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W NUMERZE:
„Ojciec miłuje was” •  Trudne pytania 
•  Pan Jezus został wzięty do nieba ®  
W  140 rocznicę urodzin Henryka Sien
kiewicza 9  Porady

Trzy lata temu, z inicjatywy prezesa Za
rządu Głównego Społecznego Towarzystwa 
Polskich Katolików ks. bpa doc. dr. hab. Wi
ktora Wysoczańskiego, została ufundowana 
nagroda imienia Andrzeja Frycza Modrzew
skiego. Po wyrażeniu zgody przez Minister
stwo Kultury i Sztuki na ustanowienie tej 
nagrody i zatwierdzeniu jej regulaminu, co 
nastąpiło w  1984 r.; nagroda im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego przyznawana jest każ
dego roku.

Regulam in te j nagrody w pkt. 1 § 1 sta 
nowi, iż przyznaje się ją corocznie za prace 
naukowe, popularyzatorskie i organizowanie 
badań w  zakresie problem atyki mniejszości 
religijnych za granicą, ich w kładu w rozwój 
społeczny i ku ltu ra lny  k raju , w krzewienie 
w artości ogólnoludzkich i patriotycznych oraz 
ich stosunków  z państw em , a otrzym ać ją 
może osoba lub grupa osób posiadających o
byw atelstw o polskie lub obcego państw a 
(§  2 ).

Nagroda im. A ndrzeja Frycza M odrzew
skiego, będąca od 1984 r. stałym  punktem  w 
program ie działalności Zarządu Głównego 
STPK, m a także na celu szerszą popularyza
cję celów statutow ych Tow arzystw a i pol- 
skokatolicyzm u oraz podniesienie rangi Spo
łecznego Tow arzystw a Polskich K atolików 
tak  w k raju , jak  i za granicą.

W bieżącym roku nagroda im. A ndrzeja 
Frycza M odrzewskiego przyznana została po 
raz kolejny. Uroczystość jej w ręczenia odby
ła się w dniu 24 m arca w siedzibie Zarządu 
Głównego STPK  w  W arszawie, przy ul. Ba
lonowej 7, o godzinie 11,00. P rzybyli nd nią 
przedstaw iciele Urzędu do Spraw  W yznań 
w osobach dyr. dr. H enryka Leszczyny (re
prezentującego m inistra A dam a Łopatkę), i 
dyr. mgr. Tadeusza Dusika; zwierzchnicy 
Kościołów zrzeszonych w  Polskiej Radzie E
kum enicznej — m etropolita Bazyli, zw ierzch
nik Polskiego Autokefalicznego Kościoła P ra 
wosławnego, bp Tadeusz R. M ajewski, 
zw ierzchnik Kościoła Polskokatolickiego; w y
bitni przedstaw iciele polskiego św iata nauki
— profesorowie z wyższych uczelni w k ra ju  
oraz reprezentanci środków masowego prze
kazu i zaproszeni goście.

Uroczystość w ręczenia nagród im ienia An
drzeja Frycza Modrzewskiego otworzył p re
zes Zarządu Głównego Społecznego Tow a
rzystw a Polskich Katolikow  bp doc. dr hab. 
W iktor W ysoczański, mówiąc:

„W im ieniu Zarządu Głównego STPK b a r
dzo gorąco w itam  Czcigodnych i Dostojnych 
Laureatów  nagrody, członków Ju ry  z p rze
wodniczącym prof. dr. hab. M ichałem P ie
trzakiem , przedstaw icieli w ładz państw o
wych, w itam  bardzo serdecznie zw ierzchni-

U r o c z y s t o ś ć  wręczenia nagród 
im. A n d rz e ja  F r y c z a  M O D R Z E W S K I E G O



PIĄTA NIEDZIELA 
PO WIELKANOCY „Ojciec miłuje was”
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SW. JAKUBA APOSTOLA 
(1,22—37)

Najmilsi: bądźcie wyko
nawcami słowa, a nie tylko 
słuchaczami, oszukującymi 
sami siebie. Bo jeśli kto słu
cha słowa, a nie wypełnia go, 
podobnym będzie do człowie
ka przypatrującego się natu
ralnemu swemu obliczu w 
zwierciadle, gdyż przypatrzył 
się sobie i  odszedł, a  nieba
wem zapomniał jakim był. 
Kto zaś wniknął we wzniosłe 
prawo wolności i wytrwał w  
nim, stał się  nie tylko zapo
minającym słuchaczem, ale 
wykonawcą dzieła: Ten bę
dzie błogosławionym dla czy
nu swego. A jeśli kto m nie
ma, że jest pobożnym, nie 
powściągając języka swego, 
lecz zwodząc serce swoje, te
go pobożność próżna jest. 
Czystą i  nieskalaną poboż
nością wobec Boga i Ojca 
jest nawiedzenie sierot i 
wdów w  utrapieniach ich i 
strzeżenie samego siebie od 
zmazy tego świata.

WEDŁUG 
SW. JANA 
(16,23—30)

Onego czasu: Rzekł Jezus 
uczniom swoim: Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam: 
Jeśli o co iprosić będziecie 
Ojca w Imię moje, da wam. 
Dotychczas o nic nie prosiliś
cie w  imię moje, proście, a 
otrzymacie, aby radość wasza 
była pełna. To wam mówiłem  
w przypowieściach. Nadchodzi 
godzina, gdy już nie w  przy
powieściach mówić wam bę
dę, ale jawnie w Ojcu oznaj
mię wam. W on dzień w  imię 
moje prosić będziecie, i nie 
mówię wam, że ja będę pro
sił Ojca za wami, sam bo
wiem Ojciec miłuje was, boś- 
cie wy mnie umiłowali i u- 
wierzyliście, że od Boga wy
szedłem. Wyszedłem od Ojca i 
przyszedłem na świat, znowu 
opuszczam świat i  idę do 
Ojca. Rzekli mu uczniowie 
Jego: Oto teraz jawnie mó
wisz i żadnej przypowieści 
nie powiadasz. Teraz wiemy, 
że wszystko w iesz i nie po
trzebujesz, żeby Cię kto py
tał; dlatego wierzymy, że od 
Boga wyszedłeś.

Miłość i życzliwość jest człowiekowi po
trzebna do życia w  równej mierze jak woda 
i chleb. Bez wilgoci usycha każda roślina, bez 
miłości m arnieje życie ludzkie, staje się sza
re  i smutne. Żyjemy w rodzinie, bo z na tu ry  
jesteśm y powołani do życia społecznego. Tak 
chciał Stwórca. Stawianie samotności ponad 
wspólnotę, życie w  dobrowolnej izolacji, jest 
zubożeniem tak jednostki skazującej się na 
odosobnienie, jak też wspólnoty tracącej jed
nego z członków. Samotność bywa koniecz
na, ale tylko na jakiś czas, jak sen przyw ra
cający siły. Wolno też szukać jej dla wyż
szych celów, zwłaszcza na synowską rozmo
wę z Bogiem i przemyślenie w łasnych ducho
wych problemów. Ale i w tedy nie bywamy 
sami, lecz m am y świadomość obecności Daw
cy wszelkiego dobra. Ta świadomość pozwa
lała wielkim samotnikom pierwszych wieków 
chrześcijaństwa trw ać na  pustelniach niekie
dy przez całe życie. Dziś takich świętych pu
stelników uważamy raczej za nieszkodliwych 
dziwaków i może dlatego jest coraz mniej 
pustelni na świecie.

