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W roku bieżącym — jubile
uszowym roku 30-lecia le
galizacji i 55-lecia zorgani
zowania Kościoła Polskokatolickiego — święto Bożego
Ciała we wszystkich polskokatolickich parafiach miało
szczególnie uroczysty prze
bieg. Na zdjęciu fragmenty
z procesji w parafii katedral
nej pw. Św. Ducha w War
szawie przy ul. Szwoleżerów.

W TYM TYGODNIU: ® l.YIII. — VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Sw., rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
9 2.VIII.
poniedziałek — Dzień Modłów o Pokój @
6.VIII. — piątek — Uroczystość Przemienienia Pańskiego
9 7.VIII. — sobota — św . D onata, biskupa i męczennika ( + 360)

LEKCJA z Listu św. Pawia A postoła do Rzymian (8, 12— 17). Bra
cia! Nie ciała dłużnikami jesteśm y, abyśm y według ciała żyć mieli.
Jeśli bowiem wjedług ciała żyć będziecie, pom rzecie, ale jeśli duchem
sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie. K tórychkolw iek bowiem oży
wia Duch Boży, ci są synami Bożymi. Bo nie otrzymaliście ducha
. przybrania za synów i w duchu tym wołam y: Abba (O jcze)! A sam
Duch daje świadectwo duchowi naszemu, żeśm y synami Bożymi.
A jeśli synami, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicam i Chry
stusa.
EWANGELIA św. \wedlug św. Łukasza (16, 1—9). Onego czasu
rzekł Jezus iucżniom swoim tą przypow ieść: Był człow iek pew ien bo. ' gaty, który miał włodarza, a tego zniesławiono przed nim, jakoby
trwonił dobra jego. I przyw oław czy .go, rzekł m u: Cóż to słyszę ;o To

bie? Zdaj spraw ę z ,włodarstwa tutego, już bowiem nie będziesz m ógł
włodarzyć. i1 m ówił do siebie: cóż ja pocznę, gdy Pan m ój odejmie
mi wlodarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. W iem co u czy
nię, aby, gdy będę złożony z włodarstWa, przyjęli mnie do domów
swoich. Zwoław szy tedy z osobna dłużników Pana Swego, powiedział
pierw szem u: Ile jesteś winien Panu mem u? A on rzekł: Sto barył
oliwy. I powiedział doń: W eź zapis sw ój i siądź natychmiast, a na
pisz pięćdziesiąt. Potem rzekł do drugiego: A ty ileś winien? A on
odpowiedział: Sto korców pszenicy. I rzekł mu: w eź zapis iswój, a )na-‘
pisz osiemdziesiąt. 1 pochwalił Pan przewrotriego włodarza, że roz
tropnie uczynił. A lbow iem Synowie tego świata roztropniejsi są wśród
podobnych sobie niż synowie światłości. Ja •Mam powiadam: czyńcie
sobie ' przyjaciół z maftiony niesprawiedliwości, aby gdy pomrzecie,
przyjęto kvas /do w ieczn ych przybytków .

ruje i rządzi. Nierówne są dobra, którymi
zarządzamy, dlatego też różna będzie odpo
wiedzialność i wynagrodzenie za włożony
trud, za pracę.
Poza sferą czysto materialną istnieje świat
ducha, istnieje życie psychiczne, życie kultu
ralne, religijne. W tej płaszczyźnie bardziej
jesteśmy indywidualni, bardziej nieskrępo
wani i stąd więcej błędów. Tak w jednej,
jak i w drugiej dziedzinie życia należy za
chować roztropność, należy kontrolować swo
je postępowanie z zasadami moralnymi po
zytywnego prawa Boskiego i ludzkiego.
„Zdaj sprawę z włodarstwa swego” — oto
słowa, które brzmią jak przestroga, jak me
mento. Jesteś tylko zarządcą, kierującym
własnym lub społecznym gospodarstwem,
jesteś włodarzem swoich czynów, jesteś gos
podarzem swoich myśli, swojego serca i du
cha. Gdyby każdy z nas pamiętał o tej
prawdzie, gdyby ona towarzyszyła nam przy
wszelkim działaniu, to wówczas mniej by
łoby zła i trwonienia dobra ogólnego.

W ŁODARZ
Każdy z nas w jakiś sppsób jest włoda
rzem. Być włodarzem to znaczy czymś rzą
dzić, zawiadywać. Kiedyś słowo to odnosiło
się do tych osób, które w imieniu właścicie
la kierowały majątkiem ziemskim, tym ma
jątkiem gospodarzyły. Obecnie słowo tp wy
szło z obiegu, gdyż zastąpiono je innym, bar
dziej nowoczesnym i zrozumiałym.
W naszych czasach zamiast włodarzy spo
tykamy dyrektorów, kierowników, którzy
pełnią bardzo odpowiedzialne funkcje, bo za
rządzają, kierują nie własnym, lecz społecz
nym mieniem, majątkiem narodowym. Każ
dy człowiek jest również włodarzem, bo choć
nie podlegają mu olbrzymie dobra i majątki,
to jednak na swoim odcinku pracy, w swoim
domu, na własnym „podwórku”, także kie
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W niektórych instytucjach robi się rema
nent kilka razy w roku, a już koniecznie
przy bilansie na zakończenie starego roku.
Taki remanent i zestawienie — po jednej
stronie winien, a po drugiej ma — powinien
wykonywać nie tylko handel* instytucja
usługowa, ale w jakiś sposób powinien to
robić każdy człowiek. „Zdaj sprawę z wło
darstwa swego” i powiedz, czy jesteś uczci
wy, rzetelny, obowiązkowy, sumienny, czy
pracujesz dla dobra innych. A może jest ina
czej? Może jesteś tym nieuczciwym włoda
rzem, o jakim dowiadujemy się z Ewangelii
św., że dla prywaty, dla zabezpieczenia sobie
i swojej rodzinie znośniejszego bytu na przy
szłość, kiedy zostanie zwolniony _ z pracy,
oszukuje, okrada swego pańa?
Właściciel powierzając swoje dobra w rę
ce zarządcy, zaufał mu i był przekonany, że
ten dobrze wywiąże się ze swoich obowiąz
ków. Widocznie właściciel z prowadzenia
gospodarki był zadowolony i nie poniósł
żadnych strat, a być może miał jeszcze zys
ki, bo przecież po dokonanej przez włoda
rza malwersacji nie wtrąca go do więzie
nia, nie domaga się zwrotu, ale nawet go
pochwala, że był roztropny i umiał się za
bezpieczyć na okres- bezrobocia. Nie bardzo
rozumiemy postępowanie właściciela, bo z
naszego punktu widzenia oszustwo będzie
zawsze oszustwem, niezależnie od tego, z ja
kich pobudek zostało dokonane. Można jedy
nie podziwiać wspaniałomyślność właścicie
la, a może ubolewać nad tym, że nie stwo
rzył swojemu pracownikowi odpowiednich

warunków, by ten., kiedy zostanie z pracy
zwolniony, nie umarł z głodu, ale miął ja
kąś opiekę, jakieś znośne warunki do życia...
W tamtych czasach nie było emerytury, nie
było renty, nie było opieki lekarskiej, nie
istniała troska o człowieka, tak jak ją roz
tacza obecnie nasze państwo. Dziś także ist
nieją przecież kraje, w których obywatel
własną roztropnością, własnym sprytem musi
w jakiś sposób zabezpieczyć sobie i rodzinie
przyszłość.
Ewangeliczny włodarz nie został wtrąco
ny d # więzienia, nie zakuto go w kajdany,
ponieważ właściciel majątku uważa, że
krzywdy mu wielkiej nie wyrządził, a wyka
zał zaradność i przezorność. Temu właścicie
lowi wolno było tak postąpić, wolno mu by
ło być wspaniałomyślnym, wolno mu było
reagować tak jak uważał, ponieważ to był
jego prywatny majątek. Inaczej rzecz się
przedstawia, gdy chodzi o własność publicz
ną, o majątek narodowy.
Społeczeństwo, naród oddając odpowie
dnio przygotowanemu fachowcowi daną dzie
dzinę gospodarki, ufa mu, że z tego zadania
dobrze się wywiąże, że spełni pokładane w
nim nadzieję, że nie roztrwoni, nie zniszczy
majątku, fabryki, przedsiębiorstwa, ale że je
rozbuduje i powiększy. Obywatel, kiedy od
daje materiał do krawca, wierzy, że będzie
miał dobrze uszyty garnitur; właściciel sa
mochodu, oddając do reperacji swój pojazd,
ufa, że wróci po zreperowany wehikuł, a nie
bardziej zniszczony, czy rozbity. Gospodyni
domowa wchodzi do sklepu z przekonaniem,
że zapłaci za dobrą wagę i zdatny do użytku
produkt. Zycie byłoby wielkim koszmarem,
gdyby miało być inaczej, gdybyśmy musieli
w każdym człowieku, sprawującym choćby
najmniejszą funkcję, widzieć oszusta, spry
ciarza, cwaniaka.
Chwała Bogu, że obecnie mamy coraz wię
cej uczciwych ludzi, sumiennych gospoda
rzy, dobrych fachowców, dyrektorów, inży
nierów, mechaników, handlowców. Dzięki
tym ludziom, dzięki ich rzetelnej pracy, na
sza Polska Ludowa staje się z każdym
dniem zasobniejsza i piękniejsza. Niestety,
spotykamy się czasem także i z lekkomyśl
nością ludzką, z brakiem poczucia odpowie
dzialności za swoje czyny.
Chrystus Pan bynajmniej nie pochwalił
przewrotnego włodarza. Na tym przykładzie
wziętym z ówczesnego życia chciał wykazać,
jak bywa posunięty spryt ludzki w rzeczach
tego świata, a jak mało ludzie przejawiają
troski o życie wieczne, o zbawienie duszy.
Ks. ZYGMUNT MĘDREK

W roku bieżącym — jubileuszowym roku 30-lecia
legalizacji i 55-lecia zorganizowania Kościoła Polskokatolickiego — święto Bożego Ciała we wszystkich
polskokatolickich parafiach miało szczególnie rados
ny i uroczysty przebieg. W czasie uroczystości Boże
go Ciała w katedrze pw. Sw. Duęha w Warszawie
okolicznościowe kazanie wygłosił bp prof. dr Maksy
milian Rode. Oto tekst kazania.

Bp MAKSYMILIAN RODE

KAZANIE NA BOŻE CIAŁO
„Ciało m oje prawdziwie jest pokarmem , a
K rew moja prawdziwie jest napojem . K to
pożywa m oje Ciało i pije moją K rew , 'we
Mnie mieszka, a Ja w nim” (słowa Jezusa
Chrystusa z dzisiejszej ewangelii świętej).

Czy może być i czy jest jakaś
Umiłowani w Chrystusie Pa
uroczystość piękniejsza niż uro
nu!
czystość Bożego Ciała? Jezus
Uroczystość Bożego Ciała jest
niewątpliwie jednym z najpięk
Eucharystyczny, idący ulicami
i drogami błogosław i nam, na
niejszych, ale i najważniejszych
szemu ludowi, naszym miastom i
świąt całego roku kościelnego.
naszym wsiom. Błogosławi i tym,
Dlaczego Boże Ciało jest jedną
z najpiękniejszych uroczystości
którzy patrzą.zza firanek swoich
; pobliskich mieszkań, i tym, Któ
roku kościelnego?
rzy są z, dala od nas. A kraj, a
Najświętszą czynnością sipełprzyroda cała wraz z rozm odlo
nianą w naszych kościołach jest
nym ludem iijhwali i czci' Jezu
ofiara Mszy św. Sprawuje Się ją
sa!
codziennie, z uroczystą oprawą
i przy liczniejszym udziale w i e r 
Dlaczśgo Boże Ciało jest jedną
nych iw niedziele i święta. Do
z najw ażniejszych uroczystości
stojniej i piękniej wyglądają oł
roku kościelnego?
tarze i w nętrze kościoła w cza
Boże Narodzenie czci narodzi
sie odprawiania Mszy świętych
ny Jezusa Chrystusa, Uroczystość
w Boże Narodzenie, w Zmart
W ielkanocna — Jego zm artwych
w ych w stan ę Pańskie, iw uroczy
stość Zesłania Ducha Świętego.
Niedzielne zaś procesje w okół
kościoła, trzykrotne procesjonalne obejście kościoła w czasie uroczystości- rezurekcyjnej, piękno
nas'zej liturgii wynoszą, poza ko
ściół. W procesji rezurekcyjnej
cieszy piękno śpiewanych pieśni
wielkanocnych, radosne granie
dzwonów, pociąga biel sukienek
dziewczynek, sypiących w onne i
. kolorow e kwiaty. Istotą zaś, źró
dłem i celem Mszy świętych i
tych procesji jest oczyw iście Je
zus Eucharystyczny!, .
Jednak dzisiaj, w ‘u roczystość
Bożego Ciała, m im o iż i tu źróiłem, istotą i celem jest Jezus
Chrystus Eucharystyczny, piękno
całej tej uroczystości sięga nie
malże w yżyn niebiańskiej eks
tazy. W Kościele katolickim od
XIII w., a wi P olsce od X V /X V I
w., właśnie w1 uroczystość Boże
go Ciała celebrans wychodzi z
każdego kościoła katedralnego i
parafialnego z, Jezusem Euchary
stycznym, z Najświętszym Sa
kramentem, i z rozśpiewanym
ludem Bożym ildzie poprzez no
wocześnie urządzone ulice na
szych miast i poprzez pachnące
rosnącym zbożem i różnokoloro
w ym ' kwieciem łąk drogi na
szych wsi. .Dzisiaj, w uroczystość
Bożego Ciała,- k ra j staje . się dlą
wierzących katolików jakby jed 
nym wielkim kościołem, kościo
łem bez murów, kościołem roz
modlonych umysłów, rozrzew n io-"
nych serc i rozśpiewanych ust.

