele cieka
wych określeń przymiotów Boga,
np. że Bóg jest Wszechmogący:
„Choćbyś wzniósł się jak orzeł
i choćbyś nawet między gwiaz
dami założył swoje gniazdo —
stamtąd Ja strącę ciebie — w y
rocznia Jahwe” (Ab w. 4).
Czytelnika
Księgi
Abdiasza
może przerażać zbyt surowa ka
ra, wymiei-zona przez Jahwe
mieszkańcom Edomu. Kara ta
spotyka Edomitów za zbrodnie
dokonane ongiś na Izraelu. Bibliści podkreślają niejednokrotnie
wartość Księgi Abdiasza z po
wodu zawartych w niej „elemen
tów uniwersalizmu etycznego” .
Zachęcam Czytelników do lek
tury ksiąg prorockich
Pisma
Świętego w oryginale.
Ks. K A Z IM IE R Z BONCZAR

Pa ra fia n ie
z Olsztyna
piszą...
D zię k i aktyw ności now ego ks. proboszcza M . B u 
gajskiego, -parafianie olsztyńscy z pośw ięceniem
przygotow yw a li się do doroczn ej uroczystości M a tk i
B oskiej W n ie b o w zię te j — p a tron k i s w ojej parafii.
Odnow iono fro n t kościoła, zakupiono dwa ornaty
goty ck ie — jeden, zielon y, ufundow ało Tow arzystw o
Niew iast A d o ra c ji N ajśw iętszego Sakram entu, drugi,
biały, ufundow ała jedna z parafianek.
W dniu 15 sierpnia obydwa ornaty zostały pośw ię
cone, a następnie została odpraw iona uroczysta msza
św., celebrow ana przez ks. M . B ugajskiego w now ym
białym ornacie. Podczas te j u roczystej mszy św,
praw ie wszyscy parafianie p rzystą pili do S tołu P a ń 
skiego. P o skończonym nabożeństwie Rodzice C hrze
stni pośw ięconych now ych ornatów w pisali się do
księgi pam iątkow ej parafii.
Publikow an e zd jęcia obrazują fra g m e n ty u ro czy 
stości.
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Z życia p a ra fii w Obórkach
O
parafii polskokatolickiej w Obórkach mówiono dotąd
i pisano niewiele. W ostatnim jednak czasie sytuacja zaczęła
się zmieniać. Na przedpolach Obórek wyrastają dwa ośrod
ki misyjne. Jeden z nich — w Brzegu — może poszczycić
się już znacznymi osiągnięciami. Ośrodek ten pod względem
liczby wiernych i dynamizmu rozwoju wyprzedził Obórki
i stal się jakby ośrodkiem religijnym ziemi brzeskiej. W ier
ni z Brzegu dzielnie podtrzymują sztandar Kościoła Polskokatolickiego. Świadectwem tego były uroczystości z okazji
oktawy Bożego Ciała. Zostały one zapoczątkowane w Obór
kach w dniu 29 maja br. w godzinach rannych; miały jed
nak dość skromny przebieg, a to ze względu na natężenie
prac w rolnictwie. Okazalej wypadły uroczystości w nie
dalekim Lewinie Brzeskim, do którego podążyli wraz ze
sztandarami wierni z Brzegu i kilka osób z Obórek.
W dniu 5 czerwca br. zakończyły się tygodniowe-uroczy
stości nieszporami i procesją do 4 ołtarzy. M im o dnia pra
cy, zebrała się spora grupka wiernych, która zamanifesto
wała swoją przynależność do Kościoła. Biorąc pod uwagę
fakt, że w Brzegu nie ma parafii polskokatolickiej, lecz jest
tylko ośrodek duszpasterski, a w Lewinie punkt misyjny, że
brak jest np. .-szat liturgicznych, naczyń liturgicznych,
dzwonów, fisharmonii itp., trzeba stwierdzić, że na ziemi
brzeskiej Kościół nasz stopniowo się rozwija. Wierzymy, że
Bóg pobłogosławi naszej trudnej, zbożnej pracy.
Na zakończenie trzeba nadmienić, że prawie wszyscy na
si wierni z Brzegu i Obórek, a ostatnio i z Lewina, chęt
nie czytają tygodnik katolicki „Rodzina” , udostępniany im
regularnie przez miejscowego duszpasterza, opiekującego się
trzema wymienionymi ośrodkami religijnym i.
KS. WINCENTY SZEWCZYK

Z życia p a ra fii
w M a c ie jo w ie Starym
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Fragment procesji w Lewinie Brzeskim
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= \ Działacze ekumeniczni ze Skandynawii
w Krakowie

0 Y A 7.

Charakterystyczną cechą naszych czasów
jest — potęgująca się z każdym rokiem —
tendencja do współpracy w różnych dzie
dzinach. Obserwujemy w ięc zbliżenie się
i współpracę ludzi o różnych poglądach,
organizacja masowych kierujących sięróżnymi zasadami czy wreszcie państw o róż
nych
ustrojach
polityczno-społecznych.
Często też słyszymy lub czytamy o mię
dzynarodowych spotkaniach różnych orga
nizacji i konferencjach polityków. Wszy
stko zaś dzieje się po to, by przez w za
jem n e zbliżanie i poznawanie się, wzras
tała współpraca wszystkich ludzi. Wszyst
ko to zmierza do tego, by ludziom dostat
niej i lepieji się żyło, a na świecie zapano
wał trwały pokój. Zjednoczone wysiłki, lu
dzi dobrej w oli łatwiej potrafią osiągnąć
zamierzone cele. Nie ma w tym nic dziw
nego, bo — jak powiada przysłowie — '„w
jedności siła”.
Nie inaczej postępują Kościoły chrześci
jańskie zrzeszone w Światowej Radzie
Kościołów której działalność w ostatnich
latach zatacza coraz szersze kręgi. Stosow
nie do. upomnienia Zbawiciela „po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami, moimi,
jeżeli (będziecie się wzajemnie m iłowali”
(Jan 13, 35), stara się ona w codziennej
pracy ekumenicznej wprowadzać w czyn
Chrystusowe prawo miłości. Pamięć o tym,
że jako dzieci Boże — bez względu na ra
sę,. pochodzenie społeczne i przynależność
wyznaniową — jesteśmy, braćmi, każe nam
ustawicznie mieć p rze d ' oczyma wielkie
prawo miłości. Miłość zaś jest niezawodną
pomocą do lepszego poznania i wzajemne
go zrozumienia się wszystkich ludzi w ie
rzących w Chrystusa. Ta miłość sprowadza
szczęście do udręczonych i skołatanych
ludzkich serc, usuwa- uprzedzenia między
wyznaniowe, staje się niepoślednim wkła
dem w budowę pokoju na całym świecie.
Pod tym względem nie pozostaje rów 
nież w tyle Polska Rada Ekumeniczna,
skupiająca w swoich • szeregach niemal
wszystkie Kościoły chrześcijańskie działa
jące w PRL. Tak więc - od szeregu lat
współpraca PRE z Kościołami chrześcijań
skimi za granicą, staje się coraz bardziej
• aktywna i owocna. Z zadowoleniem' do
wiadujemy się, że przedstawiciele Polskiej
Rady Ekumenicznej uczestniczą w spotka
niach i konferencjach ekumenicznych poza
granicami kraju. Coraz częściej, również
gościmy u siebie przedstawicieli Kościołów
chrześcijańskich nie tylko z państw Obo
zu socjalistycznego, ale również krajów
zachodnich. Wszystkim zaś pracom i w y 
siłkom przyświeca jeden cel. Jest nim sze

rzenie królestwa Bożego w sercach i du
szach wszystkich chrześcijan.

Jednym z przejawów tej działalności'by
ła ostatnio wizyta działaczy ekumenicz
nych ze Skandynawii. Dnia 7 czerwca tor.
— na zaproszenie Polskiej Rady Ekume
nicznej — przybyła do naszego kraju de
legacja Kościoła Luterańskiego z Nor
wegii.' W skład jej wchodzili: ks. bp dr
Kaare Stoylen — przewodniczący Konfe
rencji Biskupów Kościoła Luterańskiego
oraz ks. Gunnar Stalsett — kierownik W y
działu Zagranicznego. W ramach programu
pobytu w Polsce w dniu 9 czerwca br. w
godzinach popołudniowych, Goście z krai
ny fiordów przybyli do podwawelskiego
grodu. Towarzyszył im kierownik Wydzia
łu Kontaktów Zagranicznych i Prasy PRE,
redaktor Andrzej Wojtowicz.
W tym samym dniu o godzinie 18,00 w ie
czorem^ w ‘lokalu Oddziału PRE w Kra
kowie, odbyło się spotkanie ekumeniczne.
Zgromadzili się na nim oficjalni reprezen
tanci Kościołów członkowskich oraz grupa
działaczy..
Przybyłych Gości — jak każe staropols
ka gościnność — w serdecznych słowach
powitał prezes Oddziału PRE w Krakowie,
ks. Benedykt Sęk. Na wstępie wyraził on
swoją radość z faktu, że możemy gościć
tak wysokiej rangi przedstawicieli Kościo
ła Luterańskiego z Norwegii. „Spotkanie
to — stwierdził między innymi — bę
dzie dla nas okazją do lepszego, wzajem
nego poznania się. oraz pozwoli na zacieś
nienie pomiędzy naszymi Kościołami w ię
zów braterskiej, miłości w' Chrystusie” .
Przekazał ponadto serdeczne pozdrowienia
dla wszystkich — duchownych i świeckich
’ — wyznawców Kościoła Luterańskiego w
Norwegii i życzył Gościom przyjemnego
pobytu w Polsce. W dalszej części swego
wystąpienia, gospodarz spotkania poinfor
mował naszych Gości o aktualnym stanie
Oddziału PRE w Krakowie oraz przedsta
w ił dotychczasowe osiągnięcia na polu
współpracy ekumenicznej.
Następnie przemówił również przewod
niczący delegacji, ks. bp d r Kaare Stoylen.
Stwierdził on, że przebywa w Polsce po
raz pierwszy. Stąd też wielkie wrażenie
w yw arły na nim:
— wspaniała odbudowa kraju ze znisz
czeń wojennych, o których w iele sły
szał i czytał;