Człowiek dojrzały potrafi ukryć swoje u- 
czucia i pragnienia, a przynajm niej nie narzu
ca się z nimi otoczeniu, ale w ystarczy popa
trzeć na dzieci, by stwierdzić, jak bardzo 
garną się one do tych osób z rodziny, które 
okazują im serce. Nie ty lko malec, ale rów 
nież nastolatek potrafi często, a naw et bardzo 
często pytać: „Mamo lubisz m nie?” I chociaż 
padnie z ust ojca czy m atki: „Ależ oczywiś
cie, kochamy cię wszyscy” — za chwilę, a 
może następnego dnia, pada to samo pytanie. 
To nie jest zwykła dziecięca „gadanina”, ale 
ciągła chęć upewniania się, że jest tak, jak 
dziecko czuje. Jem u nigdy nie znudzi się ani 
stawianie takich pytań, ani tym  bardziej po
zytyw na odpowiedź. Tylko w atmosferze 
przyjaźni, miłości, młody człowiek rozwija 
się prawidłowo, tak fizycznie jak  też psy
chicznie, bo czuje się bezpieczny i potrzebny. 
Dorośli niby przestali „rozumować jak dzie
cię i myśleć jak dziecię”, ale duchowe potrze
by przyjazni i miłości wcale nie maleją. S ta r
szy również lubi nie tylko odczuwać, że jest 
kochany, ale chętnie słucha, gdy się mu o tej 
miłości mówi.

Podobnie jest w kontaktach stworzenia ze 
Stwórcą. Jakże bardzo pragniem y wiedzieć, 
czy jesteśm y w łasce u Boga, czy też nie je
steśmy Mu mili.

Ogromnym atutem  dobrze rozum ianej na
uki Chrystusowej jest objawiona przez na
szego Zbawiciela prawda, że Ojciec niebieski 
ogarnia swoją miłością wszystkie stworzenia, 
a przede wszystkim człowieka: „Tak Bóg u- 
miłował świat, że Syna swojego dał, aby ża
den człowiek nie zginął”. Z tego zapewnienia 
widać, że Ojciec nie czyni między swymi 
dziećmi różnicy. Bóg kocha wszystkie swoje 

. dzieci, naw et i te, które zalicza do m arno
traw nych. Ale jak serce ziemskiego rodzica 
większą miłością pała do tego dziecka, które 
nie przysparza mu kłopotów i odwzajemnia 
uczucia, tak też nasz niebieski Rodzic łas
kawszym okiem patrzy na dzieci dobre, sta
rające się spełniać wszystkie polecenia, a

szczególnie unikać tego, co Bogu jest niemiłe 
i obraża Go.

Chrystus w ybrał na swoich uczniów takich 
właśnie ludzi. Apostołowie zawdzięczają swo
je powołanie szczerej chęci podobania się Bo
gu. Bez tej dobrej woli dostrzeżonej okiem 
Boga, który  przenika cały wszechświat i ludz
kiego ducha, żaden z nich nie znalazłby się 
w  gronie apostolskim. Oni wszyscy bez w y
jątku, naw et Judasz, kochali Jezusa, a w Nim 
W ysłannika niebios. Czuli się słabymi, ale 
zaufali swemu Mistrzowi i tym  samym za
służyli, m imo grzechów i nędzy wynikającej 
z upadłej ludzkiej natury , na miłość Boga. 
Z ust samego Zbawiciela zyskują zapewnie
nie o tej miłości. Przytacza je dzisiejsza e- 
wangelia: „Sam Ojciec m iłuje was, gdyż w yś
cie Mnie umiłowali i uwierzyliście, że Ja  od 
Boga wyszedłem”. Z tej wypowiedzi pozna
jem y sposób upewnienia się co do przyjaźni 
naszego Ojca. Kto chce być pewny, że jest 
umiłowanym synem czy córką Boga, powi
nien zbadać swój stosunek do Chrystusa i 
Jego nauki. Czy m iłujem y naszego Mistrza? 
Czy lgniemy umysłem i wolą do tego, co nam 
powiedział? Czy staram y się codziennie speł
niać Jego święte polecenia? Nie w ystarczy 
samo zapewnianie, że się kocha Mistrza. Zba
wiciel przestrzega przed gadulstwem, a ocze
kuje czynów: „Nie każdy kto mi mówi: Pa
nie, wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale 
ten, k to  czyni wolę Ojca niebieskiego, ten 
wejdzie do Królestwa Bożego”.

Ale należy też mówić do Pana. Bóg po
trzebuje naszych zapewnień. Miło Mu, gdy 
dzieci pragną z Nim rozmawiać, prosić Go i 
wielbić, dziękować i przepraszać. Słowa m i
łości ku Bogu to słowa modlitwy. Modlitwa 
powinna być mową miłości. Musi być mową 
miłości, jeśli chcemy, aby była skuteczna. 
Musi wyrażać nasze przywiązanie do Jezusa 
i naszą ufność w  Nim. On jest ustanowionym  
przez Boga jedynym  Pośrednikiem  między 
Ojcem a nami, i odwrotnie. Jezus uczy takiej 
modlitwy swoich Apostołów, którzy dotych
czas nie byli przyzwyczajeni zanosić swoich 
próśb do Boga za przyczyną Chrystusa: „Za
praw dę powiadam wam : Jeśli o co prosić bę
dziecie Ojca w  Imię moje, da wam. Dotych
czas o nic nie proiliście w  Imię moje, proście, 
a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”.

W tych słowach Zbawiciel zaakceptował 
najczęstszą mowę ludzką ku  Bogu: prośbę, 
modlitwę o coś. Nawykliśmy do tego typu 
modlitwy, ale często zapominamy wnosić ją 
w Imię Chrystusa i z tej racji bywa, że mo
dlitwy nasze nie są w  pełni skuteczne. Czło
wiek współczesny często stroni od modlitwy. 
Uważa ją za stratę czasu. Tłumaczy sobie i 
innym, że przecież Bóg wie czego on potrze
buje i jeśli zechce, pomoże. Dopiero przyciś
nięci do m uru nieszczęściem, rzucamy się na 
kolana. Taki przym usowy pacierz nie zawsze 
dociera do uszu Ojca. On chciałby słyszeć 
naszą mowę codziennie, a nie tylko w potrze
bie. On rzeczywiście wie „czego potrzebuje
my”, ale chętniej pospieszy nam z pomocą, 
gdy ufnie — jak dzieci — zwrócimy się do 
Niego: „Ojcze” !

Ks. A.B.
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Uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
otworzył prezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa 

Polskich Katolików bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański

Uroczystość wręczenia nagród 

im. Andrzeja Frycza MODRZEWSKIEGO

cd. ze str. 1

ków Kościołów zrzeszonych w Polskiej R a
dzie Ekum enicznej, ks. bpa Tadeusza M a
jewskiego. zw ierzchnika naszego Kościoła; 
Jego Em inencję Bazylego, prawosławnego 
m etropolitę W arszawy i całej Polski; w itam  
reprezentan ta bpa Sawę i ks. d r Żeleźniako- 
wicza, a także siostry z bratniego Kościoła 
Katolickiego M ariawitów.

W itam bardzo serdecznie i gorąco czcigod
nych Panów  Profesorów, którzy  raczyli za
szczycić naszą dzisiejszą uroczystość swoją 
obecnością; w itam  w szystkich wymienionych 
tu  i nie wym ienionych bardzo serdecznie i 
oddaję głos panu prof. dr. Michałowi P ie
trzakowi, przewodniczącem u jury, k tóry  od
tąd pełnić będzie honory tego d o m u ’.