wstanie, a Zielone Świątki •
—
zesłanie Ducha Świętego. To są
oczywiście ważne wydarzenia, to
są istotne podwalm y ontologiczne, bytowe, chrześcijaństwa, ale
noszą na sobie jakby charakter
czasowy, jak jest w istocie, nie
permamentny, trwały. Jezus raz
się narodził. Jezus raz zmart
wychwstał. Raz został Społecz
nie i publicznie zesłany Duich
Święty. Uroczystość zaś Bożego
Ciała m ów i o stałej obecności
Jezusa w śród nas! I tę prawdę
nam przypomina! Unaocznia! Je
zus, m im o iż ' wstąpił do nieba,
pozostał z nami.
T o pozostanie Jezuisa z nami
dokonało się jako akt cudowny
i mistyczny czyli tajemniczy już
w W ielki Czwartek. Jezus chciał
cierpieć i chciał umrzeć za na
sze grzechy. Jezus, chociaż jako
.Syn Boży po sw ojej śmiefci, a
potem zwartwychwstaniu musiał
w rócić do nieba, chciał wszakże
i z nami tu na Ziem i pozostać!
Jako Bóg, Jezus mógł był pozo
stać z nami w różnej postaci!
M óg ł. był pozostać zmartwych
wstałym człowiekiem ! A le nie,
Jezus pozostał z nami pod posta
ciami chleba i w inŁ
Dlaczego?
Ńa to. nie znajdziem y jedno
znacznej odpowiedzi! I nie szu
kajm y je j! Ja jestem jednak osabiśoie przekonany, że Jezus
Chrystus w W ielki Czwartek,
trzymając chleb i m ów iąc: to jest
Ciało m oje, a trzym ając kielich
z winem i, m ów iąc: to jest K rew
moja — miał na myśli z jednej
strony chleb jako najzdrowsizy i
najpożywniejszy symbol pokar
mu w ogóle, iz drugiej strony w i
no jako wtedy najhigieniczniejszy i najsżlachetniejszy symbol
napoju w ogóle. Bez pokarmu i
bez napoju, człow iek nie może
żyć. Prawdziwym jednak pokar
mem i prawdziwym napojem dla
człow ieka Ziemi i człowieka Nie
ba m iał się stać odtąd po w iecz

ne czasy mocą Jezusa, Boga*
-Człowieka, przemieniany stale i
trtrale od W ielkiego Czwartku
chleb w jego Ciało, a wino w Je
go Krew. I dopiero ten przemie
niony Chleb i' to przemienione
W ino — stają się dla człow ie
ka rękojm ią praw dziw ego życia
ziemskiego i niebiańskiego. Po
żywanie zaś tego Ciała i picie tej
K rw i może być gwarantem łącz
ności z Jezusem i Jego K ościo
łem. Stąd słowa Jezusa: Ciało
m oje prawdziwie jest pokarmem.
Kto pożywa m oje ciało i pije
moją .krew, We m nie mieszka, a ja w nim.
Jest w ięc uroczystość Bożego
Ciała jedną z najważniejszych
uroczystości roku kościelnego.
Umiłowani w Chrystusie Pa
nu!
Uroczystością
Bożego
Ciała
czcimy publicznie ustanowienie
Najświętszego
Sakramentu
w
Wielki Czwartek. I w łaściw ie na
sze dzisiejsza uroczystości p o
winny się odbywać w rocznicę
W ielkiego Czwartku. Ze względu
jednak na bliską śmierć Jezusa,
która n astąp iła'w Wielki Piątek,
Wielki Czwartek czci się tylko
wewnętrznie w naszych kościo
łach corocznie w W ielki Czwar
tek, zewnętrzne zaś uroczystości
zostały przełożone na czwartek
po święcie T rójcy Świętej.
Niech w ięc i nasze dzisiejsze
modły w tej katedrze polskokatolickiej, niech i nasza publiczna
procesja włączą się w ten wielki,
wspaniały i barwny hołd, skła
dany dzisiaj praez cały świat ka
tolicki Jezusowi utajonemu w
Najświętszym Sakramencie. P o
łączmy się duchowo z wszystki
mi naszymi biskupami, kapłana
mi i wiernymi w Polsce, w Am e■ryee, w Kanadzie i śpiew ajm y z
wielką wiarą, z gorącą miłością
i korną nadzieją:
W tej Hostyi jest Bóg żyw y,
Choć zakryty, lecz prawdziwy.
Amen.

Fragment procesji w ’ czasie uroczystości Bożego Ciała w katedrze pw.
Dueha w Warszawie

Uroczystość
parafialna
w Strzyżewie
2 maja br. w kościele filialnym para
fii kotłowskiej w Strzyżewie odbyła się
piękna uroczystość ku czci Matki Bo
żej K rólow ej Polski. Na uroczystość
przybył w otoczeniu duchowieństwa
biskup Tadeusz Majewski — przew o
dniczący Rady Synodalnej. Dostojnego
Gościa przywitano tradycyjnie chlebem
i solą. W imieniu najmłodszych para
fian Mariola Owczarek przywitała Bis
kupa pięknym i wzruszającym wier
szem, prosząc o modlitwę i Słow o B o
że. Przy dźwiękach pieśni „Serdeczna
Matko” , w wykonaniu m iejscow ej or
kiestry parafialnej pod batutą p. orga
nisty Antoniego Orłowskiego, w prow a
dzono Biskupa do wypełnionej w ierny
mi świątyni. M iejscowy duszpasterz, ks.
dziekan Zygmunt Koralewski, w ser
decznych słowach powitał Biskupa i
wszystkich przybyłych gości na dorocz
ną uroczystość Matki Bożej.
Uroczystą sumę odprawił biskup Ta
deusz Majewski. Podczas Mszy św. śpie
wał m iejscow y chór i grała orkiestra.
Po ewangelii kazanie wygłosił ks. Be
nedykt Sęk, ordynariusz diecezji kra
kowskiej, podkreślając godność Maryi
jako Matki Bożej i Matki naszego na
rodu. W ielka rzesza wiernych przystą
piła do Komunii św. P o Mszy św. Bis
kup Majewski wygłosił kazanie, przy
jęte przez wiernych z wielkim zadowo
leniem.
Po krótkim nabożeństwie majowym
odbyła się procesja eucharystyczna pro
wadzona przez ks. Antoniego Pietrzyka,
wikariusza generalnego diecezji w ro
cławskiej. Tłumy wiernych zapełniły
cmentarz przykościelny, towarzysząc
Panu Jezusowi w Najświętszym Sakra
mencie i śpiewając pieśni eucharystycz
ne.
Po procesji ks. dziekan w gorących
słowach podziękował Biskupowi, Goś
ciom i wiernym za przybycie na uro
czystość do Strzyżewa i żywy w niej
udział. Na zakończenie odśpiewano
pieśń „Boże coś Polskę” .

1.
W p rezbiteriu m k o ścio ła pw . M atki B ożej
K ró lo w e j P olsk i w Strzyżew ie S łow o B oże
w ygłasza bisku p T adeusz R. M ajew ski

2.
W ierni w
m od litew n y m
skupieniu
stniczą w u roczy stej M szy św.

u cze 

3.
P rzed
u roczystą
p rocesją.
T ra d y cy jn y m
zw y cz a je m d ziew czy n k i w b ieli p rz y g o to 
w u ją się d o „sy p a n ia k w ia tk ó w ” .

Z życia parafii polskokatolickiej w Szczecinie
Nasza szczecińska parafia pod wezwa
niem św. św. Piotra i Pawła^ jedyna pla
cówka polskiego katolicyzmu w tym du
żym, portow ym mieście, od kilku lat
przeżywała- okres stagnacji. Nie bez w p ły 
wu na ten fakt był stan zdrowia naszego
proboszcza ks. Zdzisława Zaremby, nie
zbyt dobry już wkrótce po objęciu stano
wiska proboszcza przed 10 laty. W pew 
nym okresie w pracy duszpasterskiej p o
magał doraźnie księdzu proboszczowi ka
płan delegowany przez Kurię Biskupią
we W rocławiu. W późniejszym czasie po
mocą księdzu proboszczowi służył młody
kleryk, obecnie ks. Janusz Polak, który
potem został przeniesiony do pracy ka
płańskiej do Bolesławia k. Olkusza. Jest
wiemy, jest to duża, kilkutysięczna pa
rafia, którą prowadzi ks. dziekan Tadeusz
Gotówka, nasz były proboszcz ze Szcze
cina w latach pięćdziesiątych. W krótce po
w yjeździe ks. Janusza Polaka przybył do
naszej parafii w październiku 1973 roku
młody kapłan po studiach, ks. mgr Stani
sław Bosy, już jako stały pom ocnik pro
boszcza — na stanowisko wikarego w na
szej parafii. Niedługo pom oc ks. wikare
go okazała się niezbędna z pow odu po
gorszenia się stanu zdrowia naszego pro
boszcza ks. Zdzisława Zaremby, będącego

dłuższy okres na leczeniu sanatoryjnym
za granicą.
W styczniu bieżącego roku ks. Zdzisław
Zaremba otrzym uje rentę i przechodzi w
stan spoczynku. Od tego czasu ks. p ro
boszcz uczestniczy w nabożeństwach spo
radycznie, wtedy, kiedy mu stan zdrowia
na to pozwala. Czasem odprawi Mszę św.
lub wygłosi naukę albo też jest tylko
obecny na nabożeństwie, gdyż z trudnoś
cią porusza się o dwóch laskach.
Obowiązek zastępowania księdza p ro
boszcza w yzw olił w m łodym kapłanie
wiele energii i inw encji w pracy dusz
pasterskiej. Dobrze prowadzone nabożeń
stwa i starannie przygotowywane kazania
o głębokiej treści religijnej, wygłaszane z
pełną wiarą, jaka cechuje m łodych kapła
nów owianych duchem Bożym i ideologią
naszego świętego Kościoła, przynoszą re
zultaty w postaci zwiększonego udziału
wiernych i sympatyków naszego K ościo
ła w nabożeństwach.
Od ostatnich św iąt Bożego Narodzenia
nastąipiło szczególne ożywienie życia reli
gijnego naszej parafii. Na pasterkę przy
było dość dużo wiernych jak na tak roz
ległe miasto, biorąc pod uwagę trudności
komunikacyjne w noc świąteczną. Po
Mszy św. i kazaniu ks. Stanisław Bosy

łamał się opłatkiem z wiernymi u drzwi
w yjściow ych, składając życienia świątecz
ne i daTząc braterskim pocałunkiem p okojUi Ten wzruszający gest kapłana w
stosunku dt> wiernych został bardzo mile
przyjęty przez wszystkich parafian.
W styczniu br. w Tygodniu M odlitwy o
Jedność Chrześcijan wierni naszej parafii
brali udział w nabożeństwach ekumenicz
nych. Dnia 22 stycznia byliśmy w koście
le ewangelicko-augsburskim. Następnego
dnia braliśmy udział w nabożeństwie w
świątyni Zjednoczonego Kościoła , Ewan
gelicznego, a w sobotę dnia 24 stycznia,
na zakończenie Tygodnia Modlitw, na
Mszę świętą w naszym kościele polskokatolickim przybyli dość licznie członkowie
tych dwóch chrześcijańskich Kościołów.
Z dniem 1 lutego 1976 roku przyw róco
no do życia w naszej parafii Tow arzy
stwo Niewiast A doracji Najśw. Sakra
mentu. Stało się to dzięki inicjatyw ie ks.
Stanisława Bosego. Na pierwszym zebra
niu został w ybrany Zarząd Towarzystwa,
w skład którego weszły najstarsze stażem
parafianki (przewodnicząca — Genowefa
Pawełczak, sekretarz — Karolitna Ga
włowska, skarbnik — Maria Kozłowa,

dokończenie na str. 6
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Antropom orfizm — (greek, antropos = człow iek; m orfy =
forma, kształt, postać) — oznacza przenoszenie cech i w ła
ściwości życia i działania ludzi na przyrodę żywą i martwą
oraz wyobrażenie sobie bogów, ich życia i działania, i Boga
na sposób ludzki. I tak nadaje Się pew ne cechy ludzkie
zwlierzętom a naweit roślinom i m ów i się o nich i ich za
chowaniach podobnie, ja k o zachowaniach ludzi; nawet i
zjawiskom przyrody, żyw iołom takim, jak wichury, burze,
ulewy, itp., przypisuje się niekiedy fewłaisizcza w literaturze
pięknej, i w sztukach plastycznych również znajduje to
sw oje odbicie, duchowe cechy ludzkie. W teologii, zwłaszcza
w jej dziale -> religionistyce mówi się, że ludzie p o p o 
rzuceniu
monoteizmu stworzyli sobie bogaty i bardzo
zróżnicowany świat bożków i bogów, nadając im cechy w y 
bitnie ludzkie łącznie ze szczegółami negatywnym i ich ży
cia i działania. Poprzez
fetyszyzm m ieli podobno przejść
do -> animizmu i -> politeizmu, a w nim do bogatego
mitologizmu. A le i w -> m onoteizmie spotyka się dużo
antropomorfizmów, czyli przypisywania jednemu Bogu, o d 
wiecznie istniejącemu, cech i właściw ości ludżkiej; myśli
się i m ów i o Bogu na sposób psychiki ludzkiej i ludzkiego
działania. Również monoteizm mozaistyczny i chrześcijański
w myśleniu i m ówieniu o Bogu posługuje się antropomorfizmami. Ponieważ Boga jako Ducha nie w idzi się, mówi
się więc o Nim na sposób ludzki, chcąc przybliżyć sobie
Jego pojęcie. I tak nadaje Mu się kształty ludzkie. Mówi
eię o obliczu Boga, o tym, że słyszy, widzi, gniewa się, itd.
Są to oczywiście tylko przeniesienia ludzkich odczuć na
Boga. O Bogu człow iek nie m oże m ów ić jednoznacznie i
prawdziwie, a w ięc tak, jak u Boga rzeczywiście jest, bo
Bóg nie m oże być przez człow ieka widziany. Pisze o tym
m.in. i św. Jan tak: .,Boga nikt nigdy nie w idział” (I J.
IV, 12).
Antropopatyzm — (greek, antropos = człow iek; patos =
uczucie) — jest tó retoryczny sposób, którym .posługują się
autorzy Pisma św., aby na wizór uczuć i przeżyć ludzkich
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przedstawić również Boga. I tak m.in. czytamy w (Piśmie
św., że Bóg odczuw a radość lub upodobanie (Ks. Powt. Pra
w a X X V III, 63), żal (Ks. Rodzaju VI, 6), gniew (Ks. W yj
ścia X V , 7) itd. Jednak autorzy Pisma św. nie przypisują
Bogu grzesznych uczuć i przeżyć ludzkich. Bogu w starotestamentowym i nowotestamentowym pojęciu przypisuje
się tylko pozytywne uczucia ludzkie. Bóg jest Najwyższą
Doskonałością. Nie m ożna Go pojąć i właśnie dlatego, by
przybliżyć sobie Jego pojęcie, przedstawia się Go na sposób'
ludzki, ale przy pom ocy przypisywania Mu cech i uczuć
ludzkich jednak tylko dobrych, pozytywnych, nigdy złych,
grzesznych. Jahwe gniewa się, ale na grzeszników; mści się
na zbrodniarzach i niegodziwcach, przy czym zemsta ta
jest w łaściw ie zastosowaniem należnej w obec winnych kary.
Oczywiście i tak są to tylko pojm ow ania ludzkie. O Bogu,
którego się nie widzi, nie m ożna m ów ić jednoznacznie i pełnoznacznie, tj. adekwatnie. Nie m ożna jednak Bogu przy
pisać złych rzeczy i złych uczuć i takiż działań ludzkich,
jak to się dzieje w -> mitologii.
Antropoteizm — (greek, antropos = człow iek; teós — bóg)
— ubóstwianie człowieka.
Antropozofia — (greek, antropos = człow iek; sofia = mą
drość; w iedza o człowieku) — jest to jeden ze współczes
nych kierunków
mistyki i -> teozofii, opierający się n ie
wątpliwie na starożytnych religijnych wierzeniach wschod
nich. Tw órcą współczesnej teozofii jest R udolf Steiner (ur.
1861 w K raljew cu w Austrii, zm. 1925). Steiner uczył, że
w każdym człowieku są jakieś wyższe możliwości, które
można w ydobyć i rozwinąć poprzez stosowanie odpow ied
nich ćwiczeń i praktyk duchowych (np. m edytacje; kon 
centracje m yśli; rozw ijanie w oli), a w wyniku osiągać peł
niejsze czy pełne człowieczeństwo i w nim oraz przez takie
rozwinięcie człowieczeństwa poznać drogą wewnętrznego
oglądu rzeczywistości, dojść do Prawdy. Dochodzi się do
niej w zasadzie nie w ciągu jednego życia, ale w wielu i
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członek Zarządu — Halina Składkowska).
Na drugim zebraniu, poza sprawami or
ganizacyjnymi, obecne niewiasty w ysłu
chały relacji księdza wikaTego oraz sióstr
Pawełczakowej i G aw łow skiej z uro
czystości jubileuszowych X X X -łe c ia lega
lizacji naszego Kościoła w katedrze p olskokatolickiej we W rocławiu w dniu 14
lutego br. Wrażenia były przekazane „na
gorąco” , bo w kilka godzin po przyjeźdzdie
i wysłuchane z wielkim zainteresowa
niem. Należy zaznaczyć, że wym ienione
siostry brały udiział w tej uroczystości z
własnej inicjatyw y i na własny koszt.
Działalność Towarzystwa Niewiast zaczę
ła się rozwijać. Coraz więcej niewiast na
szej parafii zgłasza ctoń swój akces.
Tu trzeba powiedzieć, że ks. .Stanisław
Bo.s‘y, pracujący w zastępstwie księdza
proboszcza, ma dość trudne warunki pra
cy. Brak osobnej, kancelarii, jak i sali ze
brań nie wpływ a dodatnio na rozw ój pa
rafii. Na zebrania gromadzimy sio w
mieszkaniu księdza, wikarego, który nam
Użycza gościnnie sw ojego jedynego pok o
ju. W tym wypadku pokój ten spełhia
kilka funkcji: mieszkania, kancelarii, izby
kateichertycznej i sali zebrań. . M a m y ; nadzfeję, ,że w niedalekiej przyszłości pro-,
blem ten zostanie należycie rozwiązany.
Dzięki inw encji ks. wikarego,., przy
współpracy członkiń Tow. Niewiast ANS
i ofiarności prezesa R ady Parafialnej pa
na Józefa Olejarza, został zrekonstruowa
ny boczny ołtarz Matki Boskiej Nieusta