— możliwość wszechstronnej działalności
l rozwoju Kościołów chrześcijańskich
w kraju socjalistycznym;
— serdeczna gościnność Polaków, z jaką
na każdym kroku się spotyka.
Kontynuując swoje wystąpienie, powie
dział również: „Kościół Luterański w Nor
wegii jest w 90% -narodowy (luteranizm
jest wyznaniem przeważającej większości
obywateli Norwegii), co decyduje o jego
wewnętrznej zwartości -i zewnętrznym dy
namizmie. Na początku bieżącego stulecia
przeżył on przebudzenie, które wyszło od
świeckich. Od tego czasu rozbudowana
została praca parafialna i misyjna. Dzia
łalność misyjną prowadzimy w A fryce i w
Indiach.
D w ie są zasadnicze przyczyny sprzyjają
ce działalności naszego Kościoła: wolność
i samodzielność. Wolność gwarantuje nam
ustawa państwowa (obowiązuje w Nor
wegii równość wszystkich wyznań). Samo
dzielność zapewnia Kościołowi duże zaan
gażowanie wyznawców.
Jeżeli chodzi o współpracę ekumeniczną
w naszym kraju, to otwarcie stwierdzić
należy, że Wielki Kościół Luterański: nie
sprzyja ekumenizmowi. Kościoły małe są
nieufne i zamknięte. Jednak na terenie
Norwegii istnieje pomiędzy poszczególny
mi Kościołami współpraca na polu socjal
nym. Ponadto nasz Kościół uczestniczy w
pracach Światowej Rady Kościołów.”
Pomiędzy uczestnikami spotkania . w y 
wiązała się ożywiona dyskusja. Między in 
nymi przedstawiciele naszego Oddziału
interesowali się: Jak wygląda sytuacja
Kościoła rzymskokatolickiego w Norwegii?,
oraz: Jaki procent dzieci korzysta z reli
gijnego wychowania ?
Na pytania odpowiadał ks. bp dr Stoyłen. „Kościół rzymskokatolicki w Norwegii
— wyjaśniał mówca — jest bardzo mały.
Ostatnio zwiększył się przez imigrację pra
cowników do pracy na roli i w przemyśle.
Liczy jednak nie więcej jak 6.000 w yz
nawców. Jest to jednak Kościół otwarty
i prężny.” Kontynuując sw oje wyjaśnienia
powiedział, że ,,'Z 96% dzieci uczęszczają
cych na religię, około 90% przystępuje do
konfirmacji. Ma to miejsce w 15 roku ży
cia. Poprzedza je 9-letni okres nauczania
zasadniczego, kiedy dzieci poznają podsta
wowe prawdy Wiary i moralności, oraz
jednoroczny okres specjalnego przygoto
wania do konfirmacji” .
N ie zabrakło również chwili, kiedy
przedstawiciele poszczególnych Kościołów
poinformowali skandynawskich Gości o
działalności i aktualnym stanie reprezen- •
towanych przez nich Kościołów. Podczas
spotkania wytworzyła się 'bezpośrednia;
serdeczna atmosfera. Nic więc dziwnego,
że informacje były rzetelne, -zaś wymiana
doświadczeń naprawdę szczera.
Spotkanie dobiegało końca. Tradycyjnym
zwyczajem gospodarz uroczystości wręczył
Gościom z Norwegii skromne upominki.
Były nimi. ilustrowane przewodniki po
Krakowie, w wersji językowej angielskiej.
Zebrani odśpiewali jeszcze stosowną pieśń
religijną oraz odmówili wspólną modlitwę.
Na zakończenie ks. bp Stoylen udzielił
wszystkim obecnym swego błogosławień- .
stwa,
'
ks. JAN KUCZEK

50-lecie

istnienia

M ieszkańcy n ie w ie lk iej w ioski, położonej w ok olicy P r z e 
łęczy D ukielskiej, otoczonej góram i i lasami, Ł ę k Dukielskich
(w oj. krośnieńskie) w dniu 15 w rześnia 1975 r. p rzeżyw a li
niecodzienny jubileusz: 50-lecia istnienia p a ra fii pw. D obre
go Pasterza. W iern i tej p a rafii p rzy zw y cza je n i są do pięk
nego krajobrazu pól i lasów, co znalazło swe odbicie także
w program ie uroczystości (części artystycznej), do k tórej pa
rafia p rzygo tow yw a ła się ju ż od dłuższego czasu.
N a uroczystość tę p rz y b y li z W a rszaw y bp Tadeusz M a
jew sk i — przew odn iczący R a d y S ynodaln ej i ks. W ik to r W y soczański — sekretarz R a d y S ynodaln ej w tow a rzystw ie fo 
toreportera, k tóry w w oln ych chw ilach zawsze chętnie służy
pomocą. M im o bardzo m ęczącej p odróży Goście z W arszaw y
w spólnie z obecnym i K siężm i i W ie rn y m i p rzeży li w Łękach
w iele radosnych m om entów.
T ra d y cy jn y m zw ycza jem przed rozpoczęciem uroczystej
M szy św. nastąpiło pow itan ie Gości przed kościołem , którego
dokonali najm łodsi w yzn a w c y p a rafii — dzieci oraz przed
staw iciele R a d y Parafialn ej. W kościele słowo pow italn e w y 
głosił m iejscow y proboszcz ks. m gr E. Elerow ski, prosząc
Biskupa o pośw ięcenie n ow ego pięknego sztandaru (w yk on a
nego ręcznie przez m atkę księdza proboszcza), w ieńca do
żyn kow ego, odpraw ien ie M szy św., u dzielenie sakramentu
B ierzm ow ania. I tak Biskup po pośw ięceniu pam iątkow ego
sztandaru z ok azji 50-lecia p a rafii i w ieńca przystąpił do od
praw ienia M szy św. w asyście ks. prob. J. Sobali z Jastko
w ie, ks. prob. R a w ick iego z Sanoka. O baj księża przyjech ali
w ra z z liczną grupą w iern y ch ze swoich parafii.
Słow o B oże w yg łosił ks. W . W ysoczański. M ó w ił on m. in.
obszernie o powstaniu K ościoła Polskokatolickiego, ze szcze
góln ym u w zględn ieniem parafii w Łękach D ukielskich oraz
0 ro li Kościoła w ruchu ekum enicznym i św iecie współczes
nym. K azn od zieja sporo m iejsca pośw ięcił księżom , którzy
p rzy czyn ili się do założenia i ugruntowania m iejscow ej
w spólnoty relig ijn ej. Spośród szeregu księży, k tórzy praco
w a li w te j parafii- duże zasługi p o ło ży li m. in. ks. senior T.
Elerow ski oraz obecny proboszcz ks. E. Elerow ski. A k tu a l
ny proboszcz dzięki sw oim zdolnościom artystycznym i orga
n izacyjn ym pozyskał sobie sym patię m łodzieży, co jest bar
dzo istotne, g d y patrzym y perspektyw icznie na parafię. D u 
że zasługi p o łożyli tu także ks. prob. R. M arszałek i ks. prob.
J. Sobala. (O historii p a rafii i je j b. duszpasterzy pisano w ie 
lokrotnie na łamach tygodnika „R o d zin a ” i „K alen darza K a 
tolick iego” ).
W czasie M szy św. W ie rn i licznie przystąp ili do K om u n ii
św. P o M szy do zgrom adzonych p rzem ów ił bp T . M ajew sk i
zachęcając Proboszcza i W iern ych do w y trw a n ia i dalszej
ofiarn ej pracy nad rozw ojem parafii.
Spora grupa m łod zieży przystąpiła do sakramentu B ierz
m owania, którego u dzielił bp T. M ajew sk i. N astępnie Biskup
prow adził procesję dookoła kościoła. U roczystość zakończo
no hym nem Kościoła. W czasie uroczystości śpiew ał m ie j
scow y chór parafialny, którym k ierow ał ks. prob. E. E le
rowski.
Druga część program u odbyła się w ogrodzie pod gołym
niebem . P ięk n e regionalne pieśni, treść których w w iększości
układał ks. E. Elerow ski, św iadczyły o przyw iązaniu tam tej
szych m ieszkańców do rodzinnych okolic i tra d ycji oraz o
ich w ierności w obec Kościoła Polskokatolickiego. W szystko
to św iadczy o żyw otności p a rafii i dobrze p o jętej w spółpra
cy m ięd zy proboszczem a w iern y m i. W ypada w ię c ks. pro
boszczowi E. Elerow skiem u i W iern ym parafii D obrego P a 
sterza w Łękach Dukielskich życzy ć kolejn ych sukcesów
1 pom ocy B ożej w realizacji dalszych planów.

parafii

w

Łękach

D ukielskich
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mianował na katedrę arcybi
skupa australijskiego dotych
czasowego metropolitę Melitopolijskiego Styliana. Ńow y ar
cybiskup Australii, Stylianoś
Charkianakis, pochodzi rodem
z wyspy Krety. Ukończył stu
dia teologiczne w akademii
prawosławnej
na
wyspie
Chalki w 1958 r. Kontynuował
studia teologiczne na wydziale
w Bonn. W 1964 r. uzyskał
doktorat teologii na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu w
Atenach, po obronie pracy pt.
„Nieomylność
w
Kościele
Prawosławnym” . Konsekrowa
ny na metropolitę Melitopolijskiego w 1970 r. wykładał na
Wydziale Teologicznym Uni
wersytetu w Solonikach. Zna
ny jest jako autor szeregu
prac teologicznych.