Prof. dr hab. M ichał P ietrzak powiedział:
„Eminencjo, Ekscelencje, Księża Biskupi, 

szanowni przedstaw iciele W ładz P aństw o
wych, Drodzy Laureaci, Szanowni Państwo. 
Przypadł mi w udziale, jako przewodniczące
mu ju ry  nagrody im. A ndrzeja Frycza Mo
drzewskiego, m iły zaszczyt i obowiązek w rę
czenia dzisiaj nagród ufundowanych przez 
Zarząd Główny Społecznego Tow arzystwa 
Polskich Katolików. Nagroda ta  przyznana 
została już po raz  drugi, a przyznaw ana jest 
corocznie za prace naukowe, popularyzator
skie i organizowanie badań w  zakresie p ro
blem atyki mniejszości religijnych w  Polsce 
i polskich mniejszości religijnych za granicą, 
ich w kładu w  rozwój społeczno-kulturalny 
k raju , w krzew ienie w artości ogólnoludzkich 
i patriotycznych oraz ich stosunków z pań
stwem. Niech mi będzie wolno serdecznie po
dziękować Zarządow i Głównemu STPK za 
ufundow anie tej nagrody, k tóra będzie — 
m am  nadzieję — znaczącą nagrodą w życiu 
naukowym , ku ltu ra lnym , a także w yznanio

wym  naszego k raju . Słowa serdecznego i 
specjalnego podziękowania pragnę skierować 
pod adresem  ks. bpa dr. hab. W iktora Wy- 
soczańskiego, inicjatora, organizatora i rea li
zatora tej nagrody.

Nagrodzie naszej patronuje A ndrzej Frycz 
M odrzewski, jeden z najw ybitniejszych um y
słów Polski, człowiek, który jest w stanie 
zasiąść w aeropagu najśw iatlejszych Polakow 
wszystkich czasów. Był on nie tylko w iel
kim  reform atorem  ustroju, szkolnictwa, ale i 
także Kościoła. Był człowiekiem o niezwykle 
postępowych — jak  na swoje czasy — po
glądach. Był szczerym dem okratą i domagał 
się zrów nania w szystkich obyw ateli w zakre
sie odpowiedzialności karne j za te same prze
stępstw a. W yprzedził o wiele wieków swoją 
epokę. To, co później zostało zrealizowane w
X V III i X IX  wieku, to proponował już rea li
zować A ndrzej Frycz M odrzewski w w ieku 
XVI. Był także A ndrzej Frycz Modrzewski 
obrońcą wolności sum ienia i w yznania, o
brońcą wolności religijnej. Brzydził się wszel
ką przemocą; zwalczał wszelkie form y ucis
ku, nieto lerancji w  spraw ach religii. Potępiał 
w ygnanie jako karę za odm ienne przekona
nia religijne, potępiał konfiskaty jako form ę 
represji za odmienne przekonania religijne.

Jakże pięknie brzm ią jego słowa, kiedy p i
sał w ,.Sylvach”, że do pracy można człowieka 
zniewolić, naw et opornego, lecz to, co należy 
do zakresu wolności myśli i ducha, tego z 
człowieka nie można wym usić żadną siłą, 
żadnym  przym usem , żadną to rtu rą . Żadna 
też cnota nie może się rozkrzewić w  króle
stw ie przym usu. Był A ndrzej Frycz M odrzew
ski godnym kontynuatorem  m yśli Paw ła 
W łodkowica, k tó ry  już w XIV w ieku potę
piał stosowanie przemocy w spraw ach prze
konań religijnych. Dlatego dzisiaj, kiedy

cd. na str. 4
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Punkty dodatkowe
— za karę?

Maj — to czas m atur, czas, gdy ze 
skończeniem szkoły nadchodzi okres 
samodzielności, w  m niejszym  lub w ięk
szym zakresie, ale samodzielności. P rze
de w szystkim  — kw estia w yboru dal
szej drogi życiowej. A więc: studia 
wyższe czy nie? A jeśli tak, to jak ie
go rodzaju?

To pytanie staw ialiśm y już na n a 
szych łamach, głosząc potrzebę dobre
go w ykonyw ania każdej pracy, pona
w iam y je jednak  ze względu na wagę 
zagadnienia.

Studiow anie na wyższej uczelni po
przedzone jest egzam inem  wstępnym , 
a o przyjęciu decyduje liczba uzyska
nych na egzam inie punktów  za posia
dane wiadom ości — i tzw. punkty  do
datkowe, za pochodzenie społeczne. O 
ich plusach — czy też raczej m inu
sach — dyskutow ano już od lat, uz
nając n iew ielką ilość pierwszych i o
grom ną przewagę drugich. D yskutow a
no, ustalano — i... nic. Dalej są. Teo
retycznie po to, by w yrów nać szanse 
młodzieży pochodzenia chłopskiego i 
robotniczego, wobec młodzieży pocho
dzenia inteligenckiego, by zwiększyć 
procent studiującej młodzieży chłop
skiej i robotniczej. Zastanów m y się 
jednak jeszcze raz, czy jest to w łaści
w a droga?

P ytan ie więc pierwsze i zasadnicze: 
Czy trzeba „na silę” zwiększać liczbę 
studentów , w tym  również pochodzenia 
chłopskiego i robotniczego? N ikt nie 
neguje, że potrzebne są liczne kadry  
wysokiej klasy specjalistów  w  różnych 
zawodach, ale po pierwsze — wysokiej 
k lasy specjaliści to nie tylko ludzie z 
dyplomami, a po drugie — wiadomo 
nie od dziś, że ilość nie rów na się ja 
kości i że doskonałe w yniki nauczania 
różnych szkół wywodziły się również z 
ich elitarności — czyli rzeczywistego 
w yboru najlepszych kandydatów , co 
znakomicie procentow ało później, a nie 
z zachęcania do studiów  osób mniej 
chętnych i m niej posiadających wiedzy, 
co zawsze później odbijało się nega
tyw nie w toku studiów. Jedno jest 
pewne: to nie punkty  dodatkow e po
w inny sztucznie w yrów nyw ać poziom 
kandydatów , m ających niedostatek w ie
dzy i decydować o przyjęciu na studia 
osób często w ahających się nad charak
terem  pracy zawodowej i zachęcać ich 
na siłę do podejm ow ania studiów. De
cydować powinna autentyczna wiedza 
i autentyczna chęć je j pogłębiania, n ie
zależnie od tego, z jakiej grupy spo
łecznej kandydat się wywodzi. Pozio
m u nauczania nie można zaś w yrów 
nać punktam i dodatkowym i, przyzna
nym i „post factum ” — po m aturze, 
k tó ra  przecież dla dużej grupy osób 
jest ostatnim  szczeblem nauki. Te

dokończenie na str. 4
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Prof. dr hab. Michał Pietrzak (pierwszy z lewej) 
przewodniczący Jury 

odczytuje nazwiska laureatów nagrody

Uroczystość wręczenia nagród 
im. Andrzeja Frycza MODRZEWSKIEGO

* Punkty dodatkowe
— za karę?

dokończenie ze str. 3

w łaśnie osoby, niezupełnie douczone, 
k tóry  to fakt muszą uznać tw órcy i 
zwolennicy punktów  (tylko gdzie oni 

są, skoro naw et ankiety  w  środowis
kach robotniczych w ykazały negatyw ną 

ocenę tych punktów?) — pójdą prze

cież do pracy — tym  razem  bez pun

któw  dodaktowych, z luką, k tórej n ik t 
jakoś nie kwapi się wyrównać.