jącej pom ocy. Wota, sznury pereł, kora
le 1 paciorki zawieszone zostały w okół
obrazu M atki Boskiej na szafirowym tle z
pięknego materiału. Stylowa, pozłacana
rama, pięknie rzeźbione lichtarze, zawsze
świeże kw iaty dopełniają całości. W nie
dzielę cteiia 4 kwiettnia odbyła się uro
czystość pbświęeenia tego ołtarza przy
dosyć licznie zebranych wiernych. Ks. w i
kary odprawił Mszę św. i wygłosił oko
licznościowe kazanie na temat kultu Mat
ki Boskiej i1 czci oddawanej Bożej R odzi
cielce przez naród polski. Potem serdecz
nie -podziękował wszystkim parafianom,
którzy przyczynili się,pracą i ofiarami do
zrekonstruowania wspaniałego, ołtarza.
W czasie Wielkiego- Postu sporo osób
gromadziło się co piątek na Drogę K rzy
żową, a przed Palmową Niedzielą odby
wały się rekolekcje wielkanocne, które
prowadził proboszcz sąsiedniej parafii —
ks. Bolesław Ewertowiski ze Stargardu
Szczecińskiego,
przy
licznym
udziale
wiernych. Bardzo wiele osób przystąpiło
d o spowiedzi i Kom unii św. Wielkanocnej,
gromady w iernych Uczestniczyły w uro
czystościach W ielkiego Tygodinia i w re
zurekcji.
R elacjonując w telegraficznymi skrócie
wydarzenia z życia naszej parafii w r o 
ku bieżącym, należy odnotować jeszcze
jedną wzruszającą uroczystość. Otóż w
niedzielę 9 maja, w czasie Mszy św. w
rocznicę zakończenia w ojny, uhonorowa
ny został członek' Rady Parafialnej pan
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poprzez w iele rożnych żyw^otów (-> reinkarnacja); m ów i s i ę .
też o przypominaniu sobie pod w pływ em różnych bodźców
i żdarzeń ow oców poznania z przeszłych istnień, ,có- niew ąt
pliw ie jeśif nawiązaniem d o filozofii -► Platona, je g o ideali
zmu obiektywnego. W 1913 r. zostało naw et założone' M ię
dzynarodowe Towarzystwo Ań tropozoficzne:
Anłydiaforyei -1-..to 'Luteranie...rygości,..przeciwfnićy
forytów.

adia-

Antychryst — to według teologii i tradycji katolickiej w róg
Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa!, kitóry ma śię zjaw ić
pod koniec istnienia obecnego Świata i właśnie' ori, anty
chryst, iswóją w rogą działalnością i czynieniem nawet cu
ciów wraz z rozszerzającą się ->• apostazją, ogólnoświatowym
obniżeniem się- móralińóśćii, którą’ też będzie--jednocześnie
pogłębiał i upowszechniał —; ma zwiastować Zbliżanie- śię
końca tego Świata i p on ow n e..przyjście ńa Ziemię Jezusa .
Chrystusa. O antychryście m ówi Pistao św., np. św. Jan w
Apokalipsie (roz. X III .i XVIII) oraz w dw óch swoich L i
stach, a św. Pawieł w II Liście do Tesaloniczan (II, 3 i 4:
antychryst = człow iek niegodziwości, syn zatracenia; „prze
ciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zw ie B o
giem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie
w świątyni Bożej, podając się za Bo-ga” ). Ponow pe przyjście
Jezusa Chrystusa na Ziemię zniw eczy antychrysta i da po
czątek n ow ej ery (por.
chiłiazm,
.mormonizm i ->■ paruzja).
Antydikomarianici — -to sumarycznie biorąc wszyscy ci,
którzy nie przyjm ują dziewictwa Najśw. Maryi Panny po
urodzeniu Jezusa Chrystusa, nadto również :ci, którzy twier
dzą,. że Najśw. M aryja ”Panna porodziła w ięcej dzieci niż
Jezusa, 'który został .poczęty i zrodizdny wskutek specjalnej
ingerencji Boga. Wśród antydikbmarianitów są m .in.: ebiohicii
.ćeryńtianie,. apolinaryści, -> socynianie i

Henryk Bugajski. Ten były więzień obozu
koncentracyjnego w Sachsenhausen, w
pasiaku z numerem obozow ym 17539, brał
udział w Mszy św. na specjalnym miejscu
w -prezbiterium. Mszę świętą odprawiał
i kazanie wygłosił- ks. wikary Stanisław
Bosy. W ^kaząniu nawiązał do rocznicy
zakończenia w ojny i cierpień, jakie były
udziałem .'Polaków i innych narodowości
w II w ojn ie światowej. Po zakończeniu
Mszy św. ks. w ikary w ręczył bohaterowi
tego dnia wiązankę kwiatów, życząc dłu
gich lat życia w zdrow iu i łasce Bożej.
W maju odbyw ały się codziennie nabo
żeństwa ku czci Matki Boskiej. 3 maja
została odprawiona Msza św._ w intencji
naszej Ojczyzny, a w dniu 26 maja — w
intencji matek naszej parafii, z okazji
Dnia Matki.
Nowy, ożyw czy duch entuzjazmu i za
angażowania daje się odczuwać w naszej
parafii. A ktywność ks. mgra Stanisława
Bosego w pracy dla dobra Kościoła, umie
jętność współpracy z parafianami, którym
udziela się zapał m łodego księdza wika
rego — są przykładem, jak wiele zależy
od duszpasterza prowadzącego daną para
fię.
W czerwcu parafia szczecińska ob ch o
dziła swój Jubileusz 30-lecia. Do uroczy
stości tej przygotowaliśm y się bardzo sta
rannie i przeżyliśmy j ą . głęboko. Ale o
ty m -w następnym reportażu.
KAROLINA GAWŁOWSKA
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arianie), antyidikońiarianci = m ów iący przeciw Maryi W za
kresie zachowania przez Nią dziewictwa).
Antyfona
(greek, ańtifońos = odpow iadający, na 'prze
m ian; albo antifon.ein = śpiewać na przemian) — lu b'antyfony są to krótkie m od litw y'od m a w ia n e lub śpiewane na
przemian przez dwa chóry (dwie grulpy wiernych) lub przez
przewodnika (precentora) i chór 'lu b ogół wiernych.
Ańtyintelektualizm — (greek, anti = przeciw ; łac. Intellecttis" = umysł, rózium) — jest kierunkiem lub' lepiej po
glądem, który umniejsza znaczenie poznania rozumowego
W sprawach, dotyczących tak zjaw isk naturalnych; jak i
przede wszystkim nadprzyrodzonych, nadnaturalnych, a
w yolbrzym ia- albor i staw ia’ iia pierwszym .miejscu .wiarę,
stąd Zwie się :go też w dziedzinie spraw wiary
fideizniem
(łac. fides = wiara).
Antymoralizm — błędny kierunek myślowy,
nie ma różn icy między ’ dobrem a-złem.

głoszący, że
■

Antym onizm — (greek. ąnti = przeciw ;rtnonos = jeden) —
jest. to kierunek filozoficzny przeciwstawiający się moniztnowi. Monizmem natomiast . naizywa się pogląd kierunków fi
lozoficznych,. żę wszechświat w yew oluow ał z jednego (momqs = jeden), tylko źródła: materialnego (z materii), albo
duchowego (z d^cha). AritT^pnistycznymi przeto kierunka
m i’ .filozoficznymi ,są wszystkie, te,~ które przyjmują, iż
wszechświat wykształtował się z w ięcej niż tylko z jednego
źródła (pierwiastka, elementu, itp.); isą to na ogół kierun
ki -> dualistyczne (łac. dualis = podw ójny; dotyczący
dwóch, od duo, duae, duo = dwaj, dwie, dwa), Wśród' któ
rych w yróżnić trzeba dualizm -chrześcijański, przyjm ujący
istnienie
Boga jako -> Bytu
absolutnego i -> transcen
dentnego i istotowo od Niego różnego świata, którego Bóg
jest stwórcą; dalej m ów i się o istnieniu istotowo różnych
od siebie.'m aterii, (ciała) i ducha (duszy).

Obiektywem przez nasze parafie
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Z uroczystości Bożega Ciała w katedrze warszawskiej. Ewangelię
w obecności bpa Tadeusza Majewskiego, duchowieństwa i wier
nych czyta ks. doc. Edward Ba*akier
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Z uroczystości święceń kapłańskich, udzielonych przez bpa Tadeu
sza Majewskiego w kościele parafialnym w Bolesławiu k. Olkusza
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W czasie uroczystości parafialnej w Warszawie-Henrykowie. Wśród
wiernych ks. proboszcz Franciszek Rygusik

Biskup, duchowieństwo i wierni w Łękach Dukielskich — z tra
dycyjnym wieńcem d o ży n k o w y m

Polskokatolicki kościół’ parafialny w Strzyżowićach na Śląsku

Dziatwa przystępująca do Pierwszej Komunii św. w polskokatolickiej parafii w .Bolesławiu k . Olkusza

X X lat
działalności
Towarzystwa
Łączności
z Polonią
Zagraniczną
„Polonia”
Przed D om em P olon ii w Pułtusku

W październiku 1955 roku z inicjatyw y licznej rze
szy działaczy społecznych, kulturalnych i naukowców
powołano do życia Towarzystwo Łączności z W y
chodźstwem „Polonia” .
Inicjatywa ta była odpowiedzią na postulaty wielu
organizacji i stowarzyszeń polonijnych pragnących
rozwijać — w oparciu o ścisłe związki z krajem —
coraz szerszą, bogatszą i bardziej różnorodną w fo r 
mach działalność na rzecz polskości, popularyzowa
nia wiedzy o Polsce — je j historii i współczesności.
Był to również akt uznania ze strony kraju — słusz
ności i potrzeby zacieśniania patriotycznej więzi z ro 
dakami, którzy choć rozrzuceni po wielu zakątkach
świata, zachowali świadomość sw ojego pochodzenia
i potrzebę utrzymania ścisłych związków z Ojczyzną.
Już na zjeździe założycielskim uznano, iż jednym
z podstawowych kierunków działalności Towarzystwa
winno być „niesienie pom ocy polskim stowarzysze
niom i organizacjom za granicą o charakterze ośw ia
towym, kulturalnym, sportowym w zachowaniu i roz
wijaniu polskiej kultury narodowej oraz twórczości
kulturalnej i naukow ej” .
Szeroko pojęta działalność kulturalna i oświatowa
stała się w ięc jednym z głów nych elem entów progra
mu Towarzystwa.
Fakt ten w ynikał przede wszystkim ze świadomości,
iż dla licznej rzeszy rodaków żyjących poza granica
mi, kultura nasza jest jednym z ważkich czynników
utrwalających
poczucie
przynależności
etnicznej,
wzbudzających dumę i satysfakcję z posiadania p ol
skiego rodowodu, przyczyniających się do zacieśniania
więzi z krajem. Za jedno z podstaw owych zadań T o
warzystwa przyjęto stworzenie Polonii Zagranicznej
jak najszerszych m ożliwości czerpania z bogatej
skarbnicy kultury narodowej, a także wzbogacanie jej
dziełami i dokonaniami realizowanymi przez Polaków
za granicą oraz inspirowanie i rozwijanie pom ocy dla
różnorakich form aktywności kulturalnej Polonii,
a także organizowanie dla Polonii zagranicznej,
zwłaszcza dla młodzieży różnorodnych akcji jak np.:
zespoły artystyczne, plenery artystyczne, wystawy, w y 
cieczki i imprezy sportowe.
Za jedno z najbardziej pilnych zadań uznano za
opatrywanie organizacji il stowarzyszeń polonijnych
w e wszelkiego rodzaju materiały m ów iące o Polsce i
jej kulturze. Wysłano do organizacji polonijnych
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przez okres całego dwudziestolecia działalności T o
warzystwa zestawy w ydaw nictw literatury polskiej,
nagrania muzyki, filmy, przezrocza, fotoserwisy, w y 
stawy, inform atory i biuletyny, w yroby sztuki ludo
w ej i pamiątki. Dzięki pom ocy Towarzystwa wiele
klubów i świetlic polonijnych zmieniło sw ój wygląd,
zyskując nowy wystrój. W w ielu polskich domach po
jaw iły się reprodukcje malarstwa polskiego, ozdoby
ludowe. W dużym stopniu zaspokojono głód polskiej
książki, a zebrania organizacji polonijnych uatrakcyj
niano projekcjam i film ów i przezroczy pokazujących
historyczne momenty życia kraju i jego coraz pięk
niejsze i bardziej nowoczesne oblicze.
Szkoły polonijne otrzymały — za pośrednictwem
Towarzystwa — podręczniki i lektury szkolne, pom o
ce naukowe służące pogłębianiu wiedzy o Polsce i d o
skonaleniu znajomości języka. Polonijne zespoły artys
tyczne zaopatrywano w repertuar, stroje, instrumenty
i rekwizyty. Dzięki tej pom ocy wiele zespołów rozw i
nęło aktywną działalność, popularyzując polską pieśń,
taniec ludowy i muzykę. Działając w Stanach Z jed 
noczonych i Kanadzie redakcje polonijne programów
radiow ych i telewizyjnych zaczęły otrzym ywać na
grania audycji literackich, muzycznych i słuchowisk,
a prasa polonijna — biuletyny inform acyjne przeka
zujące aktualności z życia kraju. Coraz częściej — na
zaproszenie organizacji polonijnych — zaczęły w y jeż
dżać na gościnne występy krajow e zespoły artystycz
ne. W ystępy tych zespołów były zawsze dla licznej
rzeszy Polaków m ieszkających za granicą okazją do
wzruszeń, wspomnień, patriotycznych uniesień, były
też dowodem w ielkości i ciągłości naszej kultury.
Za szczególnie cenną form ę pogłębiania kontaktów
z Polonią uznano różnego rodzaju imprezy i przedsię
wzięcia na terenie kraju, które m ogliby zobaczyć tu
ryści zagraniczni odwiedzający sw oją starą Ojczyznę.
Poznanie bowiem realiów życia współczesnej Polski,
bezpośredni kontakt z bogatym dorobkiem kultural
nym i artystycznym, konfrontacja wyobrażeń i zasły
szanych opinii z rzeczywistością — stwarzają najgłęb
szą i najpełniejszą możliwość zdobycia wiedzy o Pols
ce, utrwalenia świadomości sw ojego pochodzenia,
ugruntowania więzi uczuciowych z krajem. Już w la 
tach pięćdziesiątych rozpoczęto organizację pierw 
szych kursów św ietlicowych dla nauczycieli szkół
polonijnych oraz obozów turystyczno-w ypoczynko-