SYTU ACJA
W .PATRIARCHACIE
JEROZOLIMSKIM

Grupa młodzieży w Taizć

„DZIEŃ LUDU BOŻEGO”
W T A IZ fi
Sobór Młodych, zapoczątko
wany w ubiegłym roku przez
ekumeniczną wspólnotę ' za
konną w Taize (Francja), kon
tynuowany jest w roku bie
żącym. W Taizś odbywają się
co tydzień spotkania młodzie
ży. Centralnym punktem im
prez był „Dzień Ludu Boże
go”, pierwsze spotkanie mło
dego i dorosłego pokolenia i
wspólna -dyskusja nt. „Walka
i kontemplacja” . Uczestniczy
ło w niej kilka tysięcy osób
ze wszystkich rejonów Fran
cji, Wioch, R F N i Hiszpanii.
Po nabożeństwie brat Roger,
przeor Taize, oraz -działacze
ekip międzynarodowych przy
pomnieli zebranym liczne ini
cjatyw y podjęte przez „Sobór
Młodych” w miejscowościach
Ameryki Płd. i Afryki. Sekre
tarz Generalny Światowej Ra
dy Kościołów, dr Filip Potter,
zwrócił uwagę w swoim prze
mówieniu na pomoc, jakiej
udzielają komisje „Soboru”
krajom rozwijającym się i ru
chom niepodległościowym w
Trzecim Świecie, zwłaszcza
zaś w byłych koloniach portu
galskich. Podkreślił znaczenie
ruchów ekumenicznych, mó
wiąc, że w ich perspektywie
leży wyzwolenie wszystkich
ludzi w.duchu w iary w Chry
stusa.
Przemawiali
także:
kard. Doepner, — arcyfop Mo
nachium, pastor Cornelius —
przew.
Synodu
Kościołów
Ewangelickich RFN oraz kard.
Marty
—
arcybp
Paryża..
M ówcy skupili swą uwagę ‘na
przyszłości ruchu ekumenicz
nego, a w szczególności- roli
społeczności Taize i „Soboru
Młodych”
w
poszukiwaniu
jedności w iary
i
odnowy
struktur Kościoła.
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w ej Rady Kościołów w końcu
listopada br. w Nairobi (Ke
nia) wezmą udział wszystkie
lokalne Kościoły prawosławne
z wyjątkiem Kościoła Prawo
sławnego Albanii. W skład de
legacji prawosławnej wejdzie
97 delegatów, reprezentują
cych
następujące
kościoły:
Konstantynopolitański (11 de
legatów), Aleksandryjski- (4),
Antiocheński (3), Jerozolimski
(3), Moskiewski i całej Rosji
(25), Serbski '(8), Rumuński
(12), Bułgarski (8), Cypryjski
(2), Grecki (11), Polski (2), Gru
ziński '(2), Czechosłowacki (1),
Amerykański
Au tokefaliczny
(3), ArcybiskupstWo Patriar
chatu Rumuńskiego w Am ery
ce i(l) oraz Japoński Kościół
Prawosławny (1).
K O N F L IK T
N A TLE W Y Z N A N IO W Y M
W ARG EN TYN IE
Rzymskokatolickie czasopi
smo „The Tablet” z wielkim
Oburzeniem informuje o w y 
padku,
który
spowodowały
władze rządowe Argentyny,
organizując ceremonię religij
ną,’ podczas której 3000 dzieci
katolickich
przystąpiło
do
I Komunii św. Impreza spo
wodowała ostry protest epi
skopatu
rzymskokatolickiego
wobec -prezydenta Marii Pe
ron.
Okazało się, że władze
państwowe,
świadomie . czy
nieświadomie, powierzyły or
ganizację uroczystości bisku
powi Jacobo Lozano, należą
cemu do tzw. „Katolickiego
Amerykańskiego Kościoła Or
todoksyjnego” , posiadającego
kilka swoich ośrodków w A meryce Łacińskiej, a nawet
utrzymującego w Rzymie swój
„Egza-rchat Apostolski” . -

P R A W O SŁA W N A
REPREZENTACJA
N A V ZGROM ADZENIU ŚRK

NOM INACJE HIERARCHÓW
W PA TR IA R C H A C IE
KO N STAlN TYN O PO LITAŃ . S K IM

Prasa ekumeniczna podaje,
że w V Zgromadzeniu Świato

Synod Kościoła Konstanty
nopolitańskiego w tym r<?ku

Według danych statystycz
nych Patriarchat Jerozolimski
liczy ok. 70.000 wyznawców,
w większości Arabów. Zycie
kościelne rozwija się w 65 pa
rafiach, obsługiwanych przez
zaledwie 60 duchownych. Dużą
rolę odgrywa w życiu kościel
nym tzw. „Bractwo Sw. Gro
bu” , liczące 117 członków.
Członkowie Bractwa stanowią
elitę duchowną Kościoła, z
której rekrutuje się hierar
chia
patriarchatu.
Większa
część członków bractwa nale
ży do narodowości greckiej.
Ożywieniu działalności
du
chownej i kościelnej sprzyjało
założenie przez metropolitę
Diodora w 1973 r. dwóch szkół
niedzielnych na przedmieś
ciach stolicy Jordanii Ammanu. W szkołach używana jest
literatura duchowna w języku
araibskim, publikowana przez
arabskie wydawnictwo „An-iNur” w Libanie.
X V I E W A N G E LIC K I
KONGRES KO ŚCIELNY
WE FR AN KFU R CIE n.M.
Prasa kościelna donosi o
przebiegu X V I Ewangelickie
go
Kongresu
Kościelnego
(Kirchentag) we Frankfurcie
nad Menem (RFN). Kongres
odbył się w połowie czerwca.
Zgromadził szereg wybitnych
teologów i działaczy kościel
nych, nie tylko ewangelickich,
którzy występowali z przemó
wieniami przed przeszło 5-tysięcznym audytorium. Zasłu
guje na uwagę obecność na
kongresie słynnego
teologa
rzymskokatolickiego, ks. Han
sa Klinga, znajdującego się
obecnie w niełasce Watykanu
z powodu rzekomej nieprawomyślności. Ks. M. Kting wziął
czynny udział w dyskusji teo
logicznej na temat zwiastowa
nia Chrystusa, twierdząc, że
Chrystus nie zwiastował żadiiej teorii teologicznej, żadne
go nowego prawa ani samego
siebie, lecz Królestwo Boże.
N ie mniej interesujące było
wystąpienie
rzymskokatolic
kiego
biskupa
Wilhelma
Kempfa, ordynariusza diecezji
Limburg
(RFN),
który w
swym przemówieniu powital
nym podkreślił, że katolicy

przyjmują
z
wdzięcznością
fakt, iż w ostatnich latach
wytworzył się nowy klimat w
stosunkach . między wyznania
mi. Zdaniem biskupa, wo
la wzajemnego zrozumienia,
cierpliwość w
niwelowaniu
przesądów i podjęciu wzajem
nych studiów nad nierozwią
zanymi problemami przyniosły
dobre
owoce, o powodzeniu
zaś dążeń ekumenicznych decvdują dwa czynniki: uczci
wość i cierpliwość. Tak, bar
dzo słuszna uwaga, ale czy
wszyscy biskupi tak rozumie
ją i stosują w praktyce te za
sady, szczególnie u nas? W
obradach kongresu uczestni
czyła również polska delega
cja ewangelicka.

REFERAT PR A W O S ŁA W N Y
WE FRAN KFURCIE n.M.
Jak informuje agencja, pra
sowa „A K ID ” , w Centrali Ekumenicznej we Frankfurcie
'nad Menem objął stanowisko
prawosławny referent teolo
giczny, dr Athanastios Basdek-is — obok referentów ewan
gelickich
Kościołów
krajo
wych, ewangelickich wolnych
Kościołów i rzymskokatolic
kiego. Dr Baskedis studia teo
logiczne odbył w Akademii
Teologicznej na wyspie Chalki
oraz na Wydziale Teologicz
nym w Munsterze, gdzie uzy
skał promocję na doktora teo
logii.. Ostatnio pracował jako
referent ekumeniczny w die
cezji
rzymskokatolickiej
w
Munsterze.
BISK U P H ILD W SPRAW IE
ODSZKODOW AŃ
D L A B Y ŁYC H W IĘŹNIÓW
OBOZÓW
KONCENTRACYJNYCH
Prezydent Kościoła Ewange
lickiego w Hesj-inNassau H.
Hild (Darmstadt) zwrócił uwagę na ofiary II w ojny świa
towej. Podczas nabożeństwa
odprawionego z okazji 500-lecia kościoła w Gross-Zimmern
RFN, wskazał na Polaków,
którzy, jako ofiary obozów
koncentracyjnych, muszą na
dal czekać na odszkodowanie.
Wypłacenie odszkodowań mo
głoby być przynajmniej w
pewnej mierze moralnym za
dośćuczynieniem dla pokrzyw
dzonych. Chrześcijanie powin
ni być- w tym wypadku rzecz
nikami skrzywdzonych, wystę
pując wobec rządu RFN i
własnego kraju. „Pragnę być
— powiedział bp Hild —
rzecznikiem . czekających
i
przekazać tę sprawę wszyst
kim, których to dotyczy, w
nadziei, że 'będzie ona pozy
tywnie rozwiązana” .

W rodzinie
Kościołów
starokatolickich
Sesja Synodu Chrzęścijańskokatolickiego Kościoła
Szwajcarii
101 Sesji Krajow ego Synodu Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii w iele uwagi poświęcił oficjalny organ
prasowy tego Kościoła — „Christkathoiisches Kirchenblatt”
(nr 12 i 13 z 1975 r.) wychodzący w Bernie oraz Starokato
licka Służba Prasowa („Alt-Katholischer Internationaler Informationsdienst” ), ukazująca się w Mannheim (RFN). Ob
rady sesji synodalnej toczyły się w dniach 22 i 23 czerwca
br. w Śchonenwerd (kanton Solothurn). Porządek sesji był
bardzo obszerny, składał się bowiem z 14 pozycji. Po wysłu
chaniu licznych sprawozdań poświęconych działalności K o 
ścioła i jego organów oraz po omówieniu spraw budżetowych
('budżet ogólny Kościoła, budżet Kasy Samopomocy Ducho
wieństwa) dokonano wyboru Rady . Synodalnej, Prezydium
Rady Synodalnej i Komisji kościelnych na następną kaden
cję. Rozważono ważną sprawę powołania zakładu kateche
tyki oraz mówiono o obowiązkach księży wikariuszy i dia
konów.
Na stanowisko prezydenta Synodu na okres następnej ka
dencji wybrano dotychczasowego wiceprezydenta, p. Rudol
fa M oll-Frei’a, a na jego miejsce ks. prob. Wilhelma Fliickigera (Solothurn), na stanowisko sekretarza biura prezydial
nego Synodu — ks-.- prob. P. Schwaba. Czwartym członkiem
tego zespołu został p. Józef Leuppi z Genewy.
Delegaci synodalni z wielką uwagą wysłuchali referatu
sprawozdawczego ks. bpa 'Leona Gauthiera. Referat był 'bar
dzo obszerny, obejmował bowiem sytuację i- działalność kle
ru starokatolickiego Szwajcarii, 'działalność Wydziału Teolo
gicznego Uniwersytetu w Bernie, wizytacje parafii przez bis
kupa, kontakty biskupa ze starokatolickimi stowarzyszeniami
i instytucjami (Związek Chórów Kościelnych, Zwiążki M ę
żów i Kobiet Starokatolickich, Stowarzyszenie Młodzieży
Chrześcijańskokatolickiej, Bractwo św. Jana Chrzciciela, K o
misje do spraw Domu Studenta oraz linstytucje charytatyw' ne: Pomocy Kościelnej, Komisja do Spraw Pomocy Prawo
sławnym, Komitet Wydawnictw i Prasy).'
Działalność biskupa wykraczała daleko poza granice
Szwajcarii: brał on udział w sesji Międzynarodowej Konfe
rencji Biskupów Starokatolickich (wrzesień 1974), w spotka
niu starokatolicko-anglikańskim, w Międzynarodowym Kon
gresie Starokatolików (wrzesień 1974), w spotkaniu starokatolicko-prawosławnym. Razem z biskupem prof. drem U.
Kury’m wziął on udział w konsekracji ks. M. Hummsla na
biskupa Kościoła Starokatolickiego w Austrii, dwukrotnie
odwiedził starokatolicką placówkę misyjną w e Włoszech oraz
wizytował placówkę starokatolicką w e Francji.
W ramach kontaktów ekumenicznych biskup uczestniczył
w spotkaniach i pracach Roboczego Stowarzyszenia Kościo
łów Chrześcijańskich Szwajcarii, Konferencji Kościołów Euro
pejskich, w obradach 72 Synodu Kościoła Rzymskokatolic
kiego w Szwajcarii oraz odbył spotkanie z pastorem dr. Fi
lipem Potterem, sekretarzem generalnym Światowej Rady
Kościołów, w sprawie reprezentacji Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii w V Zgromadzeniu &RK w Nairobi.
Na specjalną uwagę. zasługuje w izyta ks. bpa L. Gauthiera
złożona w sierpniu ub. r. Rumuńskiemu Kościołowi Prawo
sławnemu oraz udział w obradach Starokatolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej.
Społeczną znaczenie ma udział Kościoła szwajcarskiego w
kongresie poświęconym Międzynarodowemu Rokowi Kobiet,