Poziom nauczania trzeba więc w y
rów nać wczsśniej — i to zarówno dla 

młodzieży robotniczej i chłopskiej, jak 
i nader często inteligenckiej, pozosta
jącej w takich samych w arunkach. Ale 
czy jest to możliwe w szkołach, gdzie 

w klasach jest kilkudziesięciu uczniów
— jeśli szkoły są, bo przecież jakże 

szęsto dzieci uczą się daleko poza m iej
scem zam ieszkania — gdzie nie ma pod
ręczników ani ustabilizowanego progra
mu, gdzie uczniowie uczą się na trzy 

lub cztery zmiany, często bez obiadu, 

a przeważnie naw et bez szklanki m le
ka, gdzie jest n iedostatek książek i m a
teriałów  pomocniczych. Czy spowodo
w ane tym  zaległości w  nauczaniu w y

rów nane zostaną przez punkty  dodat
kowe, k tóre z kolei — przez w ielolet
nie ich stosowanie — spowodują obni
żenie poziomu studiów  i nadprodukcję 
pewnych zawodów przy niedostatku in 

nych. Mówi się np. o b raku  rąk  do 
pracy na wsi — jakże się to ma do idei 
punktów  dodatkowych? Albo czy bierze 
się pod uwagę rodzinne tradycje za
wodowe we wszystkich środowiskach, 
a więc zarówno w rodzinach robotni
ków, rzem ieślników, hutników  — jak i 
nauczycieli, lekarzy, adw okatów ? I 

wreszcie aspekt finansowy tej sprawy: 
fakt, że podjęcie studiów  odsuwa na 

parę la t pracę zawodową, a w naszych 

w arunkach często obniża (z finansow e

go punktu  widzenia) poziom życia osób 

,.dyplomowanych" w stosunku do tych, 

które w ybrały  inne zawody i wcześniej 

je zaczęły uprawiać.

A więc — czy punkty  dodatkowe — 

^  „za karę"?

cd ze str. 3

przyznajem y nagrody im. A ndrzeja Frycza 
Modrzewskiego, w arto  pam iętać o tych jego 
poglądach na wolność sum ienia i w yznania, 
na te w artości, k tóre w  życiu każdej m niej
szościowej wspólnoty relig ijnej oceniane są 
najwyżej, zwłaszcza że tej wolności — jak 
dowiodła h istoria — przeważnie tym  m niej
szościom brakowało, a sądzę, że i jeszcze dzi
siaj nie wszędzie w pełni z tej wolności ko
rzystają.

Ju ry  konkursu o nagrodę im. A ndrzeja 
Frycza M odrzewskiego ufundow anej przez 
Zarząd Główny Społecznego Tow arzystwa 
Polskich K atolików  na posiedzeniu odbytym 
w dniu 1 m arca 1986 r. w  składzie:

1. doc. d r hab. W ładysław  M iodunka 
(Uniw ersytet Jagielloński w  Krakowie)

2. Prof. dr hab. W ładysław  Chojnacki 
(Polska A kadem ia Nauk)

3. ks. prof. d r hab. Witold Benedyktowicz 
(Chrześcijańska A kadem ia Teologiczna)

4. Bp. doc. dr hab. W iktor W ysoczański 
(Chrześcijańska A kadem ia Teologiczna)

5. Prof. dr hab. M ichał P ietrzak  — prze
wodniczący ju ry
(U niw ersytet W arszawski) 

postanowiło przyznać w grupie prac nauko
wych drukow anych za rok 1984 i za rok 
1985:

Nagrodę I stopnia za rok 1984

dr M arii SIPAYŁŁO

— za edycję trzech tomów: ..Akt synodów 
różnowierczvch w Polsce w latach 1550— 
1632.

Praca, jaką w ykonała pani dr M. Sipayłło, 
jest niew ątpliw ie pracą jej życia. Była to 
praca żm udna, pracochłonna, w ym agająca 
w ielkiej precyzji i dokładności. Pani d r M aria 
Sipayłło poświęciła tej pracy — jak  sądzę — 
najcenniejsze la ta  swego życia. Dzięki jej w y
siłkowi historycy, zwłaszcza historycy re li
gijnej myśli, m ają już p rzetarte  szlaki. P raca 
pani dr M arii Sipayłło pozostanie jako dzieło

cenne dla wszystkich, ponieważ ocaliło ono 
od zapom nienia wiele rzeczy. Nie wiem, czy 
dzisiaj znaleźli by się godni nsstępcy L au re
atki, którzy by taką pracę mogli wykonać.

Nagrodę I stopnia za rok 1985

prof. dr. hab. Michałowi STASZEW SKIE
MU

— za całokształt pracy naukow ej w  dziedzi
nie p raw a i polityki wyznaniowej.

P an  prof. M. Staszew ski jest znanym  bada
czem. praw nikiem , politologiem, k tóry  poś
więcił wiele lat w swojej pracy studiom  nad 
sytuacją praw ną mniejszości religijnych w 
państw ie polskim i to  zarówno w ujęciu h is
torycznym. jak  i współcześnie. W ystarczy tu  
wskazać na cenną pracę dotyczącą wolności 
sum ienia przed trybunałem  II Rzeczypospo
litej, k tóra to praca w  olbrzym iej większości 
dotyczyła w łaśnie sytuacji praw nej m niej
szości religijnych. Je st prof. M ichał S taszew 
ski autorem  cennych opracowań, dotyczących 
współczesnych sytuacji mniejszości w yzna
niowych w Polsce Ludowej. Był także orga
nizatorem  i w spółautorem  wielu w ydaw nictw  
zbiorowych, np. „Polityki wyznaniowej", 
,.Wolności sum ienia" — pracy, poświęconej 
prof. Henrykow i Świątkow skiem u. By! rów 
nież i jest nadal propagatorem  i popularyza
torem  sytuacji praw nej mniejszości re lig ij
nych, i to zarówno w prasie krajow ej jak 
i zagranicznej, a także w audycjach rad io
wych, em itowanych dla Polonii.

Nagrodę II stopnia za rok 1984

mgr. Serafinow i KIRYŁOWICZOWI

— za całokształt pracy naukow ej, ze szcze
gólnym uwzględnieniem  osiągnięć w za
kresie praw osławia, jego historii, ustro ju  
i teologii.

Pan mgr Serafin  Kiryłowicz jest p rzykła
dem niecodziennym w naszej praktyce u stro 
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Wspólne zdjęcie tegorocznych laureatów

jowej. P racując jako urzędnik adm inistracji 
państw ow ej, najp ierw  w M inisterstw ie A d
m inistracji Publicznej, później zaś w U rzę
dzie do Spraw  W yznań — m iał w swojej ge
stii spraw y prawosławne. I zainteresow anie
— niejako urzędowe — praw osław iem  spo
wodowało, że m gr S erafin  Kiryłowicz w yz
naniem  tym  zainteresow ał się bliżej, osobiś
cie. W zakresie praw osław ia opublikował 
wiele cennych prac, wiele cennych przyczyn
ków naukowych. Jego w iedza o tym  w yzna
niu jest napraw dę im ponująca.

Jeżeli chodzi o cenniejsze opracowania, 
wskazać należy na: „Historię praw osław ia”, 
..Zasady religii praw osław nej", i na ostatnio 
w ydane „Dzieje praw osław ia w II Rzeczy

pospolitej” — bardzo in teresujący i cenny 
przyczynek do poznania dziejów tego Koś
cioła.

Nagrodę II stopnia za rok 1985

dr. Januszow i MACIUSZKO

— za pracę pt.: „K onfederacja w arszaw ska 
1573 roku. Geneza, pierwsze la ta  obowią
zyw ania”.

K onfederacja w arszaw ska od daw na przy
ciągała uwagę w ielu badaczy i zdawało by 
się, że niewiele można do tego dodać. Pan 
dr Janusz Maciuszko potrafił jednak dodać 
istotne i w artościowe elem enty do tem atu,

zwłaszcza w zakresie genezy konfederacji 
w arszaw skiej, u jm ow anej i ukazyw anej z 
punktu  w idzenia tak  m niejsz ści w yznanio
wych w Polsce, jak  i proklam ow anych uch
w ał konfederacji w arszaw skiej. Ju ry  uznało 
więc, że praca ta  w pełni zasługuje na przy
znanie jej nagrody.