wych dla młodzieży. Z roku na rok zwiększała się p o
pularność tych akcji, rosła liczba ich uczestników.
W 1970 roku wspólnie z Centralnym Ośrodkiem M eto
dyki Upowszechniania Kultury zorganizowano 3-letnie w akacyjne „studium dla instruktorów zespołów
polonijnych” . W 1975 roku' rozpoczęło działalność p o
dobne „studium dla dyrygentów chórów polonijnych” .
W 1971 r. — na zapotrzebowanie Fundacji Kościusz
kowskiej zorganizowano na najstarszej polskiej uczel
ni — Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszy kurs
Kultury i Języka Polskiego dla młodzieży polonijnej
z USA. W zięło w nim udział 51 studentów — stypen
dystów Fundacji.
W następnych latach — w w yniku rosnącego za
potrzebowania kursy tego typu zorganizowano także
na uniwersytetach w Poznaniu, W rocławiu, Lublinie
i Toruniu, przyjm ując uczestników z w ielu krajów
Europy i Am eryki. Program zajęć obejm uje elementy
historii i geografii Polski, historii i teorii kultury p ol
skiej, odczyty i prelekcje na temat aktualnych p ro
blem ów polityki wewnętrznej i zagranicznej PRL oraz
lektorat języka polskiego. Uczestnicy kursów biorą
również udział w wycieczkach turystycznych, ogląda
ją spektakle teatralne i filmy, spotykają się z^Wy
bitnymi działaczami, artystami i naukowcami.
W 1975 roku w Letnich Szkołach Kultury i języka
uczestniczyło już ponad 5'J.- osób z 14 krajów. Dużą
popularnością wśród Polonii amerykańskiej cieszy się,
zorganizowany od 3 lat, wspólnie z W ojewódzkim Do
mem Kultury w Kielcach, kurs etnograficzny: coraz
liczniej malarze polskiego pochodzenia przyjeżdżają
na plener polonijny, który, organizuje K u jaw sk o-P o
morskie Towarzystwo Kul iralne wspólnie z T ow a
rzystwem „Polonia” , coraz w ięcej dzieci przyjeżdża
do Polski na kolonie letn iej
Z inicjatyw y działaczy riJbu artystycznego zorgani
zowano w 1969 roku I Festiwal Polonijnych Zespołów
Artystycznych. Wzięło w n .^1 udział 13 zespołów. Im 
preza ta stała się nie tylko przeglądem dorobku p olo
nijnego ruchu folklorystycznego, lecz także wielką
manifestacją więzi P olon ii!^ Krajem, okazją do za
cieśnienia wzajem nych ko, ;aktów, bodźcem do dal
szego doskonalenia pozion^i artystycznego zespołów
i umiejętności instruktorr
Powodzenie Festiwalu
zdecydowało o kontynuacji ej inicjatyw y i organiza
cji kolejnych festiwali.
W sierpniu 1970 roku Tc ?arzystwo „Polonia” , przy
współudziale Zjednoczenia ^olskich Zespołów Śpie
waczych i Instrum entalny^ oraz władz w ojew ódz-

S p otkan ie p rze d sta w icie li w ład z P N K K w U SA i K an adzie,
K ościoła P ołsk o k a to lick ie g o oraz S p ołeczn eg o T ow arzystw a
P olsk ich K a to lik ó w z sekretarzem g en eraln ym T ow arzystw a
„ P o lo n ia ” H en ryk iem A dam sk im

Na za k oń czen ie sw ego p o b y tu w P olsce, m ili g o ście z nasze
g o bratn ieg o K o ścio ła w U SA o trz y m a ją sy m b o liczn e p o d a 
ru n k i, b ęd ą ce jeszcze je d n y m p o tw ierd zen iem sta rop olsk iej
g ościn n ości. Na zd j. serd eczn y uścisk d ło n i bpa F ranciszka
R ow iń sk iego — ordyn ariusza D ie ce zji Z a ch o d n ie j P N K K i
ks. W ik tora W ysoczań sk iego — sekretarza R ady S y n o d a ln e j
K ościoła P ołsk o k a to lick ie g o

Dla C zy teln ik ów „S tr a ż y ” w U SA o rg a n izu je się sp ecja ln e
k on k u rsy , m a ją ce na celu p oszerzen ie w ia d o m o ści o P olsce.
Na z d j. p am ią tk i sztuki lu d o w e j, stan ow iące nagrod ę dla
u czestn ik ów k on k u rsu

twa koszalińskiego, zorganizowało I Festiwal Chórów
Polonijnych w Koszalinie. Festiwal stał się w ielkim
świętem polonijnego ruchu muzycznego, przyczynił
się do popularyzowania tej form y uczestnictwa w kul
turze w środowiskach polonijnych.
Szczególnie dynamiczny rozw ój współpracy z P olo
nią przypada na ostatnie lata. Postępujący proces
odprężenia międzynarodowego, a także zmiany zacho
dzące w środowiskach polonijnych — to czynniki
umożliwiające szeroki rozwój współpracy Kraju z Po
lonią.
Obradujący w maju 1973 roku IV Zjazd Towarzys
twa „Polonia” sform ułował nowy program działalnoś
ci, rozszerzający znacznie zakres w spółpracy z P olo
nią. Towarzystwu nadano status stowarzyszenia w yż
szej użyteczności oraz stworzono warunki sprzyjające
rozw ojow i wszechstronnej działalności na rzecz śro
dowisk polonijnych. Już dziś można stwierdzić, iż w
realizacji nowego programu Towarzystwo uzyskało
liczące się rezultaty.
Zorganizowane w lipcu 1973 roku „spotkanie uczo
nych polskiego pochodzenia” z udziałem 124 naukow
ców polonijnych z 15 państw, zapoczątkowało szeroki
rozwój kontaktów naukowych i podjęcie przez ośrod
ki naukowe w kraju i za granicą wspólnych prac ba
dawczych.
„Zjazd Działaczy Polonijnych Forum Polonijne 74” ,
w którym uczestniczyło 208 reprezentantów środowisk
polonijnych z 19 krajów, stworzył m ożliwość podsu
mowania dotychczasowej współpracy Polonii z kra
jem oraz — ustalenia form i metod dalszego w spół
działania. „Spotkanie Polonijne — 75” , poświęcone
udziałowi Polski i Polaków w walce z hitlerowskim
faszyzmem, było wyrazem zbliżenia do kraju polonij
nych środowisk kombatanckich. I Polonijne Igrzyska
Sportowe zorganizowane w 1974 roku zapoczątkowały
rozwój współpracy klubów i drużyn sportowych
z krajow ym ruchem sportowym.
Środowiska polonijne z ogromnym zadowoleniem
przyjęły wiadom ość o przekazaniu przez Rząd PRL
Pałacu w Pułtusku na Dom Polonii Zagranicznej.
O
roli, jaką w procesie rozw oju i pogłębiania kon
taktów Polonii z krajem odegrały w ym ienione tu
imprezy, akcje i przedsięwzięcia, zdecydow ały ranga
i aktualność problem atyki podejm ow anej na im pre
zach, udział w nich przedstawicieli najwyższych
władz partyjnych i państwow ych PRL, szerokiego,
reprezentacyjnego grona uczestników polonijnych
oraz klimat i atmosfera tych imprez.
W okresie ostatnich
lat Towarzystwo rozwinęło
i zacieśniło współpracę
z wielom a organizacjami
i instytucjami polonijnym i. Rozszerzył się znacznie
krąg organizacji, które uznawszy, że statutowe zało
żenia działalności Towarzystwa stwarzają szerokie
możliwości współpracy
w dziedzinie zaspokojenia
społecznych i kulturowych potrzeb Polonii, nawiązały
kontakty robocze z Towarzystwem.
Gośćmi Towarzystwa było wielu w ybitnych oso
bistości polskiego pochodzenia — naukow ców i inży
nierów, lekarzy i artystów, przedstawicieli hierarchii
kościelnej z całego świata.
W ychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Polonu T o
warzystwo rozwinęło nowe kierunki działalności.
W szerszym niż dotychczas zakresie podjęto w spół
pracę z polonijnym i biurami podróży. Rozwinięto róż
ne form y inform acji o m ożliwościach przejazdów tu
rystycznych do kraju, wzbogacono program w y cie
czek polonijnych.
Jedną z najnowszych dziedzin działalności T ow a
rzystwa „Polonia” jest inicjow anie współpracy gos
podarczej między
przemysłowcami i handlowcami
polskiego pochodzenia a polskimi przedsiębiorstwami
handlu zagranicznego i instytucjami gospodarczymi.
Innym zagadnieniem jest rozwijanie badań nauko
wych nad historią i tradycjam i Polonii oraz zainte
resowanie nimi naukowców polonijnych. C elow item u
służyć będzie między innymi powołanie w bieżącym
roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim Instytutu Ba
dań nad Polonią oraz utworzenie podobnych placó
wek przy kilku innych ośrodkach akademickich w
kraju, a wśród nich przy Instytucie Zachodnim w P o
znaniu.
Konsekwentna kontynuacja rozszerzonego programu
tej współpracy stworzy bardziej sprzyjające warunki
dla utrwalenia patriotycznej więzi Polonii Zagra
nicznej z Krajem.
Na zakończenie trzeba podkreślić, że K ościół P ol
skokatolicki i Społeczne Towarzystwo Polskich Kato
lików bardzo ściśle w spółpracują z Towarzystwem
Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” , wspólnie
pomagając naszym rodakom w USA, Kanadzie i Bra
zylii, skupionym w okół placów ek Polskiego Narodo
w ego Kościoła Katolickiego i Polskiej Narodowej
„Spójni” , w poznaniu Polski.
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- m e d a l Sr p d l a
PATRIARCH Y PI MENA
Patriarsze moskiewskiemu,
Pimenowi, został wręczony
medal Światowej Rady P ok o
ju, ustanowiony z okazji 25-lecia Ruchu Obrońców P oko
ju. Aktu w ręczenia dokonał
honorowy
przewodniczący
Światowej Rady Pokoju, ra
dziecki pisarz Nikołaj T ic h o -’
now.
A kt ten jetet potiwierdzeniem w ielkiej roli, jaką w
w alce powszechnej o pokój
i
przyjaźń
narodów
zaj
m uje K ościół Rosyjski.
NOMINACJE NOWYCH
KARDYNAŁÓW

Oceanu Atlantyckiego, o po
wierzchni 245,9 tysięcy km2,
zamieszkałą przez przeszło 4
miliony
mieszkańców,
pod
względem wyznaniowym nie
jest jednolity. Przeszło 75%
ludności wyznaje religię rnahometańską, a ok. 25'% to
animiści,
inaczej
poganie.
Chrześcijanie stanowią m ini
malny odsetek ludności w
skali całego kraju. Większość
chrześcijan wyznaje rzym skokatolicyzm. Kościół rzym sko
katolicki organizacyjnie p o
dzielony jest na 3 prow incje: ■■
archidiecezja w Conakry, pre
fektura apostolska w Kankan
i diecezja N ’Zerekore na p o
łudniowym wschodzie kraju.
Pierwsze dlwie diecezje o b s łu -. ,
giwane są przez zakonników,
tzw. O jców Ducha Sw., trze
cia zaś — również przez zakonników, tzw.. O jc ó w . Bia
łych. Według statystyki A n 7
nuaria Pontificio druga Co-,
nakry liczy 14.848 wiernych,
parafii — 15, księży 38, Kan
kan — przeszło 7.000 katoli
ków, księży 23, N’Zareko.re —
ok. 4.000 katolików, księży 32.

W Watykanie opublikowano
listę 19 now ych kardynałów
mianowanych przez . papieża
Pawła VI. '10 wśród nich, to
przedstawiciele hierarchii ko
ścielnej z krajów Trzeciego
Świata.
Papież mianował 8 nowych
kardynałów z Europy. Jednym
z nich jest Polak — prałat
Bolesław Filipiak o d wielu lat
M isję niekatolicką prowadzi
pracujący stale w Watykanie
przede
wszystkim
Kościół
na stanowisku dziekana pa
Anglikański P row incji Zachopieskiego' trybunału roty. K ar . dnioafrykańskiej. Opieką mi
dynałem mianowany został
syjną Kościoła Anglikańskie
również arcybiskup Laszlo L e go- objęto ok. 2.000 chrześci
kai, od niespełna roku ordy
jan.
nariusz najstarszej diecezji
węgierskiej — Esztergom.
W itym małym kraju, który
uzyskał niepodległość dopiero
Ksiądz Bolesław Filipiak o 1958 ar., stosunki wyznaniowe
trzyma sakrę biskupią równo
nie układają się dobrze. N o
cześnie z uroczystym nada
we władze, z prezydentem Seniem mu godności kardynal
kon Tonre nar Czele, nie mia
skiej.
ły zaufania do działalności
misjonarzy
chrześcijańskich,
STOSUNKI WYZNANIOW E
W GWINEI
uważając ich za reprezentan
tów kolonializmu, a działal
ność ' m isji — za przeszkodę
Gwinea — kraj A fryki Z a 
chodniej, leżący na wybrzeżu. na drodze d o odbudow y kra
ju. W 1961 r. rząd znacjonalizował katolickie szkoły i se
minarium duchowne, wydalił
arcybiskupa z Kanakry, G erardo de Milleiyille, który w ..
1962 r. podał się do dymisji.
Sytuacja nie polepszyła _ się,
kiedy Watykan na miejsce
arcybiskupa.
—
Francuza,
mianował Gwinejczylka — ks.
Rajmunda Tchidinbo.