na którym członkini Kościoła i wybitna działaczka staroka
tolicka, prof. dr Denise B i ndschedler-Robert, wygłosiła za
sługujący na uwagę referat pt. „Ustrój pokoju pełnego part
nerstwa” .
W obradach synodalnych 101 sesji w zięli udział w cha
rakterze honorowych gości: bp Mikołaj Humm el— zwierzch
nik Kościoła Starokatolickiego Austrii, ks. prob. Daniel von
Allonen — przedstawiciel Szwajcarskiego Związku Kościo
łów Ewangelickich, ks. prob. W alter Stahelin — przedstawi
ciel Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich, przedstawi
ciele miejscowych parafii ewangelickich i rzymskokatolic
kich oraz władze miejscowe kantonu Solothurn.
Aktywność starokatolickich organizacji kościelnych
w Szwajcarii
W okresie Synodu Chrześcijańskokatolickiego Kościoła
Szwajcarii szczególną aktywność wykazały skupione w tym
Kościele różnego rodzaju organizacje, które odbyły w tym
czasie swoje doroczne zgromadzenia, wysłuchały sprawoz
dań z działalności za okres ostatniej kadencji, dokonały w y 
boru nowych władz, przedyskutowały plany i programy
swej działalności na następną kadencję. W zgromadzeniach
kościelnych organizacji brał udział ks. bp L. Gauthier.

Międzynarodowa X starokatolicka konferencja teologiczna
W drugiej dekadzie września br. na zamku Schwanberg
k. Wiirzburga odbyła się międzynarodowa starokatolicka kon
ferencja teologiczna. Przedmiotem obrad była władza w
Kościele i zagadnienie ordynacji kobiet. W konferencji-wzięli
udział teolodzy duchowni i świeccy. Ostatnia tego rodzaju
konferencja miała miejsce w e wrześniu 1973 r. wMorschach
k. Lucerny. W e wrześniu 1974 r. — w związku z Międzyna
rodowym Kongresem Starokatolików — w Lucernie odbyło
się spotkanie teologów starokatolickich Europy z teologami
amerykańskimi poświęcone problemom ekumenicznym.

Konferencja duszpasterska Starokatolickiego Kościoła w RFN
W tej samej miejscowości, w czerwcu br., miała miejsce
doroczna konferencja duszpasterska Starokatolickiego Koś
cioła w RFN. W zięli w niej udział wszyscy księża pod prze
wodnictwem biskupa. Mówiono o teorii i praktyce duszpas
terskiej, o zagadnieniach katechetyczno-pedagogicznych i- li
turgicznych.
Referentami konferencji byli: ks. S. K raft — wykładowca
teologii pastoralnej Biskupiego Seminarium Duchownego w
Bonn oraz ks. W. Korstiek — wykładowca katechetyki i ho
miletyki tegoż seminarium. Referenci i dyskutanci przepro
wadzili w nikliwą analizę stanu parafii starokatolickich i ich
działalności. Zapoznano się z najnowszą literaturą katechetyczno-pedagogiczną, mówiono o konieczności rewizji- teks
tów obowiązującego w Kościele rytuału i śpiewnika kościel
nego.
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Przede wszystkim nauczyciel — wychowawca
W oparciu o długoletnią ju ż pracę
dydaktyczną i naukową w kilku w y ż 
szych uczelniach w P olsce oraz ró w 
nież adm inistracyjno-organizacyjną w
tajn ym nauczaniu w czasie w ojn y
pragnę w ypow ied zieć parę uw ag od
nośnie dyskutowanej zawsze jeszcze
refo rm y naszego szkolnictw a i w y 
chowania.
O czyw iście
ważną
sprawą
jest
ustrój i organizacja szkolnictwa. D a
leko wszakże w ażniejszą sprawą jest
samo nauczanie, w ych ow anie i ja 
kość m etodyczno-m erytoryczna pod
ręczników i w ogóle tzw. pom ocy
naukowych. Tw ierdzę, że dotychcza
sow y sposób uczenia i wychowania
jest, ogólnie biorąc, zły, a podręcz
niki, znow u ogólnie biorąc, zaw iera
ją 70°/o zbędnego m ateriału i w po
w ażnej m ierze są m etodycznie fatal
nie opracowane. Trzeba przeto tak
przygotow ać nauczycieli wszystkich
szczebli szkolnictwa, aby oni za rów 
no w szkole średniej jedenastoletniej,
ja k i w szkołach w yższych czteropięcioletnich, nie w yk ład ali a uczyli,
nie uczyli, a n au czyli! A le, żeby
nauczyć, trzeba samemu um ieć uczyć
— i w ied zieć! Ż e b y dobrze w y ch o w y
wać, trzeba samemu być dobrze w y 
chow anym ! Z e b y przekonyw ać, trze
ba samemu być przekonanym ! P o 
zostałe 30“/o m ateriału z dotychczaso
w ych podręczników i skryptów na
le ży p rzy pom ocy dobrze dobranych
kom isji, złożonych z fach ow ców p rak
tyków ,
poszerzyć
do
60—70°/«, bo
przynajm niej właśnie o te 30—40V«

zbędnego m ateriału i nauczyciele do
tąd b y li i są przeciążeni, co z kolei
ujem nie w p ływ a ło i w p ływ a na w y 
niki nauczania, z
zaoszczędzonego
czasu część n ależy poświęcić na w o l
ną rekreację i ty lk o część na w ych o 
wanie i w spółw ychow anie również, a
może przede wszystkim , przez pracę
społeczną, sport, turystykę, itp.; je s 
tem też przekonany, że dobrze p ro
wadzone ćwiczenia i sem inaria za 
równo w szkole średniej, ja k i w y ż 
szej, nie ty lk o uczą, ale m ogą i p o
w in n y też w ych ow yw ać. O ile nau
czyciel, ale — zamiast dokończenia
tego zdania — p ow ied zm y: bez do
brze wykształconego i w ychowanego
nauczyciela żadna reform a szkolna i
ośw iatow a nawet z najlepszym i pod
ręcznikam i i pom ocam i naukowym i
nie przyniesie spodziewanych czy za
m ierzonych celów ! A zatem przede
wszystkim ja k n ajlepiej i ja k n aj
szybciej n ależy dobrze ustawić kształ
cenie i w ych ow anie dobrych nauczy
cieli i dobrych w ych ow aw ców . A
k ied y do tego doda się jeszcze do
brze opracowane pomoce naukowe,
w tedy w ystarczy IX lat szkoły śred
niej jako podstawowe w ykształcenie
Polaka, a 4—5 lat na w ykształcenie
wyższe. Zaczyn ając zaś poza przed
szkolem (4 — 6 — 7 r.) szkołę śred
nią do 6—7 roku życia część m łodzie
ż y ok. 18 roku życia, a część po 22—
23 roku życia będzie się m ogła sta
w ać ju ż tw órczo czynnym członkiem
narodu i ludzkości.
(r.)