W grupie nie publikow anych prac nauko
wych za rok 1984 i za rok 1985 ju ry  posta
nowiło przyznać:

Nagrodę I stopnia za rok 1934

mgr. Krzysztofowi MAZUROWI

— za pracę pt.: „Ruch m ariaw icki w Polsce 
w  latach 1900—1921. Geneza, cele, roz
w ój”.

P raca ta napisana była pod kierunkiem  dr, 
hab. Janusza Osuchowskiego. Je st to praca — 
jako m agisterska — bardzo wartościowa, po
mimo że autor nie wywodzi się z te j w łaśnie 
w spólnoty wyznaniowej. Potrafił on podejść 
do tem atu  w  sposób bardzo obiektywny, a i 
do przesady skrupulatn ie badając każde źró
dło. W te j spraw ie często — jak wiem y — 
istnieje wiele zafałszowań, stąd  trudno jest 
wydobyć praw dę naukow ą. Dlatego też ju ry  
z dużą satysfakcją postanowiło przyznać tę 
nagrodę panu mgr. Krzysztofowi Mazurowi.

Nagrodę II stopnia za rok 1985

mgr. Ryszardowi SZLACHTOWICZOWI

— za pracę pt.: „Religijny zakaz transfuzji 
krw i u m ałoletnich w świetle polskiego 
p raw a rodzinnego”.

P raca ta pisana była na Uniw ersytecie 
W rocławskim  na W ydziale P raw a i A dm ini
stracji. T ytuł może nie jest w pełni adek
w atny do pracy. Chodzi tu  bowiem o zakaz 
transfuz ji krw i, jak i obowiązuje w  organiza
cji relig ijnej „Świadkowie Jehow y”. A utor 
w ziął na w arsztat swoich rozw ażań bardzo 
ważny problem , mianowicie z jednej strony 
zakaz religijny, k tóry  zabrania przetaczania 
obcej krw i, a z drugiej strony obowiązek le-

cd. na str. 8— 9

M A Ł A  E N C Y K LO P E D IA  T E O L O G IC Z N A  <">«,
w opracowaniu bpa M. R O D E G O

W nicejskim , 325 roku, przyjęto, że św ięto to należy obcho
dzić w  pierw szą niedzielę po pierwszej w iosennej pełni 
księżyca, co mieści się w  okresie od 22 m arca do 25 kw iet
n ia ; jest to  w ięc tzw. święto ruchom e i od daty  jega ob
chodzenia zależą inne św ięta, nazw ane też św iętam i ru 
chomymi, jak  W niebow stąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha 
Świętego, uroczystość Bożego Oiała. Okres od niedzieli w iel
kiej albo od niedzieli Z m artw ychw stania Pańskiego do n ie
dzieli T rójcy Najśw. zwie się okresem  w ielkanocnym  i w 
tym  przynajm niej okresie — w tym  przypadku n a  ogół 
w licza się również cały tzw. W ielki Post (-> Post Wielki), 
w ięc przew ażnie od Środy Popielcowej, zależy to  cd decyzji 
miejscowego ordynariusza, kato lik  m a obowiązek przyjąć

- K om unię Św iętą (-^ Post; — Post. Wielki).

W ielki Tydzień — to nazwa tygodnia poprzedzającego * 
W ielkanoc czyli uroczystość czczenia pam iątki zm artw ych
w stan ia P ana Jezusa. W tym  Tygodniu w  chrześcijańskiej, 
a szczególnie w  katolickiej, liturgii rozw aża się i z czcią 
w spom ina najw ażniejsze w ydarzenia, jak ie  m iały m iejsce w  
życiu Jezusa C hrystusa od czw artu do poranku niedzielne
go. W szystkie te  w ydarzenia były i są  w ielkim i w ydarze
niam i w chrześcijaństw ie, stąd też cały ten tydzień zwie 
się W ielkim  Tygodniem, a z jego dni najw ażniejszym i są 
Wiielki Czw artek (-> Czw artek W ielki; - W ieczernik;

- W ieczerza Pańska), W ielki P iątek  (Męka i śm ierć krzy
żowa Jezusa), W ielka Sobota (Pan Jezus drugi dzień w  gro
bie), W ielka N iedziela (wczesny poranek — -> zm artw ych
w stanie P ana  Jezusa; -*• rezurekcja).

W ielobóstwo------► politeizm,

Wielowiejski Michał — (ur. 1698, zm, 1766), jezuita, dr fi
lozofii, teolog, autor kilku prac, a wśród nich dwóch nastę

pujących: W ykład P rzykazań Pańskich i Składu A postol
skiego z nauki św. Tomasza Anielskiego Doktora... zebrany  
i na polski ję zyk  dla pospolitego dobra przełożony (1769); 
Nauka o M odlitw ie Pańskiej czyli O jcze Nasz z  w ykładem  
Pozdrowienia Anielskiego i Składu Apostolskiego z ksiąg 
świętego Tomasza Anielskiego Doktora ku pożytkow i czytel
nika krótko i w iernie zebrane (1770).

W ielożeństwo —
— poligenizm.

- poligam ia; - poligynia; - poliandria;

W ierciszewski W ładysław  — (ur. 1837, zm. 1885) — ks. 
rzym skokatol., krakow ski kaznodzieja, autor w ielu kazań, 
które zostały w ydrukow ane pod następującym i ty tu łam i: 
Kazania niedzielne, św iątalne i m ajow e  (1869; 2 tomy); 
Kazania dogmatyczne i m oralne (1871); Dwanaście kazań  
na uroczystości (1880).

Wierzę w  Boga... ■ Skład Apostolski; - W iara.

W igilia — (łac. vigilia =  obyw anie się bez snu; nocne czu
wanie) — to: 1° w  starożytności rzym skiej czw arta  część 
służby nocnej straży (służba całonocna sk ładała się z czte
rech zmian, czterech w igilii, czterech kolejnych straży, czu
wań); pierw si chrześcijanie odbywali nocne nabożeństw a, 
nocne m odlitew ne czuw ania — przed każdym  w iększym  
świętem , w ięc przed czczeniem, czyli zarazem  wdzięcznym 
przypom inaniem  sobie w ielkich w ydarzeń z życia, śmierci, 
zm artw ychw stania, w niebow stąpienia Pana Jezusa i Zesła
n ia  Ducha Świętego, później i współcześnie w igilią nazy
wa się i jest dzień poprzedzający wielkie święta kościelne 
(głównie w  Kościołach Katolickich), przy czym do najważ

niejszych i naj uroczyściej obchodzonych wigilii należą prze
de wszystkim wigilie przed Bożym Narodzeniem, Z mar-



W  kręgu spraw
Polonijnym człowiekiem ro

ku” w dorocznym plebiscycie 
ogłaszanym  przez tygodnik po
lonijny ,,Am-Pol Eagle” Buf
falo została pani B lanka Ro- 
senstiel, znana filan tropka i 
działaczka ku ltu ra lna . L au re
atka  jest prezesem  A m erykań
skiej Rady Polskich Klubów 
K ulturalnych, organizatorką 
am erykańskiego K onkursu 
Chopinowskiego i działaczką 
F undacji Kościuszkowskiej, 
propagującej w ym iany nauko
we z Polską. P an i B lanka ho j
nie w spiera wszelkie przedsię
wzięcia m ające n a  celu k rze
w ienie ku ltu ry  polskiej w  A- 
meryce. Urodzona w  W arsza
wie, studiow ała sztukę w  B ru
kseli, a  do A m eryki w yjecha
ła na stałe w  1956 r. Sam a 
m aluje i rzeźbi, a liczne p o r
trety  w  brązie (znanych oso
bistości) ofiarow uje in sty tu 
cjom publicznym  w  USA. Jest 
rów nież doktorem  h.c. uczelni 
polonijnej Kolegium Zw iązko
wego (Alliance College) w 
Pensylw anii.