Kościół
potrzebuje

Po pięciu latach prezydent
Sek’ou Tourne, kontynuując
sw oją linię polityczną, wydał
zarządzenie, na m ocy którego
wszyscy zagraniczni m isjona
rze zmuszeni zostali do oKandydaci na duchow puszczenia kraju do dnia 1
nych Kościoła Polskokato- czerwca 1967. Decyzję tę uza
sadniono. koniecznością afrylickiego, pragnący praco , kanizacji Kościoła.. Konkret
wać jako kapłani w Pols nie zaś decyzja ta dotyczyła
ce, w Stanach Zjednoczo dwóch biskupów, zakonników
nych A.P., Kanadzie i tzw. „O jców B iałych” , naczel
nego prefekta Kankan, 73
Brazylii, posiadający świa księży,
10 braci, 55 zakonnic i
dectwo dojrzałości — w 16 misjonarek świeckich. Po
sprawie przyjęcia na stu wydaleniu misjonarzy zwierz
dia teologiczne w Chrześ chnik Kościoła Katolickiego
Gwinei, bp ThidimibO', p o
cijańskiej
Akademii w w
został zaledwie z. 8 księżm i z
Warszawie powinni kiero Senegalu, 3 księżm i, z Górnej
wać swe podania pod Walty, 3 — z Togo i 2 — z
adresem: Rada Synodalna Dahomeju, ogółem więc z 16
Nieudany
zamach
Kościoła Polskokatolickie- księżmi.
stanu, w listopadzie 1970 r.,
go, ul. Wilcza 31, 00-544 pogorszył sytuację. Aktualnie
Warszawa.
pracuje w Gwinei 15 księży,
24 siostry zakonne, 18 alumm ów seminarium wyższego, 60
uczniów seminarium niższego
oraz 85 katechetów, prowa
dzących w łaściw ą misję w te
renie.

kapłanów

Warszawskie seminarium księży
„Mam szczególniejszą okazję do obserwowania
i doznawania na co dzień sprawiedliwości
w stosunkach wyznaniowych w naszej Ojczyźnie"
Jak relacjonowaliśmy, w dniu
10 czerwca br. w Warszawie od
było się seminarium księży po
święcone dyskusji nad czterema
referatami przygotowanymi z okazji 30-lecia legalizacji Kościo
ła Połskokatolickiego w :PRL.
W kolejnych numerach „Rodzi
ny” zapoznajemy naszych Czy
telników z ważniejszymi, wypo
wiedziami księży w czasie dy
skusji. Oto druga wypowiedź w
dyskusji nad referatem bpa Ta' deusza Majewskiego pt. „Droga
do legalizacji Kościoła Polskokatolickiego w PRL” — przemó
wienie wikariusza generalnego
diecezji wrocławskiej ks. mgra
Antoniego Pietrzyka.
W 33 dniu po ważkim w yda
rzeniu w naszej religijnej spo
łeczności — po VI Ogólnopolskim
Synodzie — Przew odniczący Ra
dy Synodalnej, Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup Tadeusz
Ryszard M ajewski, pow ołał mnie
do grona najbliższych swoich
współpracowników, darząc zasz
czytną funkcją W ikariusza Ge
neralnego Diecezji W rocławskiej.
Od tego czasu, tj. od dnia 27
czerwca ubiegłego roku,, adiministrując od Sudetów po Bałtyk
rozciągającą się na terenie Ziem
Oćfcyśikanych
i
Poznańskiego
rozległą Diecezją, m am szczegól
niejszą okazję dlo obserwowania
i doznawania na c o dzień spra
wiedliw ości w stosunkach w y 
znaniowych w nasizej Ojczyźnie.
Dowodem tego jest duża życzli
w ość W ydziałów do Sipraw W y
znań oraz zrozumienie naszych
potrzeb i trudności przez w o je 
w odów , prezydentów i naczelni
k ów odpowiednich Urzędów A d 
ministracji Państwowej.
Zwiększamy i rozwijam y licz
bowy,
materialny i duchowy
stan posiadania. M amy także urealnione- plainy dalszego rozw o
ju Ojczystego Kościoła w Na.rodzie Polskim. Z wdzięcznością
przeto chylę czoła .przed N ajczci
god n iejszym
Pierwszym
Księ
dzem Biskupem, który w sw o
im referacie:
1. Zechciał jąsńo i adekwatnie
' uwypuklić fakt,' iż „iwładze P ol
skiej Rzeczypospolitej zalegali
zowały nasz Kościół, stworzyły
K ościołow i warunki rozw oju i
działania w nowej, pow ojennej
rzeczywistości” . W ięcej: „Dekret
legalizacyjny naprawił tę nie
sprawiedliwość, jakiej doznawał
nasz Kościół w Polsce przedwrześniow ej” ;
2. S w oje oraz całego Kościoła
uczucia
wdzięczności . w obec
Władz PańsitwOwych oraz szcze.rego patriotyzmu w stosunku do
Matki-Ojczyizny przypieczętował
nakazem W ielkiego Organizato
ra Ojczystego Kościoła Księdza
Biskupa
Franciszka
H odura:
„Proslzę pamiętać, że... dla w y 
znaw ców Narodowego Kościoła
w Polsce są prawa boskie, pra
w a K ościoła i prawa Państwa
Polskiego, Polskiej Rzeczypospo
litej, która nas uznała jak o P ol
ski Narodowy Kościół K atolicki” .
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Na warszawskim seminarium księży polskokatolickich przemawia
Antoni Pietrzyk — wikariusz generalny diecezji wrocławskiej

Zdopingowany referatem Księ
dza Biskupa poczuwam się do
zaszczytnego obowiązku Dostoj
nemu Zgromadzeniu zapropono
w ać: niechaj Uroczystość Odro
dzenia Polski w dniu 22 lipca, w
tym Roku Jubileuszowym dla na
szego Kościoła, będzie obchodzo
na szczególnie podniośle w na
szych wspólnotach parafialnych:
1. Tego dnia winni kapłani o fiarować uroczystę Sumę w in
tencji Ojczyzny, tj. W ładz PRL

ks.

mgr

i całego Narodu, tzn. wszystkich
naszych braci i sióstr — Pola
ków, wygłaszając także okolicz
nościowe kazanie. Po sumie, z
Rytuału, s. 224, należałoby od 
śpiewać modlitwy w
intencji
Ojczyzny.
2. P o części litu^giczinej, w salaćh parafialnych należałoby urządzić przemyślaną, atrakcyjną
akademię, w czasie iktórej min*:
a) kapłani pow inni podzielić się
z uczestnikami swoimi prze

życiami z naszego semina
rium;
b) zaprezentować
weteranów
PolskokaitOllckiego. Kościoła •—
przeprowadzić z nimi swego
rodzaju w yw iad (który w i
nien ukazać się na szpaltach
tygodnika „Rodzina” ) ;
c) podjąć uchwały., i zobowiąza
n i a w przedm iocie twórczej,
perspektywicznej pracy m i
syjnej — pracy zdobywczej
w bliższym i dalszym środo
wisku.
W reszcie niech wolno mi bę
dzie przypomnieć o tym, iż dzień
22 lipca dla , Diecezji W rocław 
skiej, obok . święta pańśtwowo-nairodowego, jest Dniem Pafcronalnym (św. Marii Magdaleny)
dla matki kościołów naszej Die
cezji — dla katedry w rocław 
skiej. Dlatego kieruję osobny
apel do Księży Dziekanów, P ro
boszczów i Adm inistratorów pa
rafii naszej D iecezji: Przybądź
cie w tym diniu, Bracia, wraz z
delegatami waszych parafii do
W rocławia na godte. 10.00, przy
bądźcie jeszcze, liczniej niż w ro
ku ubiegłym. W spominając m.in.
jakże udane ogólnodiecezjalne,
lutowe uroczystości Jubileuslzu,
kiedy to z radością i satystfakcją
gościliśmy w naszym gronie Naj
dostojniejszego Pierwszego Księ
dza Biskupa PNKK Tadeusza.
Zielińskiego z USA, podniośle
przeżyjemy Dzień Dziękczynie
nia! Na ręce Księdza Dziekana
Zygmunta Koralewskiego kieru
ję
szezególniejslze ~ zaproszenie
dla parafian w' Kotłow ie, przede
wszystkim dla Chóru i Orkiestry.
(Oczywiście, że ci kapłani, któ
rzy będą w e W rocławiu, u siebie
uroczystości niechaj antycypują
dzień wcześniej czy nawet w
niedzielę poprzedzającą dzień 22
lipca).
Znając zaś gorącość uczuć ka
płanów W rocławskiej
Diecezji
w obec sw ojego Ordynariusza., w
ich imieniu i własnym ośmielam
się prosić NajprzewielebniejsZego Pierwszego Księdza Biskupa
na ten dzień — na dzień 22 lip
ca do Wrocławia, aby przew od
niczył naszemu
Zgromadzaniu
dziękczynną : modlitwą MSzy św.
i pokrzepiającym Słowem Bo. żym.
KS. MGR ANTONI PIETRZYK
Wikariusz Generalny
Diecezji Wrocławskiej

11

Psychologia na co dzień

Miejsce babci w rodzinie
„Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dła lalki i szarlotka.
Babcia to bajka, której nie znamy,
Pudełeczka, perfum y, włóczka,
Babcia to mama m ojej mamy,
A ja jestem wnuczka.
(Anna Kamieńska — „Babcia” )
Słow o „ b a b c ia ” — n ieod łączn ie k o ja rzy się nam z trosk liw ością,
czu łością , op iek ą i p ełn y m m elan ch olii sp o k o je m . Gdzieś na dnie
serca, każd y z nas ch ow a w łasne dziecięce w sp om nienie sw ojej
ba bci. B o przecież, g d y rod zice gniew ali się na nas, kied y coś
przesk robaliśm y, zaw sze znalazł się ktoś kto nas bronił, kto tłu
m aczy ł nasz w y stęp ek — w łaśnie babcia. I ch y b a zw łaszcza za
to, tak bardzo ją k och a liśm y i k och a m y . D zisiaj, ja k o ludzie d o 
rośli, z nutą rozrzew nienia w sp om in a m y cza sy dzieciństw a, które
łatw iej i w y raźn iej je st nam o ce n ić z p e rsp e k ty w y czasu.

Przypatrzmy się teraz współczesnym babciom i ich roli w
rodzinie. Jakie one są? Oczywiście, babcie są w różnym
-Wieku. Są to i eleganckie panie w sile wieku, tj. 45—50 lat,
i kobiety starsze, chore, zmęczone i wym agające specjalnej
opieki z naszej strony.
W iele się już mówiło i pisało na temat roli człowieka
starszego w rodzinie. Zainteresowanie społeczeństwa bar
dziej skierowało się ku ludziom w tzw. złotym wieku. Po
wstaje coraz więcej domów dla seniorów, dla ludzi zasłużo
nych itp. Ale jak wygląda sytuacja starszej kobiety —
babci w podstawowej sytuacji życiowej, mianowicie w ro
dzinie?
W pracy prof. dr. Jerzego Piotrowskiego pt. ^ „M iejsce
człowieka starszego w rodzinie i społeczeństwie” znaleźć
można rezultaty przeprowadzonych badań przy końcu lat
siedemdziesiątych. Wynika z nich jasno, że ponad 1/3 osób
starszych w Polsce żyje w zespołach domowych, co naj
mniej trzypokoleniowych, zaś 57 proc. osób starszych, ma
jących dzieci, mieszka razem z nimi.
W dzisiejszych czasach, kiedy to małżonkowie i^ młodsi
członkowie rodziny pracują zawodowo, bądź uczą się, pra
wdziwym i nieocenionym skarbem dla rodziny staje się
babcia. Babcia mieszka przeważnie pod jednym dachem ze
swymi dziećmi i wnukami, tworząc tzw. rodzinę trzypokoleniową, czyli generacyjną. W takiej sytuacji babcia jest w
całej pełni matką rodziny; jej postawa odgrywa ciągle jesz
cze dużą rolę w całokształcie stosunków rodzinnych. Babcia
ma zawsze pełne ręce roboty: w ychow uje wnuków i ota
cza czułą miłością, zajm uje się prowadzeniem domu, przy
gotow uje posiłki, robi codzienne zakupy i porządki, troszczy
się o zapewnienie właściwej, pogodnej atmosfery w ro
dzinie.
Spytacie na pewno — co ma z tego kobieta, która już się
niemało w życiu napracowała i namęczyła przy w ych o
waniu własnych dzieci? Czy w olno jeszcze czegoś od niej
wym agać? Czy nie lepiej byłoby, gdyby czas poświęcony
na pracę domową, a więc wysiłek fizyczny i nerwowy, prze
znaczyła raczej na zasłużony odpoczynek?
Ktoś, kto miał nieszczęście odczuć, że jest nikomu niepo
trzebny, niekochany na pew no przyzna, że tego rodzaju sa
motność jest bodajże najgorszą niedolą, jaka może spaść na
starzejącego się człowieka. Bywa i tak, że starsi ludzie,
broniąc się przed pustką życiową, przysposabiają obce
dzieci, ofiarowując im swe serca. Tęsknią za czułością, za
możliwością obdarowywania kogoś miłymi słowami, uśmie
chem, pieszczotą. Czyż nie z tego właśnie powodu tylu lu
dzi w podeszłym wieku trzyma w swoich domach zwierzęta:
psy, koty? Muszą one zastąpić im bliską istotę, bez której
czuliby się zagubieni w wielkim świecie, a która nie do
strzega ich postępującej niedołężności i bezradności, prze
ciw nie — darzy ich wielkim zaufaniem.
K olejność następujących po sobie okresów w życiu czło
wieka jest, niestety, nieuchronna. Może nawet trudno jest
człowiekowi w pełni sił i energii myśleć kategoriami ludzi
starszych, ale wystarczy chwila refleksji, żeby uprzytomnić
sobie, jak ważne jest dla starszego człowieka jego miejsce
w rodzinie i w całym społeczeństwie. Jest to problem nie
zwykle istotny w skali całego naszego kraju.
Warto więc zapoznać się z książką Ireny Rybczyńskiej pt.
„Jak być (kochaną) babcią” (W ydawnictwo „W atra” , W ar
szawa 1976 r., wydanie I, cena zł 18). Tytuł książki mówi
sam za siebie. Pozycja ta niewątpliwie zasługuje na uwagę,
gdyż — jak dotychczas — nie mieliśmy za dużo literatury
na ten temat. Książka ta jest bodajże jednym z pierwszych
podręczników przygotowujących od strony psychologicznej

W zorem b a b ci dla w szy stk ich niew iast ch rześcija ń sk ich jest sw.
A nna (św ięto 26 lip ca ) — B abcia Pana Jezusa. Na z d ję c iu rzeźba
M ik ołaja G erharta z 1465 r. p rzed sta w iają ca św . A nn ę z M atką B o 
żą i D zieciątkiem .

i specjalistycznej wszystkie panie w dojrzałym wieku do
czekającej ich nowej, bardzo odpowiedzialnej roli — roli
babci. Bo właśnie na babci spoczywa niemała odpowie
dzialność. Nowa rola w rodzinie, rola babci, wymaga od
kobiety nie lada umiejętności i dobrej w oli; jak pogodzić
własne potrzeby i aspiracje życiowe z rolą opiekuńczą w
stosunku do dzieci i wnuków, jak koordynować różnorodne
interesy członków rodziny, jak ze sobą współżyć, aby to
współżycie miało sens i układało się harmonijnie, jak
wreszcie określić się w stosunku do wnuków, aby pozostać
w zgodzie z intencjami ich rodziców i wym ogami współ
czesnej pedagogiki — na wszystkie te pytania babcia po
winna umieć odpowiedzieć a wszystkie wątpliwości pow in
na potrafić rozstrzygnąć. Zadanie to nie jest proste. Na
pewno każdej kochającej dom i rodzinę kobiecie zależy na
tym, aby jej doświadczenie życiowe, energiami miłość do
swych dzieci i dzieci swych dzieci były właściw ie wyko
rzystane i znalazły uznanie w oczach najbliższych. Babcia
z niepokojem śledzi sw oje dzieci, gdy już dorosłe zakładają
rodzinę. Stosunki w ich rodzinie, sposób życia, atmosfera
— wszystko to będzie owocem wcześniejszego wkładu mat
ki i ojca w ich wychowanie. Czy sprostają nowym zada
niom ? Czy są dzielni, odpowiedzialni i zdolni d o podjęcia
trudu macierzyństwa i ojcostwa?
Książka napisana została w form ie pamiętnika — opo
wiadania m iłego i nienużącego. Autorka pamiętnika — ko
bieta w wieku 46 lat — dzieli się z Czytelnikami swymi
refleksjami, doświadczeniami, radościami i smutkami co
dziennego życia. Pani ta pomaga w wychowywaniu sw ojej
wnuczki — Kasi. Babcia jest wzorowa, a jednocześnie no
woczesna. W swoim postępowaniu w stosunku do własnych
dzieci, męża i Kasi jest taką, jaką powinna być każda sza
nująca się babcia. A więc, miłe Panie — przykład godny
naśladowania!
Książka zainteresuje nie tylko kobiety, z przyjemnością
wezmą ją do ręki również panowie, gdyż i o nich jest w
niej mowa.
Irena Rybczyńska wprowadziła do swej książki pewną
innowację, zamieszczając szereg autentycznych listów i cy
tatów z wielu czasopism. Dodajmy też, że tekst pamiętni
karski tej pozycji urozmaicony został wierszami oraz w y 
borami z literatury pięknej.
Oto fragment wspomnień Janusza Korczaka zamieszczo
ny w prezentowanej przez nas książce:
„J e że li w d om u m ieszka razem ba bcia i d ziadzio, m oże b y ć le 
p iej d la dzieci. K ied y m am a się gniew a, m oże b a b cia p o c ie s z y ; m a 
m a od m ów i, m oże ba bcia p om oż e. W ięcej m a czasu, w ię c u w aż
n iej w ysłu ch a. Ciekaw e b y w a ją op ow iad an ia lu d zi w ie k o w y ch . I
w o g óle ja k ie to d ziw n e: B abcia pam ięta, ja k m am a by ła m ałą
d ziew czyn ką, tatuś m łod y m ch łop cem . A jeszcze d aw n iej babcia
b y ła dzieckiem . P am ięta daw ne czasy. Inn e b y ły w ted y ulice
i d om y , inn e lam py i zegary, naw et ludzie inni. Nie b y ło takich
w y n a la zk ów ani książek, ani zabaw ek i rozry w ek . Ci ju ż um arli,
tam tych jeszcze nie b y ło na św iecie. I p rzy ch od zą tru dn e m yśli,
ju ż nie tylk o o tym , co jest na św iecie, ale co b y ło , i o tym co
będzie. D ziw ne, bardzo d ziw n e...”
W szystkim C zytelnikom in teresu jący m się w y ch ow a n iem dzieci
i stosunkam i w p olsk iej rodzin ie serdecznie p oleca m y książkę Ir e 
ny R y b czy ń sk iej, k tóra to p o z y c ja niedaw n o p oja w iła się na p ó l
kach księgarskich.