Uczeń —
jego prawa i obowiązki
„Edukacja narodowa powinna
czynić Polaka dobrym Polakiem”
— głosił w X V III wieku poseł
Feliks Oraczewski, ten który
zgłosił do Sejmu projekt eduka
cji krajowej, jeden spośród od
ważnych. I dzisiaj, w drugiej po
łowie X X wieku, hasło to jest
wciąż aktualne. Problemy eduka
cji narodowej stały się obecnie
przedmiotem zainteresowania ca
łego społeczeństwa. Od młodych
bowiem
oczekujemy
wysokiej
kultury postępowania, okazywa
nia szacunku rodzicom, przywią
zania do postępowych tradycji i
kultury narodowej. Pragniemy,
aby szkoła była tym miejscem, w
którym zrealizują się w pełni na
sze nadzieje. Temu celowi służy
właśnie Kodeks Ucznia — doku
ment społecznej dojrzałości.
Kodeks Ucznia, który po dwu
letniej nad nim pracy staje się
obowiązującym już w bieżącym
roku szkolnym 1975/76, jest jed
ną z najważniejszych inicjatyw
wychowawczych. W szkołach i
innych placówkach oświatowowychowawczych Kodeks stanowi
kolejne przedsięwzięcie wycho
wawcze z ostatnich lat; wśród
nich wymienić warto: wprowa
dzenie powszechnego obowiązku
pracy fizycznej uczniów, rozsze
rzoną skalę stopni z zachowania,
jednolity
ceremoniał
szkolny,
wpisywanie na świadectwie obok
stopni z poszczególnych przedmio
tów innych ważnych osiągnięć
uczniów, powołanie pedagogów
szkolnych w celu rozwiązywania
szczególnie
skomplikowanych
problemów
opiekuńczo-wycho
wawczych, wprowadzenie nowego
regulaminu komitetów rodziciels
kich (sprzyjającego lepszej współ
pracy rodziny i szkoły). Przedsię
wzięcia te, jak zresztą w iele in
nych wdrażanych ostatnio w dzie
dzinie oświaty i wychowania,
podporządkowane są jednemu ce
lowi — intensyfikacji pracy w y
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chowawczej, w wyniku której
szkoła staje się terenem aktyw
ności intelektualnej uczniów.
Kodeks Ucznia jest to zbiór za
sad postępowania poszczególnych
uczniów i ich przedstawicieli ujęty w formie praw i obowiąz
ków oraz wspierający ich pra
widłową realizację — wykaz w y
różnień i kar. Jest to jednak
żbiór tylko podstawowych zasad
obejmujących wszystkich
ucz
niów bez względu na rodzaj szko
ły i w mniejszym lub większym
stopniu bez względu na ich wiek.
Nie należy zatem szukać w K o 
deksie szczegółowych rozwiązań
charakterystycznych dla określo
nego rodzaju szkoły lub środo
wiska społecznego. Zawarte w
Kodeksie zasady postępowania
nie są celem ani metą, do której
należałoby zdążać. Są one, tak
samo jak cała edukacja szkolna,
tylko środkiem do osobowego
rozwoju, do jak najlepszego przy
gotowania dorastającego pokole
nia, do twórczej pracy zawodo
wej i aktywnego życia w społe
czeństwie.
Charakterystyczną
tendencję
wyznaczają postulaty racjonalnej
organizacji
procesu nauczania.
Jest tu m. in. prawo do wcześ
niejszego
poznania
programu
nauczania, uprzedzaniu uczniów
odpowiednio wcześniej o spraw
dzianach klasowych i organizo
wanie ich jeden ja z w ciągu
dnia, zapoznawanie na bieżąco z
ocenami wystawionymi z posz
czególnych
przedmiotów,
nieobciążanie zadaniami domowymi
na święta i wakacje itp. W dob
rze
zorganizowanych
szkołach
postulaty te są od dawna reali
zowane. Sądząc jednak z zapalczywości, z jaką uczniowie dys
kutowali na te tematy, przy
puszczać można, że nieprawidło
wości te są dość powszechne.
Znalazł także odbicie w K o
deksie głośno podnoszony przez

młodzież problem dodatkowej po
mocy ze strony nauczyciela i do
datkowej oceny postępów w nau
ce w
przypadku napotykania
przez ucznia na szczególne trud
ności (zwłaszcza powstałe z przy
czyn od niego niezależnych).
Uwzględniono również postulat
dopuszczalności
ponownego
sprawdzenia wiadomości ucznia,
jeśli — jego zdaniem — ocena z
określonego przedmiotu jest nie
sprawiedliwa.
Sformułowany został (na wnio
sek władz szkolnych i samej mło
dzieży) obowiązek współdziałania
każdego ucznia ze szkołą w re
alizacji stojących przed nią za
dań. Uczniowie i ich organizacje
obciążeni są współodpowiedzial
nością za wyniki pracy szkoły i
pomyślne rozwiązywanie wszyst
kich spraw własnej społeczności.
Konsekwencją tego stanowiska
jest zawarty w Kodeksie, po raz
pierwszy w tak imperatywnej
formie, obowiązek udzielania ko
legom pomocy w nauce, szcze
gólnie w przypadku, gdy trud
ności powstały z przyczyn obiek
tywnych, np. choroba, wypadek
losowy, trudności w domu ro
dzinnym itp. Jest to jeden z naj
ważniejszych i najpiękniejszych
obowiązków ucznia.
Analizując treść Kodeksu war
to jeszcze zwrócić uwagę na nie
które pomijane dotąd problemy
młodzieży związane z jej osobis
tymi zainteresowaniami i upodo
baniami. M. in. przyjęte zostało
prawo ucznia do udziału indywi
dualnie lub zbiorowo w impre
zach dostępnych dla młodzieży,
odbywających się poza szkołą.
Dotyczy to również możliwości
korzystania z działalności insty
tucji kulturalnych i rozrywko
wych, z programem dostępnym
dla
określonych
grup
wieku
dzieci i młodzieży. Trzeba było
również zająć w Kodeksie stano

wisko w sprawach mody, upodo
bań, sposobu ubierania się, ucze
sania itp. Problemy te stanowiły
od lat przysłowiową kość nie
zgody między młodzieżą a nau
czycielami. Pozostawiono samej
młodzieży i rodzicom możliwość
wyboru określonej mody jako
zjawiska zewnętrznego, przemi
jającego i związanego z- indywi
dualnymi upodobaniami. W każ
dym jednak przypadku uczeń
musi przestrzegać higieny osobis
tej, estetyki i schludności ubioru
oraz fryzury.
Po raz pierwszy w dokumen
tach tego typu Kodeks Ucznia
zwraca uwagę na konieczność
poszanowania godności własnej
ucznia i dyskrecji w sprawach osobistych. Prawo to ma zapobie
gać ewentualnym przypadkom
obrażania ucznia, przezywania,
określania go poniżającymi epite
tami. Kodeks przeciwstawia się
także przypadkom wyciągania na
forum klasy, a tym bardziej
szkoły, różnych spraw rodzinnych
uczniów.
Wśród obowiązków ucznia na
uwagę zasługuje nowe sformuło
wanie dotyczące ochrony i po
szanowania przyrody, jako natu
ralnego środowiska człowieka,
troski o zdrowie i bezpieczeń
stwo własne oraz kolegów. W
tym kontekście Kodeks Ucznia
występuje przeciw paleniu tyto
niu, piciu alkoholu — jako szkod
liwym dla zdrowia nałogom —
bez względu na wiek osoby.
Szczupłość miejsca nie pozwala
nam, niestety, na szczegółowe
omówienie wszystkich punktów
zawartych w Kodeksie Ucznia.
Zainteresowanych
Czytelników
odsyłamy do specjalistycznych
czasopism.*
MATEUSZ BU RIAN
• P ełn y tekst Kodeksu Ucznia zn a j
duje się w „G łosie N auczycielskim ”
nr 35/1975, S. 3.
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Tak pisał w jednym ze swych wierszy Leo
pold Staff, poeta ogromnie wrażliwy na
piękno przyrody, w którego twórczości od
najdujemy pejzaże prawie wszystkich regio
nów Polski.
Inny poeta, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
wielki piewca Tatr, poświęcił górom najpięk
niejsze swoje wiersze. Przypomnijmy sobie
chociażby początek jednego z nich:
N a s zczy ta ch T a tr, na szczy ta ch

T a tr,

N a s in e j ic h kraw ęd zi,
K r ó ł u je w m g ła c h ś w iszczą cy
I cza rn e c h m u r y pęd zi.

w ia tr

Góry urzekają swoją surową i niedostępną
urodą nie tylko poetów i malarzy, nie tylko
ludzi obdarzonych wyjątkową wrażliwością i
wyobraźnią, lecz każdego, kto poznał je choć
trochę, kto choć raz odbył poranny spacer,
kto oglądał zachody słońca wśród szczytów,
wiosenne krokusy na halach, skrzący się
baśniowo śnieg na zboczach i szron na
świerkach.
Aby coś pokochać prawdziwie trzeba to
poznać. Wiedza wzbogaca uczucie, nadaje mu
trwalszy kształt. Dlatego też dowiadujmy się
o naszej Ziemi Ojczystej jak najwięcej, o jej
miastach, jeziorach, górach, o historii i dniu
dzisiejszym.
Tatry — pasmo górskie o długości około 56
kilometrów, a wysokości średniej około 2000—
2500 metrów nad poziom morza — tylko jed
ną piątą swego łuku leżą w granicach Pol
ski. Największa ich część leży ■po stronie
Czechosłowacji. Część Tatr leżąca w grani
cach Polski dzieli się na Wysokie i Zachod
nie. Tatry Wysokie to jedyna na terenie Pol
ski grupa górska o charakterze alpejskim. Tu
właśnie wysokie granitowe szczyty stromymi,
urwistymi skalnymi ścianami opadają ku
głębokim przepaściom, kotłom i dolinom.
Piękne, niepowtarzalne krajobrazy, widoki o
urodzie surowej i niedostępnej ściągają w7
Tatry tysiące turystów. Dodajmy, że Tatry,
obok Sudetów Zachodnich, są najlepiej zagos
podarowanym rejonem górskim w Polsce.
Schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, nad
Morskim Okiem, w Roztoce, na Hali Gąsieni
cowej, na Kalatówkach, na Hali Kondratow ej, na Ornaku, w Dolinie Chochołowskiej.
Dom Turysty w Zakopanem — największy w
Polsce — ogromna ilość domów wczasowych,
pensjonatów, sanatoriów i
prewentoriów
wszystko to stwarza dogodną bazę turystycz
ną. Narciarzy dodatkowo przyciągają liczne
wyciągi linowe, krzesełkowe i innego typu,
wypożyczalnie dobrego sprzętu narciarskiego,
wiele szkółek narciarskich w tym PTTK, in
struktorów nauki jazdy na nartach, atrakcyj
ne nartostrady, których jest łącznie 28,8 kilo
metra oraz 116 kilometrów szlaków narciars
kich. Nic więc dziwnego, że Zakopane leżące
u podnóża Tatr zyskało sobie miano zimowej
stolicy Polski.
Zakopane położone jest na wysokości 837—
1000 metrów nad poziomem morza. Na prze
łomie X V I i X V II wieku człowiek o nazwis
ku Gąsienica u podnóża Tatr założył na karczowisku osadę, którą nazwał Nowa Osada.
Była to jednak niezbyt wrygodna nazwa i
szybko zastąpiła ją ludowa, pochodząca od
nazwy karczowiska w lesie, nazywanego w