Polskie „korzenie” Waszyng
tona, pierwszego prezydenta 
USA, odkrył niedaw no K irk- 
ley S. Coulter (wg inform acji 
zamieszczonej w  „S traży”). W 
w yniku badań C ulter ustalił, 
że książę polski W ładysław  II 
(1105—1159) ożenił się z księż
niczką K astylii. Ich w nuczka 
Eleonora poślubiła króla A n
glii H enryka III, z którego 
to związku urodził się Edw ard 
I. W roku 1588 potom kini te 

go rodu, oddalona od króla 
Edw arda o 10 pokoleń, M ar- 
garet B utler poślubiła W a
w rzyńca W aszyngtona, którego 
potom kowie w yem igrow ali do 
Am eryki w roku 1656. Z am e
rykańskiego odgałęzienia rodu 
W aszyngtonów urodził się w 
roku 1723 Jerzy  Waszyngton.

Święto Kazimierza Pułas
kiego — bohatera dwu konty
nentów  — ogłoszono po raz 
pierw szy w  tym  roku oficjal
nym  św iętem  w  stanie Illino
is. Święto to, zazwyczaj p rze
sunięte do najbliższej niedzie
li, od daw na jest obchodzone 
przez Polonię akadem iam i, p a 
radam i i innym i okolicznoś
ciowymi imprezam i, ale nie 
m iało charak te ru  dnia w olne
go od pracy. W Chicago n ie
czynne były szkoły, urzędu p u 
bliczne i niektóre banki. P rasa 
am erykańska stw ierdziła, że 
to tylko zdezorganizowało nor
m alne życie, i że i tak  nazbyt 
dużo je s t św iąt w  Ameryce. 
P rasa Polonijna zapytała: dla
czego n ik t nie proponuje znie
sienia ustanowionego przez 
M urzynów Dnia M artina Lu- 
thera K inga czy św ięta K rzy
sztofa Kolum ba, którego A m e
rykanie włoskiego pochodze
n ia uw ażają za swego patro 
na?

Walkę o dobre imię Pola
ka n ieustannie prow adzi Kon
gres Polonii A m erykańskiej o- 
raz Towarzystwo Polsko-Am e
rykańskie „S trażnica” w raz z 
innym i organizacjam i i prasą

Polonii
polonijną. Niedawno falę obu
rzenia wywołała publikacja a- 
gendy rządu am erykańskiego, 
k tó ra  zaliczyła Polskę do so
juszników  Trzeciej Rzeszy i 
faszystowskich Włoch w cza
sie II wojny światowej. Po
dobnie zareagow ała Polonia na 
antypolski film  „Shoah”, jak  
i p ro jek t w prow adzenia do n ie
których szkół przedm iotu pn. 
„nauki o całopaleniu” (tj. li
kw idacji Żydów przez h itle
rowców). Przew odnim  m oty
wem także w ielu innych fil
m ów i publikacji na tem at 
je s t próba udowodnienia, że 
tylko Żydzi ginęli w Oświęci
m iu oraz że ich niemieccy o- 
praw cy mogli liczyć na w spar
cie lub milczącą zgodę P ola
ków. W yjątek stanow i em ito
wany przez telew izję am ery
kańską serial fabularny  pod 
ty tu łem  „K ane and A bel”, 
k tóry  — zdaniem  K ongresu 
Polonii — stanow i „na jbar
dziej przychylne i pozytywne 
przedstaw ienie A m erykanów  
polskiego pochodzenia od 10 
la t’’.

Znajomość języka polskiego
liczy się obecnie w  norm al
nym  program ie nauczania w 
szkołach średnich w  stanie 
Michigan. G ubernator tego sta 
nu podpisał niedaw no ustaw ę 
zezwalającą na zaliczanie lice
alistom  praktyczną znajomość 
języków obcych ze źródeł po
zaszkolnych. Jak  inform uje 
pismo polonijne „Polish-Am e- 
rican Jo u rn a l”, uczniowie pol

skiego pochodzenia będą mogli 
otrzym ać stopnie za język pol
ski w yniesiony z domu lub z 
polonijnych sobotnich szkółek 
dokształcających.

Przełomu w przemyśle gaze
towym dokonał Ray Gniewek 
z Rochester (stan Nowy York), 
opracow ując tanią i skuteczną 
metodę skom puteryzow anej p a 
ginacji. Z am iast dawnego, cza
sochłonnego w ycinania i k le
jenia, um ożliw ia ona kom po
now anie strony gazetowej na 
ekranie zwykłego domowego 

kom putera. Jako  redaktor stro 
ny pierw szej ogólnokrajowego 
dziennika „USA Today”, Gnie
w ek pracow ał nad nowym sy
stem em  paginacji przez blisko 
pół roku.

Tegoroczna wycieczka do 
Polski Polsko-Narodowej
„Spójni, b ratn iej organizacji 
PNKK, przebywać będzie w 
kraju  od 27 lipca do 10 sier
pnia. Polonusi odwiedzą w  tym 
czasie W arszawę, Częstochowę, 
Kraków, Wieliczkę. Zakopane, 
Wrocław, Poznań i Żelazową 
Wolę. W tym  sam ym  czasie 
inna wycieczka „spójniaków ’ 
odwiedzi W arszawę, Kraków, 
Budapeszt i Wiedeń. Tak jak 
w  la tach poprzednich, przew i
duje się także wycieczki zor
ganizowane przez lokalne od
działy „Spójni’’. Większość 
„spójniaków ” odwriedza w ar
szawską kated rę polskokatolic- 
ką pw. Świętego Ducha oraz 
siedzibę Zarządu Głównego 
Społecznego Tow arzystw a Pol
skich Katolików.

R.S.

M A Ł A  E N C Y K LO P E D IA  T E O L O G IC Z N A 1,0,61

tw ychw staniem  P ańskim  i Zesłaniem  Ducha Św., czyli Zie
lonymi Św iętam i; 2° w igilią albo w ilią  nazyw a się też sa 
mą wieczerzę poprzedzającą noc Bożego Narodzenia, t r a 
dycyjnie zwłaszcza urządzaną u nas w  chwili ukazania 
się na niebie pierw szej gwiazdy a połączona z dzieleniem  
się opłatkiem , śpiew aniem  kolęd i pastorałek, z gw azdo- 
rem  i choinką oraz w zajem nym  obdarow yw aniem  się p re
zentam i, przyniesionym i przez wspom nianego gwiazdora, 
albo dyskretnie położonymi „pod” choinką i na ogół po 
w ieczerzy rozdzielanym i, itp. (w różny dzieje się to spo
sób). Zaznaczyć jeszcze trzeba, że w  w igilie te  daw niej obo
w iązyw ał ścisły post, a chociaż dzisiaj też w  większości 
z nich obow iązuje został jednak  praktycznie mocno ułago
dzony i niestety  nie jest tak , ja k  daw niej, surow o przestrze
gany: 3° w i g i l i a m i  zwykło się też popularnie nazywać 
nabożeństw a żałobne, poprzedzające tzw. Mszę św. pogrze
bową.