PRZYJACIEL

Plon „Konkursu X X X -le cia”
(! nagroda, odcinek 4)

„Przybywa wśród polskiego społeczeństwa
zwolenników idei własnego, narodowego Kościoła..."
Po trzydziestu latach, z okazji jubileuszu
legalizacji
Kościoła
Polskokatolickiego,
uczestniczyłam w im ponującej uroczystości
w zabytkowej katedrze pod wezwaniem św.
M arii M agdaleny w e W rocławiu. Uroczys
tość tę zaszczyciła swą obecnością delegacja
Polskiego Narodowego Katolickiego K ościo
ła w USA i Kanadzie na czele z pierwszym
biskupem Zielińskim. W katedrze uwagę m o
ją zw rócił jeszcze jeden znamienny fakt.
Otóż na wrocławską uroczystość przybyła
liczna delegacja parafii z K otłow a (z chórem
i orkiestrą). Parafia ta jest jedną z najm łod
szych cór naszego Kościoła. Nie tak dawno,
bo dwa lata temu, parafia w Kotłowie, ra
zem z filialnym kościołem w Strzyżewie i
swoim duszpasterzem, obecnie ks. dziekanem
Zygmuntem Koralewskim, w liczbie ponad
dwa tysiące wiernych przeszła dobrowolnie
pod jurysdykcję naszego Kościoła Polskoka
tolickiego, porzucając obcą hierarchię. Cie
szymy się z tego, że ziarno pięknej idei p ol
skiego katolicyzmu, posiane pod koniec X IX
wieku na ziemi amerykańskiej wśród emi
gracji polskiej przez wielkiego Polaka i pa
triotę o gorącym sercu — Księdza Biskupa
Franciszka Hodura — przeniesione później
na polską ziemię przez bpa Bończaka i bpa
Józefa Padewskiego, wydaje tak dorodny
plon. Stale przybyw a wśród polskiego spo
łeczeństwa zwolenników idei własnego, na
rodowego, polskiego i katolickiego Kościoła
z rodzimą hierarchią.
Wkrótce po tej pierwszej W ielkanocy, o b 
chodzonej w wolnym już kraju, w yjechaliś
my z mężem 18 maja 1946 roku do Szczecina,
ażeby się tam osiedlić na stałe. Po tygodniu
pracowałam już w drukarni i rozpoczęło się
normalne życie, chociaż nie bez trudności w
tych pierwszych latach po w ojnie. Od pe
wnego czasu był tu już m ój starszy brat, a w
kilka miesięcy później przyjechała matka z
drugim bratem i tu również zamieszkali. Po
kilku latach m ój starszy brat przeniósł się
do Koszalina i właśnie kilka dni temu tam
zmarł, 20 kwietnia 1976 roku. Byliśmy z m o
im synem na jego pogrzebie.
W ciągu trzydziestu minionych lat byłam
zaledwie kilka razy w moim
rodzinnym
mieście. Zawsze jednak kiedy odwiedzam
rodzinę, nie zapominam o m ojej byłej pa
rafii1
. Kiedy byłam w 1960 roku, to kaplicy
na ul. Zam ojskiej już nie było, odnalazłam
nasz kościół w Lublinie na ul. Kunickiego.
W krótce po moim przyjeździe do Szczeci
na, pod koniec czerwca 1(946 roku, nastąpiło
poświęcenie zabytkowej, w stylu gotyckim,
najstarszej świątyni miasta
Szczecina
—
przez Księdza Biskupa Józefa Padewskiego.
Licznie zgromadzeni w ierni i sympatycy na
szego Kościoła byli świadkami tego histo
rycznego wydarzenia. Po kilku wiekach
świątynia znów miała służyć Polakom, któ
rzy będą się w niej m odlić w ojczystym ję 
zyku polskim, godnym świętej liturgii. O
takim K ościele w Polsce marzyli w ielcy my
śliciele, jak Frycz-M odrzewski, pisarze i p o
eci, jak Konopnicka, Mickiewicz, Słowacki.
Juliusz Słowacki pisał w „Beniowskim ” ta
kie słowa o Polsce: „Jesteś córką Boga i
siostrą jesteś Ukrzyżowanego — Ciebie się
żadna trucizna nie imie. Krzyż twym papie
żem jest, twa zguba w Rzym ie” . Bo przecież
zgubili Polskę biskupi, kardynałowie, pry
masi, książęta Kościoła Rzymskokatolickiego,
którzy handlowali Ojczyzną, za tysiące du-

osób przeprawialiśmy się przez most, żeby
odprawić mszę św. w bardzo prym itywnych
warunkach. Wszystko trzeba by ło ze sobą
przynosić: obraz, świece z lichtarzami, kwia
ty, obrus i szaty liturgiczne. Zw ykle mój
mąż i brat szli na dzwonnicę i po chwili
rozbrzmiewał piękny głos dzwonów. W tym
czasie my, kobiety, ubierałyśmy ołtarz, w y 
cierały ławki z kurzu. Po pół godzinie roz
poczynała się msza święta, zawsze śpiewana,
chociaż bez akompaniamentu, ponieważ or
ganów nie było. Cieszyliśmy się, jak przy
szło na nabożeństwo chociaż M ika osób z tej
dzielnicy, która była zniszczona i niewiele
tam ludzi mieszkało.
G o ty ck i k o ś c ió ł św . św . A p o sto łó w P iotra i Pawia
z X II — X IV w. — najstarszy k o śció ł Szczecina.
O becnie św iątynia p o isk ok a tolick iej parafii.

katów podpisując rozbiór Polski i kumając
się z zaborcami. Niektórzy purpuraci, „fio le 
towi łotrzyk jak ich nazwał Zdzisław M ie
rzyński w sw ojej książce wydanej w 1937
roku, znienawidzeni przez naród jako zdraj
cy Ojczyzny, otrzymali zasłużoną karę w y
mierzoną przez lud warszawski i zginęli
śmiercią haniebną na szubienicy w 1794 ro
ku. Byli to: biskup inflancki Kossakowski i
biskup wileński Massalski.
Również poeta Cyprian Norwid pisał
w
jednym z utworów takie słowa: „... więc mi
przykro, że kościoły nie na ogniwie polskim
stoją...”
Nasze pokolenie doczekało się wreszcie, po
tylu wiekach, Kościoła wolnego, który stoi
na polskim ogniwie, z rodzimą hierarchią,
w yzw olony z rzymskiego jarzma, który służy
ludowi polskiemu i z niego się wywodzi. Jest
nasz K ościół Polskokatolicki cząstką K ościo
ła Powszechnego, złączony Ewangelią i Tra
dycją Apostolską
z
innymi Kościołam i
Chrześcijańskimi.
Okres pionierski polskokatolików w Szcze
cinie cechowało wielkie zaangażowanie
w
pracy dla dobra Kościoła. Zwłaszcza w y 
znawcy, którzy zetknęli się z Kościołem Na
rodowym w latach przedwojennych, w ykazy
wali dużą aktywność. Dołączyli do nich licz
ni entuzjaści polskiego, a nie rzymskiego ka
tolicyzmu.
Pierwsi kapłani w Szczecinie to ks. Józef
Brosz, ks. prof. Kwade, ks. Stanisław K ę
dzierski i zdolny, m łody kapłan ks. Tadeusz
Gotówka, obecnie proboszcz i dziekan w B o
lesławiu. Ten ostatni jeszcze jako kleryk w y 
kazywał wiele energii i zmysłu organizacyj
nego. Zorganizował chór, grał na organach.
Z przyjemnością słuchało się pieśni, które
śpiewał podczas mszy św. W krótce też zaczął
głosić porywające, piękne kazania.
W tym czasie zaczęły się organizować inne
placówki. Przez okres kilku miesięcy odpra
w iały się nabożeństwa w kościele św. Ger
trudy w portow ej dzielnicy Szczecina^ ale
świątynia była częściowo zdewastowana
i
ciężko było rozwinąć działalność w tak trud
nych warunkach. Nawet dojść było trudno
przez ruiny starego miasta i zawalony most
na Odrze.
Pamiętam, jak z ks. prof. Kwadem począt
kowo z grupą kilku a potem już kilkunastu

W sierpniu 1948 roku zmarł nagle ks. prof.
Kwade. Zamówiłam nekrologi w naszej dru
karni. W ykonano je starannie i bez opłaty.
Kierownik powiedział: „Dla tak szlachetnego
księdza w ydrukujem y bezpłatnie” . Tu muszę
dodać, że przed rokiem zmarł poprzedni kie
rownik tej drukarni. Ponieważ nie miał ślu
bu kościelnego, tylko cywilny, w kościele
rzymsokokatołickim odm ów iono udziału w
pogrzebie. Siostra kierownika, pracująca u
nas, zw róciła się do mnie z prośbą, aby z
naszego kościoła ksiądz zechciał pochować
jej brata. Pośredniczyłam w załatwieniu tej
sprawy, za co rodzina zmarłego kierownika
była mi wdzięczna, a przede wszystkim ks.
prof. Kwademu. Udział w pogrzebie brał
również ks. Tadeusz Gotówka, w tym czasie
jeszcze jako kleryk.
Przed pogrzebem ks. prof. K w adego odby
ła się msza żałobna i egzekwie. Przy tru
mnie ustawiły się poczty sztandarowe szkół,
w których zmarły kapłan był wykładowcą.
Liczne grupy wiernych i wielu sympatyków
wypełniało kościół. Sp. ksiądz prof. Kwade
był ogólnie szanowanym kapłanem, darzo
nym wielką sympatią przez tych, którzy się
z nim stykali.
Kiedy po śmierci księdza Kwadego p ro
boszczem parafii św. św. Piotra i Pawła zo
stał ksiądz Gotówka, jakiś czas jeszcze kon
tynuowane były nabożeństwa za Odrą w
kościele św. Gertaudy. Wkrótce jednak za
niechano ich z braku kapłanów i perspekty
w y rozwoju. Obecnie jest to kościół ewan
gelicko-augsburski, który odl kilku lat od
wiedzamy na nabożeństwach ekumenicznych
w styczniu — z okazji Tygodnia M odlitwy o
zjednoczenie chrześcijan.
Działalność naszego Kościoła skoncentro
wała się w ięc teraz głównie na parafii prokatedralnej św. św. Piotra i Pawła. Właśnie
w uroczystość wyświęcenia ks. Tadeusza Go
tówki przez ks. bpa J. Padewskiego kościół
św. św. Piotra i Pawła został mianowany
prokatedrą. Parafia rozwijała się pomyślnie
dzięki niespożytej energii i inicjatyw ie pro
boszcza. Powstały organizacje przykościel
ne, jak liczne Towarzystwo Niewiast Adora
cji Najśw. Sakramentu, Koło Młodzieży Polskokatolickiej i K oło Ministrantów. Każda z
tych organizacji posiadała własną chorągiew
czy sztandar. W sali parafialnej odbywały się
okolicznościowe akademie, opłatek dla para
fian, choinka dla dzieci, miłe spotkania, a na
wet zabawy taneczne.
(cdn.)
KAROLIN A GAW ŁOW SKA
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C z yteln icy piszą
Listy Czytelników nadchodzące
do naszej redakcji nie tylko za
wierają zapytania, na które mu
simy odpowiadać. Nieraz są to
bardzo serdeczne wyznania, pi
sane z potrzeby serca, życzliwe
słowa uznania dla Kościoła Polskokatolickiego, pocztówki z po
zdrowieniami
z
miejscowości
wczasowych, świadczące o tym,
że Czytelnicy nie zapominają o
nas nawet w czasie swoich urlo
pów.
Pisze Pan Jan S. z Nowej Soli:
Droga Redakcjo!
W tym roku m ija 15 lait, jak
pó r a z ' pierwszy kupiłem Wasz
tygodnik „Rodzina” , ż'którym do
obecnej chfwili się nie rozstaję.
Z kapłanami: i wiernym i Wasze
go Kościoła, niestety, nie mam
możności się spotykać. Raz, gdy
byłem okazyjnie w Żarach, o d 
wiedziłem Wasz kościół. W tym
dniu odbywała- się tam uroczy
stość święceń kapłańskich i świę
ceń niższych trzech kandydatów
do stanu duchownego. Wśród
nich pamiętam tylko jedno na
zw isk o— Mościpan. Od tego czasu
tniinęło sporo lat, nie wiem, _czy
wówczas
kleryk ■ o nazwisku
Mościpan jest dziś kapłanem i
pracuje w Waszym Kościele. K a
zanie głosił wówczas ks. dr
Naumczyk — pamiętam je pra
wie całe1. Biskupi Julian i Fran
ciszek celebrow ali Mszę św.
Był to- przecudny dżień w ży
ciu n ow o w yśw ięconych, w ży
ciu parafii i moim, gdyż po raz
pierwszy czułem
się wolnym
. prarwdiziwym
chrześcijaninem.
Duszą swą wyczuwałem praw 
dziwość i. świętość tego Kościoła.
W
kapłanach
nie
widziałem
przesady, sztucznej1 pobożności,
lecz naituraln-ość i dobroć. P a
trząc ma m odlących się kapłanów
i ^wiernych,. śpiew ających na
bożne pieśni, w idać było na ich
obliczach niezwykłą m oc, świad
czącą chyba tylko o obecności
Ducha Świętego- wśród nich.
Piszę dziś z w ie lk ie j: potrzeby
duchowej, czytając piękny arty
kuł' ks. Aleksandra Bielca _ pt.
„Pocieszyciel przekona świat” .
Chcę Wam powiedzieć, że prze
konał świat Pocieszyciel — Duch
Święty, działając w społeczności
Waszego Kościoła. On sam prze, konał mnie i Wielu innych braci
i sióstr z Kościoła rzymskiego.
Wierzę, że przyjdzie czas, iż
przekona Duch Święty nawet
najbardziej zaciekłych _w rogów
Waszego świętego Kościoła. On
zarwisze działa1, a my pozwólm y
Mu, aby z dnia na dzień obficiej
dlziałał. w sercach naszych.
Duch Święty już dziś, drodzy
Bracia z Redakcji, pozwala nam
świeckim, laikom, odróżnić pas
terza od najemnika. Przyjdzie
czas, że prosty Lud Boży pozna,
iż kapłan z ludu w zięty i dla lu
du postanowiony jest nie po to,
żeby nad nim panował, lecz aby
usługiwał mu, głosząc Dobrą N o
winę. Ponieważ każdy kapłan
jest przedstawicielem, i . ambasa
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dorem Chrystusa, toteż chcemy
w nim widzieć dobrego paste
rza, człowieka godnego szacunku
i pełnego m iłości Bożej.
Z głębi, serca serdecznie dzię
kuję ks. Aleksandrowi Bielco-wi
za piękne słowa, zawarte w jego
artykułach, dziękuję wszystkim
księżom autorom za m ądre pouczeniai. Niechaj zawsze Wami,
Drodzy Pasterze, Duch Święty
kieruje i umacnia Was w W a
szym trudzie1 na chwałę W szech
m ogącego Boga.
Dziękuję również Szanownej i
Drogiej R edakcji „Rodzitna” za
drukowanie ślicznych artykułów,
świadczących o tym, że Prawda,
którą jest Chrystus, jest Waszym
udziałem. Jeśli tedy Chrystus —*
Bóg jest z Wami, kltóż może być
przeciwko Wam?
Zachęcam wszystkich Czytelni
ków, którzy choć raiz wzięli „R o 
dzinę” do ręki i| wszystkich sym
patyków Kościoła Polskokatoliickiego, którzy w cichej modlitwie
wzdychają do Boga! i pragną
wolności duchowej, ażeby syste
matycznie czytali Tygodnik K a
tolicki „Rodżina” , by pisali lilsty
pod adresem redakcji, a jeśli za j
dzie potrzeba, prosili o odw ie
dziny kapłana po-lskokatolickiego, który może gdzieś <w pobliżu
prowadzi parafię i usługuje w ie
rzącemu ludbwi Słowem Bożym.
Tak jak ongiś Polski Narodo
wy Katolicki Kościół . pod prze
wodnictwem biskupa Hodura da
leko za oceanem, w USA i K a
nadzie, niósł wolność uciem iężo
nemu Narodowi Polskiemu, tak
i dzisiaj w naszej kochanej O j
czyźnie Kościół ten niesie praw
dziwe
światło
Chrystusowej
Ewangelii, a z nią wolność du
chową, w której Chrystus trium
fuje, a przecież z Nim i przez
Niego mamy życie wieczne;
Drogi Panie Janie! Gorąco
dziękujemy za tak miły i wzru
szający list. Cieszy nas głęboka
wiara Pana, Jego szczere zrozu
mienie i ukochanie Kościoła Polskokątolickiego. Pana słowa i
Jego gorący apel przyjmujemy
całym sercem i wyrażamy prze
konanie, że przyjmą go wszyscy
szczerzy Czytelnicy naszego ty
godnika. Serdecznie zapraszamy
Pana — o ile tylko czas na to
pozwoli — do naszych świątyń:
czy to w Żarach, czy we Wrocła
wiu, czy w innej miejscowości,
gdzie się Pan znajdzie. Niech do
bry Bóg wynagrodzi Panu jego
apostołowanie na rzecz naszego
Kościoła. Takich gorliwych wy
znawców pragnie mieć Chrystus
więcej w narodzie polskim — w
Polskim Narodowym Katolickim
Kościele.
DUSZPASTERZ