tym regionie „kopanem” . Miejscowa ludność
mówiąc o tej osadzie określała jej położenie
za karczowiskiem, „za kopanem” . Pierwsze
wzmianki historyczne o wsi o nazwie Zako
pane pochodzą z 1564 roku. jako o wsi nale
żącej do starostwa nowotarskiego. W czasach
zaboru austriackiego Zakopane tworzyło do
bra kameralne, a w roku 1824 sprzedał je
rząd Emanuelowi Homolacsowi, od którego
dobra te nabył z kolei Ludwik Eichborn, bo
gaty bankier z Berlina. W roku 1889 ziemię
zakopiańską nabył Władysław Zamoyski. W ar
tości zdrowotne i piękno Zakopanego odkrył
dr Tytus Chałubiński. Wracając jako uczestnik
rewolucji węgierskiej w czasie Wiosny Lu
dów, Chałubiński znalazł się w Tatrach, któ
re ogromnie go urzekły. Postanowił zamiesz
kać na stałe w Zakopanem. Do ludzi zako
chanych w Tatrach i Zakopanem należeli w y
bitni twórcy naszej literatury, muzyki, malar
stwa. Wymieńmy chociażby Mieczysława Kar
łowicza, Stanisława Witkiewicza, Jana Kas
prowicza, Kazimierza Przerwę-Tetmajera i
Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Położyli oni
ogromne zasługi dla rozwoju tej pięknie po
łożonej góralskiej wsi.
W 1887 roku, na skutek starań dr Tytusa
Chałubińskiego, Zakopane uzyskało status ko
misji klimatycznej na uzdrowisko. Klimat
Zakopanego okazał się szczególnie zdrowotny
dla chorych na gruźlicę płuc i kości. Odległa
o około 3 km Jaszczurówka posiada źródła o
temperaturze + 20°C. Zaczęło się więc Zako
pane rozwijać jako miejscowość sanatoryj
na i uzdrowiskowa. W roku 1933 Zakopane
uzyskało prawa miejskie i stało się bardzo
modną miejscowością wypoczynkową. Obec
nie powierzchnia miasta wynosi 8,5 km2, li
czy około 30 tysięcy mieszkańców. Wśród za
kopiańskich szkół wyróżnia się zwłaszcza
Szkoła Przemysłu Drzewnego, założona w
1878 roku 1 szkoła koronkarska założona z
inicjatywy Heleny Modrzejewskiej. Do cie
kawych miejsc w Zakopanem niewątpliwie
należy Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Cha
łubińskiego, w którym znajdują się zhiory
przyrodnicze i etnograficzne. Wśród ciekawej
architektury Zakopanego warto też zwrócić
uwagę na w illę „Pod Jedlami” zbudowaną w
roku 1897 według projektu Stanisława W it
kiewicza i na gmach „Muzeum Tatrzańskie
go” zbudowany również według projektu
St. Witkiewicza.

M.K.
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S z tu k a uczenia się
W serii „Sygnały” ukazała się
nowa pozycja, jest nią „Sztuka
uczenia się” Zbigniewa Pietrasińskiego. Autor jest absolwen
tem Uniwersytetu Warszawskie
go, a obecnie wykłada psycholo
gię w Instytucie Organizacji i
Kierowania powołanym dó życia
w 1972 roku; jest także kierow
nikiem Zakładu Psychologii w
Instytucie badań Pedagogicznych.
Pierwsze wydanie „Sztuki uczenia się” ukazało się w 1960 r.,
następne — w 1961, 1962, 1964 r.
obecne wydanie, piąte, zostało
rozszerzone i zmodyfikowano w
nim cztery nowe rozdziały.
Książka przeznaczona jest prze
de wszystkim na użytek uczniów
szkół ogólnokształcących i zawo
dowych, studentów i samouków.
Ponieważ
'jednak' zdobywanie
przez jednostkę nawyków spraw
nego uczenia się rozpocząć powin
no się jak. najwcześniej, zanim
jeszcze młody człowiek dojrzeje
do świadomej pracy nad sobą,
książka 'ta może spełnić najpeł
niej swoje zadanie tylko w ów 
czas, gdy znajdzie sojuszników w
nauczycielach i rodzicach. 1
Zawarte w tej pozycji infor
macje o 1sposobach efektywnego

uczenia się, są w znacznej mie
rze rezultatem dorobku współ
czesnej psychologii. Podane w ia
domości i wskazówki nie wyczer
pują oczywiście tematu. Głów
nym zadaniem książki nie jest
wskazanie pewnej sumy goto
wych wzorów do naśladowania,
lecz zachęcanie Czytelnika do
stałego spoglądania na proces uczenia się przez pryzmat ideału
sprawnego wykonywania każdej
podjętej czynności.
„Sztuka uczenia się ma dwa
kręgi wtajemniczenia — czytamy
w rozdziale — I — Pierwszy,
łatwiej dostępny i szerzej popu
laryzowany, to znajomość racjo
nalnych technik zdobywania w ie
dzy i organizacji pracy nad jej
przyswajaniem i utrwalaniem.
K rąg drugi jest bardziej- eksklu
zywny i na mocy niepisanego
prawa jak gdyby zastrzeżony dla
dorosłych, głównie polityków, pe
dagogów, filozofów. Obejmuje on
przede wszystkim wybór głów 
nych celów i treści uczenia się
oraz wyznaczanie jego miejsca w
programie życiowym jednostki.
Pierwszy krąg wtajemniczenia obejmuje więc technikę i organi
zację uczenia się, drugi zaś —
je j strategię. Krąg pierwszy,
wcześniej dostępny uczniowi, jest
służebny,
instrumentalny
w o
bec drugiego.” (s. 13).
Książka Zbigniewa Pietrasińskiego cieszy się wielką poczytnością. Już sam fakt, że niniej
sze wydanie jest z kolei piątym,
mówi sam za siebie.
Zbigniew
Pietrasiński:
Sztuka
uczenia się. Wiedza Powszechna
1975, s. 294, cena zł 35.—

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ

Profesor
Wilczur
— Muszę z nim zostać i zostanę... zo
stanę!...
Oto na szalę padło ostatnie słowo, sło
wo, którego już nic w niej nie zmieni. Od
wróciła się i spojrzała na Kolskiego. Ser
ce ścisnęło się w nagłym skurczu. Po
wiedziała drżącym głosem:
— Musi pan jak •najprędzej, zaraz ju
tro wracać do Warszawy. Koniecznie.
— Dlaczego, panno Łucjo? Co się stało?
— zapytał przerażony.
Potrząsnęła głową:
— Nic. Nic. A le jeżeli żywi pan dla
mnie choć odrobinę dobrych uczuć, w yjedzie pan zaraz.
— Ależ dlaczego?
Łucja nie mogła dłużej wytrzymać. Łzy
napłynęły jej do oczu, w piersi odezwało
się spazmatyczne tkanie. Zaskoczony K o l
ski chwycił ją w objęcia i mocno przytu
lił do siebie.
— Kochana — powtarzał — uspokój się,
kochana.
Ona jednak nie mogła opanować szlo
chu. Czuła podtrzymujące ją ramiona, nie
■miała jednak siły, by się z nich wyrwać.
Czuła na włosach jego pocałunki łagodne,
serdeczne i tak pożądane. I tym wyraź
niej odzywała się w niej świadomość, że
musi wyrzec się ich na zawsze, do końca
życia.
Kolski usadowił Łucję na fotelu i klęk
nąwszy przy niej błagał ją najczulszymi
słowami, by się uspokoiła. Stopniowo od
zyskiwała zdolność mówienia. Wycierał jej

14

CO NOWEGO
W KSIĘGARNIACH?
Charles de Gaulle. Gerhard J.,
T. 1, 2. Wyd. 3. K iW 75, 456 s.
cena zł 100. Obszerna bibliogra
fia
długoletniego
prezydenta
Francji.
Prahistoria ziem polskich. T. 1.
Paleolit i mezolit. Ossolineum 75,
461 s. tabl. mapy il. bibliogr. pł.
190 zł. P A N . Inst. Historii Kultu
ry Materialnej. Pierwsza część
wielotomowego opracowania po
święconego prahistorii ziem pol
skich. Obejmuje okres od paleo
litu do mezolitu. Praca jest od
biciem aktualnego stanu badań
nad najdawniejszą przeszłością
naszego kraju.
Budujemy sami. Tajovski V. Kró
likarnie, obórki dla kóz, kurniki,
budy dla psów, gołębniki, klatki
dla nutrii, pieczarkarnie. Tł. z
czeskiego. P W R iL 75, 116 s.,- il.
bibliogr. cena zł 30. Zbiór prak
tycznych porad, szczegółów roz
wiązań konstrukcyjnych oraz ry
sunków pomocnych w wykony
waniu pomieszczeń i urządzeń
niezbędnych w chowie drobnego
inwentarza i in. Dla hodowców
amatorów.
Nowe szkice z estetyki muzycz
nej. Lissa Z. PW M 75, 172 s. ce
na zł 35. Treść: O istocie dzieła
muzycznego; O tzw. rozumieniu
muzyki; O wartości w muzyce;
Świadomość historyczka w muzy
ce i jej rola w e współczesnej
kulturze
muzycznej.
Recepcja
muzyczna jako współczynnik his-,
torii muzyki. Prolegomena do teo

oczy i policzki swoją chusteczką.
— Nie zostawię cię nigdy, kochana —
. mówił. — N ie oddam cię nikomu.
— Janku... Janku — szepnęła i zarzu
ciła mu ręce na szyję.
W nagłym porywie przyciągnął ją do
siebie:
— Kochasz mnie! Wiem, że kochasz!
— Ciebie, tylko ciebie!
— Ńo widzisz, jakie to szczęście! Ja
kie to wielkie szczęście — mówił głosem
nabrzmiałym wzruszeniem. — Pobierze
my się i ju ż . nie rozstaniemy się nigdy.
N ic nas nie rozłączy. Najdroższa moja,
jedyna!...
Łucja przygryzła wargi, odsunęła go od
siebie i potrząsnęła głową:
— Nie, Janku... Nie... Kocham cię, ale
wiesz dobrze, że nie jestem wolna, że
nie mogę sobą rozporządzać. Musimy się
oboje z tym pogodzić. Na to nie ma żad
nego sposobu...
Spojrzał na nią z lękiem:
— Jalk mam to rozumieć, że nie jesteś
wolna? Co przez to chcesz powiedzieć?
— Że mam zobowiązania, z których się
nie mogę wycofać.
Ujął ją za rękę w przegubie:
— Łucjo, czy to ma znaczyć, że jesteś
jego... że łączy Cię z nim...
Zrozumiała pytanie, którego nie mógł
wydobyć z siebie i zaprzeczyła żywo:
— Ach, nie. Broń Boże: A le są przecież
zobowiązania stokroć mocniejsze od tego...
— Żadne zobowiązania — wybuchnął —
nie mogą być mocniejsze od prawdziwego
uczucia.
— Zbyt proste ujęcie. Nie. mogę. Nie
umiałabym zacząć z flim o tym mówić.
Te słowa nie przeszłyby mi przez usta.
Och, dość pomyśleć o tym jakie ten czło
wiek miał tragiczne życie, ile krzywd spa
dło nań najbardziej niezasłużenie, ile
nieszczęść go spotkało, jego, człowieka o

rii tradycji w muzyce; Muzyka a
rewolucja.
Kobieta starożytnego Wschodu.
Seibert I. Allbum. Tł. z niem.
W A iF 75, 67 s. rys. bibliogr. pł. ■
280 zł. Wizerunek Kobiety. A l
bum
poświęcony
kobietom
Wschodu. Wstęp omawia rolę ko
biety,
małżeńskie
i
rodzinne
miejsce kobiety w starożytnych
kulturach. Tablica chronologicz
na.
Amatorskie uprawianie plastyki.
Bukowski R. COK 75, 39 s. tabl.
cena zł 28. Poradnik dla plastyków-amatorów.
Zagadnienia
związane z organizacją i wypo
sażeniem pracowni malarskiej,
graficznej i rzeźbiarskiej. Sprzęt
plenerowy. Omówienie technik
graficznych (rysunek, grafika), za
sad wyboru tematu oraz kompo
zycji rysunku i grafiki. Porady
praktyczne z zakresu właściwego
stosowania materiałów i narzę
dzi w poszczególnych dziedzinach
plastyki.
Powyższe książki można nabywać
we wszystkich księgarniach „Domu
Książki” lub zamawiać pod następu
jącym adresem: Powszechna Księgar
nia Wysyłkowa, ul. Nowolipie 4, 0-150
Warszawa.