Wikariusz — (łac. vicarius =  zastępca) — bez przym iotnika 
to  w  Kościele, w  chrześcijaństw ie i katolicyzm ie ogólnie, 
zastępca lub  pom ocnik przełożonego, w  najliczniejszych 
przypadkach -»■ proboszcza, jego z w oli i nom inacji — or
dynariusza pom ocnik w  duszpasterstw ie. Nadto w  mniej 
licznych p rzypadkach : w ikariusz a p o s t o l s k i ,  u stana
w iany przez papieża d la k ierow ania adm inistracyjną jed 
nostką kościelną n ie  będącą jeszcze -»■ diecezją; w ikariusz 
k a p i t u l n y ,  ustanaw iany przez -* kapitu ły  diecezjalne, 
katedralne, na okres po śmierci czy niemożności urzędow a
n ia biskupa ordynariusza aż do czasu ustąpienia przeszko
dy lub nom inacji nowego biskupa ordynariusza; w ikariusz 
g e n e r a l n y ,  pow oływ any przez biskupa ordynariusza do 
pomocy w  zarządzaniu diecezją. Są jeszcze dalsze podziały 
rzeczowe 1 osobowe oraz zwłaszcza dotyczące wikariusza 
parafialnego, ap. wikariusz współpracownik, wikariusz po- 

•

mocnik, w ikariusz zastępca, w ikariusz zarządca, itd ., jest 
również ty tu ł i stanow isko w ikariusza m iasta, tj. Rzymu, 
k tórym  to w ikariuszem  jest zw ykle jeden z kardynałów  
m ianow any n a  to  stanow isko przez papieża i w  Jego im ie
n iu  zarządza on Rzymem jako diecezją rzym ską; a i pap ie
że nazyw ają siebie obok w ielu  innych tytułów  w ikariusza
mi Chrystusa.

Wiklefici — to nazw a w yznawców poglądów -> W iklifa 
Johna i stworzonego przez niego ruchu religijno-kościelno- 
-reform atorskiego, zwanego też wiklefizm em .

Wiklif albo W ycliffe lub też Wiclef John — (ur. 1330, zm. 
1384) — to angielski ks. rzym skokatolicki, teolog, refo rm a
tor, jednak  bardziej teoretyk niż praktyk, kościelno-teolo- 
giczny. M ając po sw ojej stronie króla ang. E dw arda IU, z 
którym  spór o w ypłacenie mu zaległych opłat lenruczych 
w iódł pap. U rban V, a w  sporze tym  W iklif uznał słuszność 
stanow iska króla a n ie  papieża, w krótce sta ł się — jak  
już wyżej w spom niano — reform atorem  kościelno-teologicz- 
nym, czy może jednak  lepiej powiedzieć — teologiczno-koś- 
cielnym. Król, n ie jako  odw dzięczając się W iklifowi za jego 
odw ażne za nim  a przeciw  papieżowi stanowisko, obdaro
wał go w pierw  in tra tn y m  probostw em  w L utterw orth , a nie 
baw em  potem  i kated rą  teologii w  Oxfordzie (1372). S top
niowo 'ks. prof. W iklil począł te raz  śmielej głosić coraz
nowe swoje reform atorskie i k ry tykujące stosunki panujące 
w  Kościele Rzym skokatolickim  poglądy, za co został n ie 
jednokrotnie przez w ładze kościelne i samego papieża 
upom niany, owszem szereg jego poglądów (19) papież G rze
gorz XI potępił (1377). Później poglądy jego zostały potę
pione przez synod londyński (1382 r.; 10 jego tez, poglądów, 
uznano tu za heretyckie, a 14 za błędne). W Anglii, żarów-



Nim Chrystus rozpoczął 
pełnienie swej mesjańskiej 
misji, przez czterdziestodnio
wy post przygotował swoje 
serce i umysł do tego dzie
ła. A wymagało ono niezwy
kłej odwagi i hartu, szczy
tów miłości i poświęcenia. 
Jezus wypełnił wolę Ojca. 
wykupił ofiarą własnego ży
cia ludzi z grzechu i niewoli 
szatana, w którą wtrącił czło
wieka przez swój upadek 
prarodzic. Ponieważ przez 
śmierć Chrystusa zagrożenie 
grzechem nie zostało usunię
te, Zbawiciel musiał uzbroiić 
apostołów i nas wszystkich 
w oręż, którym będziemy 
mogli walczyć i zwyciężać 
zło. Te środki duchowe, to 
przede wszystkim Duch Boży 
i Sakrament Pojednania.

Apostołowie o trzym ają Ducha 
z rąk  Ojca, a św ięte źródło go
jące rany  grzechowe otworzy 
Zbawiciel zaraz po sw oim  Zm ar
tw ychw staniu: „W eźmijcie D u
cha świętego, k tórym  grzechy 
odpuścicie są im  odpuszczone, a 
.którym zatrzym acie są im  za
trzym ane”. Obydw a dary  otrzy
m ają  Apostołowie nie tylko dla 
siebie, ale dla całego Kościoła, 
k tóry  będzie służył ludziom  „po 
wszystkie dni aż do skończenia 
św ia ta”.

Jezusa Chrystusa zbyt dużo 
kosztowało w ysłużenie tych da
rów, by dać je uczniom, k tórzy

gnijm y za nimi. Oto jesteśm y 
na szczycie góry. M istrz jeszcze 
się nie zjawił. W idzimy uczniów. 
Oblicza pogodne. Czekają. Jest i 
Pan. W swoich śnieżnobiałych 
szatach płynie ścieżyną ku ze
branym  na szczycie ludziom. Za 
m om ent nastąp i pożegnanie. Po
dobne trochę do tego, jak ie  od
byw a się często na stacjach  ko
lejowych czy w portach, gdy od
jeżdża ktoś bardzo nam  drogi. 
O statnie uściski dłoni, pocałunki, 
słowa. B yw ają też łzy, ale nie są 
to łzy bólu i rozpaczy. Te już 
obeschły w  niedzielę w ielkanoc
ną. Na wzgórzu Oliwnym w 
oczach zgromadzonych zjaw iają 
się łzy wzruszenia. M istrz radoś
nie pozdraw ia wszystkich. Daje 
ostatnie rady. O statnie polecenia, 
obietnice i zapew nienia: „O trzy
m acie moc D ucha Świętego i bę
dziecie mi św iadkam i w Jerozo
limie, Judei i w  Sam arii i aż po 
krańce ziem i”.

Apostołowie n ie  dobiegną aż 
do krańców  św iata. Oni trafią  
do Sam arii i Antiochii. Dopłyną 
do Rzymu. Ale dalej ? To do nas 
odnoszą się słowa Chrystusa, że
gnającego się z Ziemią. To apo
stołowie w szystkich czasów m ają 
być św iadkam i zm artw ychw sta
łego Pana. Dobrze, że ,poszliśmy 
n a  to pożegnalne spotkanie. Czy 
jednak  polecenie M istrza rea li
zujem y? Czy słowem, a  zwłasz
cza życiem pełnym  pogody i po
św ięcenia św iadczym y o tym, że 
w ierzym y w  zm artw ychw stanie 
Pana, w  możliwość uleczenia 
dusz z grzechów w  Sakram encie 
Pokuty i obiecaną nam  nie-

„Pan Jezus został wzięty do nieba”
nie byli w  pełni gotowi zrozu
mieć, jak  w ielk im  skarbem  bę
dą szafować. Umocnili się w 
w ierze, gdy zobaczyli żywego 
M istrza, ale jedno zjaw ienie się 
Chrystusa w  zm artw ychw stałym  
ciele mogło nie wystarczyć. Po
stanaw ia w ięc Zbawiciel pozos
tać na ziemi jeszcze przez jak iś 
czas, by umocnić podw aliny K o
ścioła w  sercach swoich w ie r
nych. Teraz, gdy bez n a jm n ie j
szego trudu  przechodzi przez m a
terialne przeszkody, by stanąć 
między nim i, każde słowo p rzy j
m u ją  z radością i zapada ono 
głęboko w  ich duszach. Powoli 
poznają w artość darów  Mistrza. 
Uczą się je  cenić. Bardzo trafn ie  
u jm u je  również czterdziestodnio
w y okres trw an ia  Chrystusa po 
zm artw ychw staniu  przy swoich 
uczniach, pieśń w ielkanocna: 
„Cieszy swych uczniów, co Mu 
wierni byli. Utwierdza w w ie

rze, aby nie w ątpili. Obcuje z 
nimi, daje n auk  wiele o swym 
Kościele”.