Objawy biegunki letniej niemowląt
O
biegunkach letnich niem ow ląt pisaliśm y już w n-rze 29 naszego
tygodnika. Dzisiaj pragniemy zapoznać Czytelników z najczęstszymi
objawam i tej ciężkiej choroby, zagrażającej niekiedy życiu dziecka.
Niemowlę, pozornie zdrowe, nagle staje się niespokojne, co chwila
budzi się •z krzykiem. W ystępują uporczyw e w ym ioty po posiłkach
i w przerwach między nimi coraz częstsze, wodniste wypróżnienia do
chodzące do kilkunastu i w ięcej na dobę. Zmienia się też wybitnie
w szybkim stopniu stan ogólny dziecka. Po _ okresie podniecenia
i płaczu dziecko staje się apatyczne, nie reaguje na otoczenie, twa
rzyczka jest blada, oczy jakby zapadnięte, spojrzenie utkwiona w dal,
nieprzytomne. Ciepłota ciała podnosi się, a waga dziecka spada.
Przy biegunce niem owlę może w bardzo krótkim . czasie, nieraz
w ciągu kilkunastu godzin, stracić kilkaset gram ów wagi. Ciemiączko
zapada się, a skóra staje się m niej sprężysta. Te dw a ostatnie ob ja 
wy są wynikiem odwodnienia organizmu przez gwałtowne w ym ioty
i częste, płynne stolce.
.
W takim stąnie interwencja lekarza, jest b e z w z g l ę d n i e k o 
n i e c z n a dla uratowania życia dziecka. Do czasu przybycia lekarza
musimy dążyć do odtrucia ustroju dziecka i nawodnienia. Pierwsze
osiągamy przez całkowitą głodówkę, powstrzymanie się od podaw a
nia wszelkiego pożywienia przez 24—48 godzin. Przez cały ten czas
podajem y letnie płyny, np. gotowaną w odę lub lekką, gorzką herba
tę prawdziwą. Podajem y p o kilka łyżeczek, co pół godziny, by ilość
podawanego płynu w ciągu doby dochodziła do 200 gram na 1 kg
wagi niemowlęcia.
Tyle -tylko wolno nam zrobić. Dalszym leczeniem musi zająć się
1 S'k3.rz
Jak należy biegunkom zapobiegać? Przede wszystkim należy bar
dzo skrupulatnie' przestrzegać higieny niemowlęcia — tak osobistej,
jak i otoczenia. Dziecko musi przebyw ać na powietrzu jak najdłu
żej, ale w cieniu. Mieszkanie należy zawsze dobrze wietrzyć. Równie
niewskazane jest opalanie na pełnym słońcu, jak przegrzewanie nie
mowlęcia. Strój dziecka w okresach upału pow inien się składać
z lekkiej, batystowej koszulki, pieluszki i pajacyka. Dziecko musi
być codziennie kąpane, a jeśli się spoci, to -nawet i parę razy obm y
wane w ciągu dnia. I jeszcze jedno — jeśli to możliwe, dziecko p o
winno być karm ione piersią.
LEKARZ

Słowniczek medyczny
T ę t n i c a — część układu krwionośnego, naczynie wiodące krew
z serća. Ńajczęstsze choroby tętn ić — to miażdżyca tętnic, która może
powodować chorobę w ieńcow ą i zfiwal serca, [krwotoki, zawały m óz
gowe oraz choroba Burgera.
T ę . ż ę c — ostra choroba zakaźna wywołana -przez bakterię zw a
ną laseczką tężcową. Bakteria ta, bardzo \roż>p<mszechworła w p rzy
rodzie, rozw ijać się może w warunkach beztlenow ych i jest bardzo
odporna na działanie czynników środowiska. Zakażenie następuje
przez wtargnięcie Ido organizmu bakterii przez [wszelkiego rodzaju
skaleczenia i zranienia. Choroba w ystępuje między 7 a 60 dniem od
zakażenia, przebieg jest diężki, często kończy się śmiercią. Do cza
sów wprowadzenia szczepionki i surowicy przeciw tężcdw ej notowano
85°/o zgonów chorych. W zapobieganiu ważną rolę odgrywa uodpor
nienie szczepionką przeciw tężcow ą, zwłaszcza ludzi, którzy stykają
się stale z glebą oraz uodpornienie surowicą w razie podejrzenia
o zakażenie tężcem.
U d a r m ó z g o w y — inaczej apopleksja, jest stanem chorobovjym w yw ołanym upośledzeniem krążenia krwi _tw (większym lub
m niejszym obszarze kory m ózgow ej. Upośledzenie^ to p ow staje naj
częściej w skutek zakrzepu lub zatoni tętnicy m ózgów ej, pęknięcia
naczynia krwionośnego (W karnym mózgu lub ucisku tkanki m ózgów ej
w następstwie krwotoku oponowego. Stany takie mogą się zdarzać
w przebiegu miażdżycy tętnic, nadciśnienia tętniczego i wad serca.
U r a z — jest to określenie działania czynnika mechanicznego, che
micznego, elektrycznego itp. uszkadzającego tkanki i (narządy orga
nizmu. Najczęstsze, w okresie pokoju, są urazy m echaniczne pow 
stałe skutkiem wypadków drogowych. Leczeniem następstw urazów
narządu ruchu zajm uje się traumatologia; w a z ó w układu n erw ow e
go —neurochirurgia, urazów klatki piersiow ej — torakochirurgia,
a urazów jam y brzuszniej chirurgia pgólna.
U r o l o g i a — dział m edycyny zajm ujący się diagnostyką i lecze
niem mlarządu m oczow ego, a u m ężczyzn również nckrzadów płcio
wych. Urologia została wyodrębniona z ogólnej m edycyny dopiero
w połow ie X IX wieku. W Polsce intensyw ny rozw ój urologii rozpo
czął się po U w ojnie św iatowej, \kiedy to prźy ‘w ielu akademiach m e
dycznych powstały oddziały urologiczne.

rzu zawartym z Panem naszym.
Nie m a na ziemi narodu, dla
którego Bóg byłby tak łaskawy,
jak dla nas. Z twoich potom ków
wzbudzi Pan proroka podobnego
do mnie. Tego słuchać będziesz.
Oto wzywam na świadków nie
bo i ziemię, że dałem ci> do w y 
boru życie lub śmierć. W ybieraj
dla siebie i dzieci twoich życie.

M ojżesz był figurą Zbawiciela.
On prowadził Żydów do Ziemi
obiecanej, a Pan Jezus prowadzi
wszystkich ludzi do nieba.

zawsze gotow i do obrony żołnie
rze chananejscy. Była więc to
twierdza prawie nie do* zdobycia.
Dlatego rzekł Bóg do Jozuego:

— Ja oddam w ręce tw oje Je
rycho. Obchodźcie miasto doo
koła, raz na dzień, przez s^eść
dni. Siódm ego dnia obejdziecie
miasto aż siedem razy. Niech je 
dni kapłani niosą Arkę Przymie
rza, a inni niech trąbią, a cały
P o śmierci Mojżesza rzekł Pan
lud niech wznosi okrzyki w ojen 
do Jozuego:
—
Przepraw się przez Jordan ne.
do ziemi, którą . dam , synom
. Gdy siódm ego dnia, po raz
Izraelici stanęli ju ż u wrót
Izraelowym. Ja byłem z M ojże
siódmy, obchodzili Izraelici mia
Ziemi Obiecanej. Bóg rzekł w te
szem, tak będę i z tobą.
sto rozległ się donośny głos trąb,
dy do Mojżesza:
Cały lud ruszył ku rzece, a
a lud wydał okirzyk. Stała się
— Wstąp na górę!
kapłani nieśli Ankę Przymierza.
wtedy rzecz niesłychana. Oto
M ojżesz pospieszył na szczyt
Gdy kapłani wstąpili do Jorda
mury Jerycha rozpadły się na
góry Nebe. Ze szczytu góry w i
nu, rzeka rozstąpiła się w ten
skutek trzęsienia ziemi. Jozue
dział całą ziemię ćhananejską —
sposób, że w ody górne stanęły, a
w kroczył do miasta i zdobył je,
od Jordanu aż po wzgórza nad
dolne spłynęły do M orza M ar
a następnie całą Palestynę.
Morzem Śródziemnym i od M o
twego. Izraelici przeszli suchą
rza M artwego1 aż po góry Liba
nogą koryto rzeki i rozbili obóz
Jozue podzielił całą Pialestynę
nu. A Pan powiedział mu:
na polach przed1 miastem Jery
między poszczególne p okolen ia,
-— To- jest ziemia, którą przy
cho1, któire b y łó dgrominą chanizraelskie, jed yn ie pokolenie L esiągłem Abraham owi, Izaakowi i
nanejską warownią. Tu obchodzi
wiego nie otrzymało ziemi, gdyż
Jakubowi, ojcom twoim. Popatrz
li Izraelici święto Paschy i je 
— pełniąc obowiązki kapłańskie
na nią, .a gdy się jej przyjrzysz, - dli chleb ze zboża pochodzącego
.Zgodnie z poleceniem Boga
— żyło z ofiar całego ludu Bo
umrzesz — podobnie jak brat
Mojżesz ogłosi. Jozuego swoim
z tej krainy. Od tego m-omentu
żego. Na jego m iejsce otrzymali
tw ój Aaron — gdyż zwątpiliście
następcą i powiedział d o swego
przestała padać manna z nieba.
ziemię potom kow ie dwóch sy
we minie na pustyni.
ludu:
nów Józefa, których Jakub uznał
I
umarł M ojżesz na górze Ne—
Będziesz m iłow a ł. Pana. B o
za swoich: Efraima I Manassesa.
bo, opłakiwany przez synów
ga swego, ze wszystkiej siły sw o
Bóg wypełnił więc obietnicę da
Izraela. Nikt nie zna po* dziś
jej. Nie słuchaj, Izraelu, fałszy
ną patriarchom.
dzień miejsca, gdzie pochowano
wych proroków. Wypełniaj przy
Miasto Jerycho otaczały w yso
kie mury, na których czuwali
ciało Mojżesza.
kazania i pamiętaj o przym ie
KSIĄDZ ŁUKASZ