największej dobroci, o najczulszym ser
cu, o najwyższej wartości duchowej. Nie,
Janku. Pokochałam pana zbyt późno, nie
stety. Dziś już nie mogę, nie mogę się
cofnąć. Brzydziłabym się sama sobą, gdy
bym musiała zaliczyć siebie do tych wszy
stkich ludzi, którzy go pokrzywdzili. Nie,
Janku. Nie umiałabym żyć z przeświad
czeniem, że popełniłam podłość... Ciężko
mi, Bóg widzi jak ciężko, ale na to nie
ma rady.
— Łucjo — zaczął, lecz mu przerwała:
— Nie mówmy o tym. Po co mamy na
próżno szarpać swoje nerwy.
Ależ wysłuchaj mnie. Jestem najmoc
niej przekonany, wiem o tym, że profesor
bynajmniej nie zamierza domagać się od
ciebie dotrzymania obietnicy.
— Skąd możesz o tym wiedzieć? — za
pytała zdziwiona.
— Sam mi o tym powiedział.
— Jak to?... T y z nim o tym mówiłeś?
To niemożliwe!
— Nie o tym. A le jestem przekonany,
że umyślnie chciał mi dać do zrozumie
nia, bym nie tracił nadziei zdobycia cie
bie.
— Ach, do zrozumienia? — powiedzia
ła, z smutnym uśmiechem.
Kolski zniecierpliwił się.
— No w ięc .powtórzę ci naszą rozmowę.
N i z tego, ni z owego zapytał mnie ile
mam lat i dlaczego się nie żenię. A póź
niej zaczął namawiać mnie do małżeń
stwa i najwyraźniej w świecie powiedział,
.że nie wolno jest żenić się w późnym w ie
ku, i że nie wolno żenić się z kobietą zna
cznie młodszą. To najwyraźniej w świecie
brzmiało jak oświadczenie: jeżeli ją ko
chasz, to ją bierz. Z m ojej strony możesz
się nie spodziewać żadnych przeszkód,
gdyż ja się z nią nie ożenię.
(123) cdn.

Rozmowy
z Czytelnikami

Pan Jan S. z Zawiercia pisze:
Musiałbym jeszcze dwa lata kon
tynuować szkołę średnią do uzys
kania" świadectwa dojrzałości. Tak
bardzo pragnąłbym zostać kapła
nem. T o jest moje najgorętsze
pragnienie w życiu.
Drogi Czytelniku! Zachęcamy
do pilnej nauki, życzymy dobrych
wyników. Oddany sympatyk na
szego Kościoła i stały czytelnik
„Rodziny” powinien znać nasze
kościoły w pobliżu sw ego. m iej
sca zamieszkania,
przyjeżdżać
tam na nabożeństwa ze swoją ro
dziną, interesować się życiem
Kościoła Polskokatolickiego, zdo
bywać nowych sympatyków i
czytelników naszego tygodnika.
Spełnienie tych warunków, po
parte świadectwem księdza pro
boszcza parafii polskokatolickiej,
z którą zwiąże Pan dalsze życie
duchowe, 'będzie dowodem praw
dziwego powołania do kapłań
stwa w naszym Kościele.
Pani Zofia K. z Cieszyna napi

sała do nas list, w którym prosi
o pomoc w nawiązaniu kontaktu
z osobami, które lubią rozmawiać
o problemach ludzi samotnych.
Droga Pani! Radzimy wybrać
się do Bielska-Białej. Mamy tam
naszą parafię, sporą liczbę odda
nych wyznawców i miłych sym
patyków. Mieszkańcy tego pięk
nego miasta wskażą naszą kaplir
cę, która mieści się w zaniku. Na
pytania dotyczące niezrozumia
łych wyrażeń (zawartych w Piś
mie św. udzielimy chętnie w y 
jaśnień.,
Pani Janina Ch. prosi o wyjaś
nienie słowa „absyda” .
Absyda (apsy-da) pochodzi od
słowa greckiego „apsis”
(łac.
apsis, absis, absida) i oznacza
łuk, zagięcie zaokrąglenie lub
sklepienie półkoliste lub wieloboczne, podobne do wnęki. W bu
downictwie kościelnym mieści się
na końcu naw y (na wprost wejś
cia głównego), lub na końcach
transeptu, rzadziej' w miejscu

Kącik medyczny

ZA PO M N IAN E NAZW Y

głównego wejścia. W budownic
twie sakralnym pojawia się z po
czątkiem
ery
chrześcijańskiej.
Bardzo rzadkie przykłady absydy
występują w architekturze Gre
cji starożytnej. ' Właściwą epokę
rozwoju absydy, stanowi epoka
romańska na zachodzie Europy
Ponownie znajduje absyda zasto
sowanie w epoce renesansu i ba
roku, w mniejszym stopniu — w
klasycyzmie.
Pan Zbigniew K. z Brzegu pro
si za pośrednictwem naszej Re
dakcji o informacje, gdzie można
nabyć Protoewangelię Jakuba i
inne książki o tematyce biblijnej.
Pana Zbigniewa i Innych Czy
telników, którzy poszukują róż
nych książek o tematyce biblij
nej, informujemy, że należy się
w takich sprawach zwracać do
antykwariatów prowadzących za
kup i sprzedaż książek oraz w y 
dawnictw wyczerpanych na ryn
ku księgarskim.
Wielu Czytelników zwróciło się
do Redakcji z zapytaniem, dla
czego w miesiącach wakacyjnych
otrzymali „Rodzinę”’ z kilkudnio
wym opóźnieniem, a więc w po
niedziałek lub wtorek, zamiast
przed niedzielą.
Pragniemy wyjaśnić, że kolpor
towaniem naszego tygodnika zaj
muje się nie Redakcja; lecz Cen
trala Kolportażu Prasy i W ydaw

ki nazywano krótko ułem,
zapsowanie.

nictw R9W It:P K R ” w Warszawie,
ul. Towarowa 28. Na pewno pra
cownicy Centrali w okresie urlo
pów byli obciążeni nadmierną
pracą i z tego powodu nastąpiło
opóźnienie.
Pan Julian W. z Zawiercia po
raz pierwszy dowiedział się o
Kościele
Polskokatolickim
po
przeczytaniu w „Rodzinie” arty
kułu ks. T. Piątka pt.: „Normy
moralności małżeńskiej w rodzi
nie” . Pan Julian pisze: „Finałem
naszego rozbicia w małżeństwie
był proces rozwodowy. Musiałem
pozostawić cały majątek, dzieci i
udać się na tułaczkę.”
Drogi Panie Julianie! Rozu
miemy doskonale tych małżon
ków, którzy nie z własnej winy
stali się rozwiedzionymi. W 33
numerze „Rodziny” w rubryce
„Rozmowy z Czytelnikami” poda
liśmy obszerne informacje dla
tych, którzy pragną uregulować
swoje pożycie małżeńskie.
Pana i innych zainteresowa
nych informujemy, że Zakład
Wydawniczy „Odrodzenie”, "ul.
Wilcza 31, 00-544 Warszawa, w y 
syła pojedyncze egzemplarze na
szego Tygodnika „Rodzina” za za
liczeniem pocztowym.
Wszystkich Czytelników i Ko
respondentów serdecznie pozdra
wiamy
ks. M ARIAN LEWANDOWSKI

a na zakażenie

mówiono w tym czasie

Poza historykami medycyny niewielu dziś lekarzy wiedziałoby o co
choremu chodzi, gdy powie, że „boli go uł na nodze” albo „ma okrop
ną fluksję!” Cóż — i czasy się zmieniają, i język się zmienia.
AM

W ciągu stuleci zmieniają się nazwy chorób, tak jak zmianom ule
ga ich leczenie. K to dziś w ie co to przymiot, ogniopiór, kaduk czy
wapory? Ciekawe może będzie dla współczesnego czytelnika „prze
tłumaczenie” tych nazw ze staropolskiej medycyny na język współ
czesny.
Nasze babki i prababki' cierpiały często na fluksję. Nazwa ta, nie
mająca właściwie odpowiednika w e współczesnym medycznym nazew
nictwie, oznaczała ropne zapalenie okostnej. dolnej lub górnej szczę
k i z obrzękiem poUczka i si2nymi bólami. Zapalenie to wywołane b y
ło zakażeniem w wierzchołku korzenia zębowego.
W tym też czasie, lub jeszcze parę dziesiątek lat wcześniej, „sen
tymentalne niewiasty — jak pisze znany polski, historyk medycyny
prof. W. Szumowski — najchętniej chorowały na „wapory” . Wapory
miała to być jakaś bliżej nieokreślona para albo „tchnienie ducho
w e” , które w nadmiernej ilości miały uderzać_ do głowy i serca po
wodując najróżnorodniejsze dolegliwości.
W średniowieczu groźną, a wówczas epidemicznie się szerzącą cho
robę — dżumę, nazywano morem lub morowym powietrzem. Dotąd
śpiewa się w kościele: „Od powietrza, głodu, ognia i w ojny zachowaj
nas Panie!” . T o powietrze to właśnie dżuma dziesiątkująca ludność
w wiekach średnich. '
Pospolita choroba dziecięca — odra — miała dwie nazwy: ognio
piór i żarnica. Z drugą z nich jeszcze teraz można, spotkać się na
wsiach wielkopolskich.
Padaczkę, czyli epilepsję, nazywano jeszcze nie tak dawno chorobą
św. Walentego, a czasem św. Wita, a w wiekach dawnych zaś kadu
kiem — od słowa łacińskiego „caducus” — spadający. Stąd też może
powstało brzydkie powiedzenie: „na kaduka” !
Rzeżączkę staropolska medycyna- nazywała wiewiórem, a kiłę —
przymiotem. Nazw y te spotykamy w pismach nadwornego lekarza
Stefana Batorego — doktora Wojciecha Oczki.
Nazwa, która w średniowieczu obejmowała wszelkie stany zapalne
i ropne rozwijające się na kończynach, to święty ogień albo ogień
św. Antoniego. W późniejszym okresie tak nazywano ostre bakteryjne,
zapalenie skóry, czyli różę.
Wszelkie plamy na skórze i wrzody jeszcze za czasów doktora Ocz-

Drodzy Czytelnicy!
Niedługo przeczytacie ostatni odcinek powieści Ta
deusza Dołęgi-Mostowicza „Profesor W ilczur” . W ielu
naszych Czytelników zorientowało się już, źe druk
tej powieści w Rodzinie” zbliża się ku końcowi. Od
nich właśnie od pewnego czasu otrzymujemy listy
z propozycjami drukowania w odcinkach następnych
powieści. Czytelnicy proszą między innymi o druko
wanie „K a rie ry Nikodema D yzm y” Tadeusza Dołę
gi-Mostowicza, „Czarnych aniołów” Franciszka Mauriaca, „Łuku Trium falnego” Ericha M arii Remarquea, „Pow rotu do gniazd” Józefa Ignacego K ra 
szewskiego, „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza i
wielu innych. Niestety, redakcja nie posiada w swo
je j bibliotece tych książek i dlatego zwracamy się
z prośbą do naszych Czytelników o nadsyłanie swoich
propozycji wraz z załączonym egzemplarzem książki.
Wśród Czytelników, którzy do 15 listopada br. na~
deślą do redakcji książki z propozycją druku w od
cinkach, zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Przypominamy nasz adres:
Redakcja tygodnika
ul. W ilcza 31
00-544 Warszawa.

,Rodzina’
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Dzieweczko, wstań
Głośny lament i płacz, dochodzący na ulicę z podwórka okazałego
pałacyku, obwieszczał przechodniom nieszczęście jakie spotkało miesz
kańców tego domu. Zmarła ukochana córeczka żydowskiego dostojni
ka. Wśród ogólnej rozpaczy najprzytomniej zachował się ojciec zmar
łej dziewczynki. Ktoś poinformował go, że „cudotwórca” z Nazaretu
przyszedł do ich miasteczka i zatrzymał się na rynku, aby nauczać
lud. Wieść o cudownych uzdrowieniach dokonywanych przez nazaretańskiego Nauczyciela dotarła już wcześniej, bo ludzie przekazywali
ją sobie z ust do ust.

Jeśli leczy, to może i wskrzesi moją córkę — pomyślał zrozpaczony
ojciec i płomyk nadziei zapalił się w jego sercu. Ocierając łzy, wym k
nął się z domu. gdzie już rozpoczynano przygotowania do pogrzebu
i pobiegł na rynek do stóp Jezusa. Docisnąwszy się do Mistrza upadł
na kolana i prosił: Panie, córka moja niedawno skonała, ale pójdź,
włóż na nią rękę swoją a żyć będzie. Widocznie prosił z ogromną
wiarą, bo Pan Jezus natychmiast przerwał naukę i udał się do domu
żałoby.
W tym czasie cały pokój, gdzie leżała zmarła oraz plac przed do
mem zapełnił lud. Jedni przyszli wyrazić swoje współczucie rodzinie
zmarłej, inni chcieli po raz ostatni zobaczyć twarzyczkę dziewczynki
którą znali i lubili. Przybyli także zaproszeni grajkowie pogrzebowi,
którzy według panujących w Palestynie zwyczajów wygrywali na
fletach smutne melodie potęgując i tak już głośny jęk i lament ze
branych. Nie zabrakło też zwykłych gapiów, którzy przyszli popa
trzeć, czy panienka będzie miała bogaty pogrzeb. Z wielkim trudem
ojciec zmarłej torował drogę Chrystusowi do izby, gdzie spoczywały
zwłoki córeczki, ale na jego widok zrobił się jeszcze większy zgiełk
i płacz. Jezus dał znak ręką, by umilkli i powiedział: — Odstąpcie,
dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Mimo powagi miejsca i chwili
ten i ów parsknął śmiechem i zaczął głośno podrwiwać sobie z dziw
nego przybysza, ale gospodarz wyprosił wszystkich z mieszkania.
Dopiero teraz Pan Jezus podszedł do zwłok dziewczynki i ujął ją
za rękę. Powaga i głęboki spokój malowały się na twarzy Zbawicie
la, gdy wydawał cichy, ale stanowczy rozkaz: — „Dzieweczko wstań” !
Drgnęło nieruchome i sztywne ciało, pierś podniosła się w głębo
kim oddechu, jednocześnie znikły bez śladu objawy choroby, która
spowodowała śmierć. Dziewczynka otworzyła oczy przecierając je rę
kami, jak dziecko zbudzone z głębokiego snu i powiedziała z uśmie
chem do promieniejącego szczęściem ojca: Tatuniu, już się czuję cał
kiem dobrze, chyba długo i dobrze spałam. Ojciec pochylił się nad
nią, by ucałować swoje szczęście lecz ona chwyciwszy go za szyję,
poczęła szeptać do ucha: T o chyba lekarz stoi przy tobie ojcze i tak
dobrotliwie patrzy na mnie? Ojciec ruchem głowy potwierdził przy
puszczenia córeczki i rzekł: Musimy dziecko oboje ucałować dłonie
tego Człowieka. On ci przywrócił życie i zdi\>wie. Słyszysz, jak na
podwórku ludzie plączą za tobą? Nie wiedzą jeszcze, że żyjesz.

Okna i drzwi
przed zimą

Dla ocieplenia wejścia do domu, koryta
rza, czy sieni — można by jeszcze zawiesić
na łukowato wygiętym pręcie lub szynie osło
nę z jakiegoś grubego materiału. I — jeszcze
jedno — jeśli mamy okna starego typu, np.
tzw. polskie, podwójne, to można między szy
bami nad parapetem położyć wałek z ładnego
materiału, ale trzeba go od czasu do czasu
w y trzepać z kurzu. Wata kładziona w oknie
brudzi się szybko, a jeśli jeszcze, jak to by
wa, posypana jest szkliwem z potłuczonych
bombek choinkowych, lub upstrzona czymś
innym, to stanowi wątpliwą dekorację.

Po upalnym lecie i takiej samej jesieni,
idzie ku nam zima. Może być śnieżna i mroź
na. Na pogodę nie mamy wpływu, ale może
my zadbać o to, żeby było nam ciepło w
mieszkaniu. Wiadomo, że ciepło zimą lubi z
domu uciekać. Wylatuje, którędy tylko może.
a z pewnością umknie go sporo przez nie
szczelne okna i drzwi. Tymi samymi szpara
mi będą się wciskały do wewnątrz lodowate
podmuchy wiatru, zacinający deszcz, a nawet
śnieg. Z uszczelnianiem okien nie należy
zwlekać, właśnie najwyższy czas, żeby się tym
zająć. Zacznijmy od oględzin. Zauważymy
pewnie, że kit odpadł od szyby, futryny się
spaczyły i skrzydła okienne nie przystają jak
należy. Szyby trzeba przymocować małymi
gwoździkami bez główek, potem zakitować.
„rozpadliny” w ramach okiennych można
wypełnić szpachlówką.
Nieszczelność między futryną a skrzydłami
okien można wypełnić rozmaitymi sposoba
mi. Tradycyjny sposób polega na oklejeniu
ram okiennych wałkami z waty, ale jeżeli
nie chce się mieć kłopotu z odklejaniem ich
na wiosnę, to nie można stosować zbyt moc
nych klejów. Sposobem domowym przyrzą
dza się klej z mąki. Mąkę rozmieszaną z zim
ną wodą podgrzewa się parę minut, miesza
jąc aż zgęstnieje (ale roztwór nie powinien
się zagotować). Tą gęstą papką smaruje się
wałki z waty i przylepia naokoło futryny
oraz tam, gdzie skrzydła okien łączą się przy
zamykaniu.
Ten sposób uszczelniania daje możliwość
otwierania okna bez obawy, że wata odpad
nie. Zimą też należy wietrzyć mieszkanie i
pościel, więc przy opatrywaniu okien musimy
o tym pamiętać. Często stosowane wciskanie
waty ostrzem noża w szpary okienne gorzej
spełnia zadanie, bo kaleczy się przy tym
drewniane ramy i wata po otworzeniu okna
odpada.
Inny sposób polega na oklejeniu szpar okiennych paskami papieru. Nie zalecamy go.
bo okno wygląda wtedy niezbyt pięknie,
zwłaszcza jeśli paski są nierówne i nieprecy
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zyjnie klejone. Lepiej już użyć w tym celu
podgumowanej taśmy samoprzylepnej, byle
nie był to kupiony w aptece przylepiec ko
loru różowego. Do nowoczesnych środków
uszczelniających, coraz częściej stosowanych
i godnych polecenia należą paski z gumki
piankowej i nierdzewne taśmy metalowe.
Przejdźmy teraz do drzwi. Nie należy ich
uszczelniać watą, bo i wygląda to bardzo
brzydko, gdy się drzwi otwiera, i nie zawsze
spełnia zadanie. Zamiast w aty można przy
bić paski wojłoku, ale najlepiej uszczelniać
je taśmą metalową, która nie tylko chroni
przed zimnem i kurzem, ale jeszcze łagodzi
hałasy dochodzące z zewnątrz. Do bardzo
starych, zapomnianych już dzisiaj, ale prze
cież dobiych, chociaż tradycyjnych sposobów,
należy oplatanie drzwi warkoczem ze słomy.
Wcale nie musimy się wyrzekać tego pełne
go wdzięku słomianego warkocza, przeciwnie
— po założeniu taśmy uszczelniającej od
środka słomiany warkocz może być piękną
dekoracją na zewnątrz drzwi.

Październik - Miesiącem
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Poprzyj
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Opieki nad Zwierzętami, przesyłając
blankietem PKO dobrowolny datek pie
niężny na konto Zarządu Głównego
TONZ w Warszawie: PKO I O. W ar
szawa 1-9-121.941 — z dopiskiem „M ie
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