Jozue wprowadza lud
do Ziemi Obiecanej

Śmierć Mojżesza

Ostatnia wola Mojżesza

Zdobycie Jerycha

WESELE W KANIE

— To ja pojadę! — zadecydo
wał Ariel.
— O Ariel, niech cię Bóg b ło
gosławi ! tw ój B ó g !
Przez głowę Ariela myśli le
M alcowi nie trzeba było tego
przy upadku. Noga zsiniała i ■
ciały teraz jakby wiatrem gnane.
powtarzać, przeciskać się przez
spuchła.
Trzeba odszukać ojca: dziś w y 
Słysząc te nowiny, Ariel przy
tłum — to wcale niezła zabawa,
szedł pierwszy raz z domu, by
śpieszył kroku, aż wreszcie biec
choć się w niej niejednokrotnie
słyszeć Jezusa. A le czy ojciec
szturchańca oberwie. Dał w ięc
począł. Domyślił się, że Sarwi
zezwoli, by pojechał sam? Zm ie-'
nurka i zaczął jakby płynąć pod
przyjechał po niego. Zaszło więc
rzcha się już. A kto by go mógł
wodą, a za nim prześlizgiwał się
coś niepomyślnego nie tylko ze
odwieźć? Nikt z bliskich nie
starym sługą, lecz i z Saftią.
nieco większy odeń Ariel.
dosiadał nigdy wielbłąda. Może
Sarwi pół siedział, pół leżał na
Gdy wynurzyli się już z ciżby,
lepiej nie pytać? Gdyby ojciec
kamiennej ławie zajazdu. Siwe
powstali, poprawili odzienie i
nie pozwolił, on i tak wykradłby
włosy w wielkim nieładzie omaszybkim krokiem skierowali się
się, uciekł z domu i choć pieszo
w stronę zajazdu, leżącego nieco
zane były krwią, obrzęk nogi pod
biegłby do Kafarnaum. Lepiej
chłodnymi okładami w ody i octu
za Kaną, w kierunku Seforis,
nie pytać, niż zapytawszy nie po
Ariel w drodze rozpytywał towa
wcale jeszcze nie ustępował i ból
słuchać. Gdzie ojca teraz zresztą
musiał być dojm ujący. Ale stary
rzysza o szczegóły wypadku.
znaleźć wśród tłumu? Jak się
ani słowem nie żalił się, nie
Sarwi przyjechał na wielbłą
doń docisnąć? A nie ma chwili
wspominał o sobie, tylko z roz
dzie, •zapewne, na Aliahu. Z a j e - ;
do stracenia: Musi jechać, na
paczą biadać zaczął n a d ' w ypad
chał do wnętrza obszernego pod
tychmiast nie tylko, by Saftię
kiem, że nie pozwoli mu on dziś
wórca zajazdowego, by jak zw y
zastać przy życiu, ale by Chuzie
jeszcze wrócić do Kafarnaum.
kle wierzchowca tam zostawić.
donieść jak najrychlej, że — J e-"
A z Saftią jest źle, bardzo źle.
Zatrzymał się w cieniu ściany,
zus jest tu... że Jezus jest pro
Saftia chce widzieć A riela ; Sarwi
okalającej
plac, i przynaglał
rokiem, że Jezus jest cudotwór
obiecał go dziś jeszcze, przywieźć
wielbłąda, by ukląkł; nie zauwa
cą... Tylko,' obyż się ojciec nie
i wie, że śpieszyć się trzeba, bo
żył jednak, że tuż obok uwiąza
jutro może być — za późno.......... niepokoił, nie wiedząc co się z
ny był osiołek, który wielbłąda
nim stało....
-----I co zrobimy teraz, A rie l!
ujrzał pewnie po raz pierwszy,
Zawołał malca, który go tu
co
zrobim
y?
—
jęczał,
a
po
po
począł w ięc trwożyć się, boczyć,
przywiódł.
•
liczkach płynęły łzy, najboleś
rwać powróz. Gdy Aliah klęknął
niejsze łzy bezradności starczej.
—
Ty! dostaniesz ode mnie,
już na przednie nogi, osioł szarp
gdy wrócę, pięć garści migdałów,Chłopiec przypadł do starego
nął się i wierzgnął jak onager1).
ale pójdź do nas, czekaj aż o j
sługi ze szlochem. . I przez długą
Musiał zdzielić wielbłąda kopy
ciec m ój powróci, i powiedz mu
chwilę trzymali się w objęciach,
tem w głowę lub szyję, gdyż
o tym, co mnie powiedziałeś. R o
Aliah zerwał się raptownie i, co f
płacząc.
zumiesz? I powiedz, że musiałem
Ariel pierwszy ocknął się.
nął ' tak niespodzianie, że Sarwi
jechać do Kafarnaum, bo Saftia,
— Obiecałeś mu, że przyjadę
spadł, uderzając głową o ścianę.
pamiętaj: S aftia,'bardzo chory...
dzisiaj? Tak?
Zamroczyło go, więc wyleli nań
— Tak. A jak on się cieszył!
dzban wody. Oprzytomniał i na
I pewnie wyczekuje ciebie i liczy
głowę nie narzeka, ale żadną
godziny, jeśli jest jeszcze przy
miarą nie może stąpać na prawą
tomny.
nogę, którą widocznie skręcił

Tygodnik Katolicki „Rodzina” . W ydawca: Społeczne Towarzystwo Polskicb Katolików. Zakład Wydawniczy „Odrodzenie” . Redaguje Kolegium.
\dres redakcji i administracji: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. Tele
fony redakcji: 27-89-42 i 27-03-33; administracji: 27-84-33. Wpłat na preaumeratę nie przyjmujemy. Prenumeratę krajową należy opłacać w Od
działach RSW „Prasa-Książka-Ruch” lub w urzędach pocztowych i u li
stonoszy (kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zł, rocznie — 104 zl).

Już przy nim jest •posłaniec
śmierci...
Malec słuchał uważnie i przy
rzekł w ykonać wszystkie zlece
nia, ale wytargował jeszcze sa
kiewkę skórzaną, którą miał
Ariel u pasa.
— Dobrze, dostaniesz ją, tylko
zrób, jak mówiłem...
Sarwi uprosił właściciela za
jazdu, by Aliaha osiodłał i p o
mógł A rielow i wyprowadzić go
na drogę. Tam już zmyślne zwie
rzę pójdzie bez żadnych wska
zówek dobrze znanym sobie’ trak
tem.
.
— Ariel, jeśli zastaniesz Saftię
— m ów ił złamanym głosem Sar
wi — powiedz mu, że nie tak
mnie boli głowa rozbita, nie tak
noga wykręcona, jak serce, że
nie mogę być przy. nim.
Ariel powziął postanowienie
natychmiastowego udania się do
Kafarnaum pod pierwszym od
ruchem miłości do Saftii i współ
czucia dla Sarwiego: nie. Zdawał
sobie . jednak sprawy z wielkich
trudności, jakie przedsięwzięcie
to nastręczało. Dopiero gdy Kana
pozostała już w oddali, a on
ocknął się sam, sam jeden na
pustej drodze o zmierzchu, na
grzbiecie kłusującego wielbłąda,
zrozumiał, że go czekają godziny
ciężkich doświadczeń, że pow i
nien przeto okazać się mężnym,
jeśli ma cel zamierzony osiągnąć.
') Onager — osioł dziki, zamieszku
jący ongiś w Afryce Północnej,
protoplasta osła domowego.

(31)
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Historia przedmiotów, które są wokół nas
Nie tylko ludzie mają swoją
historią i rodowody, ale i przedmiwty otaczające nas, które po
trzebne są nam na co dzień i
których często nie zauważamy,
tak bardzo są zwyczajne.

Przypatrzmy się np. łyżce.
Kiedy i kto pierwszy ją w yna
lazł — nie wiemy. Jest bardzo,
bardzo dawno wśród nas. Za
pewne w zamierzchłych daw 
nych czasach za łyżkę służyła
człow iekow i dłoń własna, ale
człowiek ma przecież wrodaoną
dążność do usprawnień i dlatego
też wyciosała pierwszą drewnianą
łyżkę. Jednak przez długi' czas
łyżka nie była tym co dziś, była
bowiem niezw ykle cenną rzeczą
dia właściciela, aż pt> wiek
XVIII. Jeżeli: idzie o łyżki p ol
skie, szczególnie te ze szlachec
kich i magnackich stołów, to na
prawdę było czego strzec. Były
one srebrne, pozłacane, czasem
cynowe, ale często stanowiły
prawdziwe dzieła sztukii, zdobio
ne rzeźbionym ornamentem u
nasady i na w ypukłej stronie
czerpaka. Bardzo często wśród
ornamentów umieszczano herb
właściciela lulb różne sentencje,
jak np. „Nie przebieraj, gdy coś
dadzą, kiedy cię za stół posadzą”
lub „Nakarm łaknącego, napój
spragnionego” . Mikołaj Rej miał
w swym dorobku ponad 120 ry
m ow anych dwuwierszy — na
„łyżki, albo inne drobne rzeczy” .
Nie w każdym domu, zwłaszcza
uboższej szlachty i mieszczan,
podawano gościow i łyżkę; musiał
więc na wszelki wyipadek nosić
ze sobą własną — u pasa w skó
rzanym pokrowcu lub p o prostu
za cholewą. Z tego powodu na
pis na łyżkach byw ał następują
cy: „O łyżkę nie prosi, feto ją z
sobą nosi” .

Historia noża jest również bar
dzo stara. Jest on potomkiem na
rzędzi robionych z łupanego ka
mienia, gdzieś w zaraniu dziejów
ludzkości.
Z jaw ił
się bardzo
dawno, lecz żywot swój spędzał
w kuchni. B ył nóż tzw. „kapuśn y” , „chlebny” , ale przydomek
„stołow y” uzyskał dopiero w
X V II wieku, gdy znalazł swe
miejsce^na biesiadnym stole. Nóż
należało ze sobą nosić idąc na
przyjęcie, aż do czasów saskich,
a odtąd um iejętność posługiwa
nia się nożem i widelcem przy
stole stanowiło miarę „gładkich
manier” .

zwanego Starym. W każdym ra
zie w spisie sprzętów ich syna,,
Zygmunta Augusta, wymienione
są już złote widelce. W idelec upowszechnił się jednak dopiero
w wieku X V II. Początkowo był
on
2-zębny,
potem
3-zębny,
wreszcie przybrał kształt taki
jaki obecnie znamy. Długo je d 
nak wołano jadać palcami, za
miast widelcami.
Np. wielki
uczony, autor dzieła „O duchu
praw” , Monteskiusz (1689— 1755)
przyznawał się, że nie używał
nigdy widelcy, a gdy spieszył się
z jedzeniem zdarzało się, że so
bie przygryzł palce! Sam król
francuski,
wytw orny
Ludwik
XIV, zaczął używać widelca do
piero w 20 roku życia!

Spośród przedmiotów codzien
nego użytku bardzo starą histo
rię ma grzebień. Ma bowiem co
najmniej 4000 lat. Używano go
już w epoce kamiennej, b y ł dw u 
stronny, zrobiony z rybich ości.
W
grobowcach
starożytnego
Egiptu i wśród wykopalisk zna
leziono nawet grzebienie precy
zyjnie wykonane z kości słonio
wej, zdobione delikatnymi orna
mentami, a czasem imionami
swych właścicieli. Na obszarach
dzisiejszej Pollski używano koś
cianych grzebieni już w I w n.e.
A grzebienie z IX i X wieku
wykonane z rogu, srebra, mosią
dzu zdobione szkiełkami lub
dirogimi kamieniami — to już
małe arcydzieła.

M ydło też ma długą historię
Jako pierwsi wynaleźli je staro
żytni Fenicjanie, a że byli to że
glarze i kupcy znakomici, szyb
ko upowszechnili swój w ynala
zek. Już w I w. n.e. ludy za
mieszkujące południow y zachód
Europy nie tylko używały m y
dła, ale umieli nawet je produ
kować. Głównym produktem, z
którego wówczas wyrabiano' m y
dło, były różne rośliny, jak np.
m ydiownik, czy zawstydlina, w y 
twarzające pianę. W ywary z tych
roślin łączono z tłuszczem zw ie' rzęcym. W Polsce pierwsze .w y
twórnie mydła istniały już w
X IV wieku. Kroniki wspomina
ją mydlarzy z Płocka i Nowego
Sącza. W X V I wieku były setki
m ydłam i” , ale i mydło długo
jeszcze nie było w powszechnym
użyfciu, i to; nie tylko z powodu
dość w ysokiej jego ceny, ale dlategO', że nawyki higieniczne nie
b y ły zbyt powszechne. Dopiero
od X I X wieku m ydło stało się
przedmiotem powszechnego! użyt
ku i potrzeby.

Na pewno każdy z nas, przy
najmniej r;az dziennie, czesząc
się czy . goląc, .spogląda w lustro.
Poznajmy więc genealogię tego
cennego przedmiotu. W Egipcie
już 3000 lait przed naszą erą zna
ne były lusrtra z brązu lub m ie
dzi,
gładko , wypolerowane
i
o p ra w ion e. w ramki.
Kto' wynalazł pierwsze lustro
ze szkła pociągniętego metalem
— nie wiadomo. Podobno pier
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wsze były wykonane przez szkla
rza fenickiego jeszcze w starożyt
ności ze skrawków szklanej ku
li, ale że podobno- drogie były i
brzydsze niż dzieła złotników,
nie rozpowszechniły’ się w ów 
czas. Dopiero ponad 1500 lat póź
niej, w wieku X V I, zajęli się
produkcją
szklanych
luster
szklarze z Mu ran o, koło W enecji.
Lustra te, choć jeszcze z w ielo
ma usterkami, uchodziły w ów 
czas za znakomite i tak jak „lu 
stra weneckie” rozpowszechniły
się w całej Europie. W Polsce
jeszcze w połow ie X V II wieku,
szklane zwierciadła b y ły luksu
sem dostępnym jedynie najbo
gatszym, pozostali zadowalali się
lustrami z metali. Ale j u ż ' pod
koniec tego wieku przestały być
rzadkością, a w wieku X V III
stały się pospolitym przedmio
tem codziennego’ użytku.

Pochodzenie1 klucza — i oczy
wiście zamka, jest niejasne. P o
dobno wynalazł go- w X I wieku
przed n.e. pewien Grek, miesz
kaniec wyspy Samos. Twierdzo
no jednak, że istniał już w cześ
niej, gdyż o kluczu wspomina
Homer w „O dysei” , a żył on —
Jak wiem y — w IX /V III w p.n.e.
W Polsce klucze znane są od
bardzo dawna. Stosowano1 je do
oram miasta, do w rót pałaco
wych i drzwi mieszczańskich do
mów. Tylko na wsi, do połowy
X V II wieku, mało kto znał klu
cze. Budynki zamykano na ry 
gle, skoble, a później kowalskiej
roboty zasuwy i sztaby. Dopioro
w początku X V III wieku przy
szła moda na kłódki. Sama na
zwa wskazuje, że w yw odzi się
ona od „kłody” , którą to kłodą
podpierano drzwi.
(cdn.)

POZIOMO: 1) krótka biała szata liturgiczna,
9) pomaga księdzu przy odprawianiu mszy, 10)
trasa, szlak, 11) szef, 22) okaz najdoskonalszy,
13) wolne, nieobsadzone stanowisko, 18) gaża, po
bory, 19) w kolanie, 20) zasadnicza ilość, 21) sieć
rybacka, 22) zapowiada programy telewizyjne, 23)
kwitnie tylko raz, 29) siostra Marii i Łazarza,
30) przełożona klasztoru, 31) biała broń rycerza,
32) lotnik wszechświata, 33) nie za dużo i nie za
mało.
PIONOWO: 2) nasze wydawnictwo, 3) wodna
dyscyplina sportowa, 4) jedno z naszych bogactw
kopalnych, 5 z, 6) sufit, powała, 7) wolnomularz,
8) brat ojca, 13) córka legendarnego Kraka, 14)
obejmuje dwie stronice, 15) wytyczona droga, 16)
szkoła
przyszłych
kapłanów, 17) zatwierdzenie,
aprobata, 24) wykrzywienie twarzy jako wyraz
niezadowolenia, 25) odwiedziny, 26) okres w dzie
jach, 27) rodzaj drogi bitej, 28) wsparcie, ratu
nek.
.
Rozwiązanie należy nadsyłać w ciągu 10 dni od
daty ukazania się numeru pod adresem redakcji
z dopiskiem n a . kopercie lub pocztówce: „K rzy
żówka nr 31” . Do rozlosowania:
NAGRODY K SIĄŻKOW E
ROZW IĄZANIE K R ZYŻÓ W K I NR 25

W idelec — w postaci grabków
wszedł na stoły, dopiero w X V
wieku. Najwcześniej zaczęli go
używać Włosi, a do Polski być
może, przywędrował z królową
Boną, która w 1518 roku została
żoną króla Zygmunta, później

POZIOMO: psalm, konsystorz, gmach, pierwo
wzór, anons, staja, oracja, grzech* netto, Ludwik,
rzemyk, Iskra, wilia, wyraziciel, siano, zachcian
ka, uczeń. PIONOWO:
seminarium,
lecznictwo,
Goliat, ustrój, uskok, morze, czart, sanki, antyk,
agora, dziedziniec, uchybienie, szczaw, rzepka,
gwizd, praca, Czech.
NAGRODY W YLO SO W ALI: Ewa Zając z Trzcian
ki, Bronisław Pudełko z Tarnowa i Bernard Bo
bowski z Grudziądza. Nagrody wyślemy pocztą.