Ja k  kiedyś Chrystusowi s ta r
czył „W ielki post” na przygoto
w anie w łasnej osoby do m isyj
nej działalności, tak  te raz  w y
starczył również czterdziesto
dniowy czas n a  umocnienie oso
bowości apostołów. Nawrócił się 
nawet. P io tr i odzyskał stracony 
zaparciem  się M istrza apostolat. 
We wszystkich dokonała się 
tak  korzystna zm iana, że Chrys
tus mógł spokojnie odejść do 
Ojca. To odejście było naw et 
bardzo korzystne dla uczniów, 
gdyż dopiero po powrocie Zba
w iciela do n ieba otrzym ają peł
nię Ducha Świętego, „którego 
Ojciec pośle” w  Im ię swego Sy
na, Korzystne zmiany zaszłe w  
sercach uczniów Chrystusa obja
wiają się już w momencie poże

gnania M istrza. Nie lękają  się 
że pozostaną sami. Oni wiedzą, 
że M istrz pozostanie z nim i w 
sposób duchowy. W idzialna obe
cność Nauczyciela jest im już 
niepotrzebna. On może odejść do 
chwałv, n a  k tó rą  ty lekrotnie za
służył, również jako człowiek. 
Oni cieszą się, bo przecież odej
ście C hrystusa do nieba będzie 
równocześnie pierwszym  w ypad
kiem  w stąpienia ludzkiej natury  
n a  niedostępne dotąd wyżyny. 
Teraz słyszą słow a: „Idę przy
gotować w am  miejsce, abyście 
byli tam, gdzie J a  jestem ”.

B iegną w ięc z ochotą n a  Górę 
Oliwną, na stokach której zaczę
ła  się okropna noc męki P ań 
skiej. Teraz tu w łaśnie m a za
cząć się w ieczny pokój i szczę
ście, w ieczna chw ała i w yniesie
n ia  Syna Bożego, który stal się 
człowiekiem i umarł na krzyżu 
dla naszego zbawienia. Pobie-

śm iertelność nie tylko duchową, 
ale i cielesną?

Gdy w dzisiejsze św ięto pa
trzym y na odchodzącego Pana, 
zastanów m y się nad tym, co po
praw ić w  naszym św iadectw ie. 
,,A Pan, gdy do nich przemówił, 
w zięty został do n ieba i siedzi 
po praw icy Bożej”. A gdy pilnie 
patrzym y w raz  z apostołam i za 
Nim, idącym  do nieba, oto sta ją 
przed nam i dw aj aniołowie w 
odzieniu b iałym  i mówią: „Mę
żowie galilejscy i w y wszyscy, 
którzy uw ażacie się za uczniów 
Jezusa, czemu stoicie? W racajcie 
do zajęć. Dobrym życiem przy
gotujcie się na ponowne spotka
n ie  z M istrzem. Bo ten  Jezus, 
k tóry  w stąp ił n a  niebiosa tak  
przyjdzie, ja k  widzieliście Go 
idącego do nieba. Nie zostawi 
w as sierotam i. Przyjdzie po was, 
abyście mogli w raz z Nim za
siąść po praw icy O jca”.

Es. B. A.
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U r o c z y s t o ś ć  wręczenia  nagród 
im. A n d rz e ja  Frycza  M O D R Z E W S K I E G O

Przewodniczący Ju ry  prof. d r hab. Michał Pietrzak wręcza nagrody: 
cd. ze str. 5

Dr Marii SIPAYŁŁO Prof. dr. hab. Michałowi STASZEWSKIEMU Mgr. Serafinowi KIRYŁOWICZOWI
(nagroda I stopnia (nagroda I stopnia za rok 1985) (nagroda II stopnia za rok 1984)

za rok 1984)

karza i praw odaw stw a państwowego, naka
zujący chronienie życia jednostki, jako n a j
wyższej w artości. K onflikt bardzo trudny  do 
rozstrzygnięcia... I pan m gr Ryszard Szlach- 
towicz po trafił znaleźć bardzo ciekawe, in te 
resujące rozw iązania tego kofliktu.

Nagrodę rów norzędną przyznano pani

mgr Małgorzacie ZDUNEK

— za pracę pt.: „Gminy żydowskie w  D ru
giej Rzeczypospolitej”.

Je st to bardzo in teresu jąca praca, poświę
cona tej wspólnocie religijnej, k tó ra  najb li
żej była pow iązana z dziejam i Polski od w ie
ków, a  k tó ra  to w spólnota nie doczekała się 
należytego zainteresow ania ze strony histo
ryków, prawników — także polskich. In te 
resowali się nią bowiem wyznawcy tej reli

gii. Należy tu  podkreślić jako rzecz cenną, 
że obecnie, kiedy ta  w spólnota relig ijna jest 
już tak  nieliczna, znajdują się chętni, którzy 
tę tem atykę podejm ują, i s ta ra ją  się wnieść 
swój w łasny w kład do poznania dziejów i 
życia tego wyznania.

Nagrodę III stopnia za rok 1985
m gr Teresie FURCZYŃSKIEJ

— za pracę pt.: „Przemiany religijne staro-

Dr. Januszowi MACIL'SZKO (nagroda II stopnia za rok 1985) Mgr. Krzysztofowi MAZUROWI (nagroda I stopnia za rok 1984)



Mgr Ryszardowi SZLACHTOWICZOWI (nagroda II stopnia za
rok 1985)

Mgr Teresie FURCZYNSKIEJ trzecia z lewej 
(nagroda III stopnia za rok 1985)

Mgr Małgorzacie ZDUNEK (nagroda II stopnia za rok 1985)

obrzędowców m ieszkających na ziemiach 
polskich, na przykładzie gminy w Gabo- 
wych G rądach i Borze.

P raca ta napisana była na U niwersytecie 
Jagiellońskim . Je st to in teresujące studium  
socjologiczno-historyczne, badające wyznanie, 
istn iejące dzisiaj w  szczątkowej postaci, k tó 
re kiedyś — przed prześladow aniam i ze strony 
władz carskich — schroniło się na ziemie 
polskie. Tu znajdowało, może nie zawsze ko
rzystne, w arunki życia i rozwoju, ale trwało. 
I p raca pani m gr Teresy Furczyńskiej bada 
w łaśnie przem iany, jakie pod w pływem  zm ian 
cywilizacyjnych, kulturow ych następują w 
tej grupie obrzędowej.

Ponadto ju ry  postanowiło uhonorować n a 
grodą zespołową Koło Naukowe Socjologii 
Narodu, działające przy Insty tucie Socjologii 
U niw ersytetu im. Adam a Mickiewicza w  Poz
naniu  — za badania nad życiem religijnym  
Białorusinów  w  Polsce. Tu ju ry  było jedno
myślne, że należy bardzo wysoko ocenić za
interesow ania młodzieży studenckiej tymi 
problem am i. Tem at był w ybrany  przez s tu 
dentów  samodzielnie, a ich badania socjolo
giczne i historyczne nad problem atyką m niej
szości narodowych i wyznaniowych — bo te 
dw a zagadnienia splatały się ze sobą — oka
zały się bardzo ciekawe. Przedstaw iono w 
nich między innym i poglądy te j mniejszości 
narodowej, jaką tw orzą Białorusini na zie
m iach polskich, na niektóre aspekty życia 
społecznego, w zajem nych kontaktów  m łodzie
ży katolickiej z młodzieżą praw osław ną. P ro 
blemy te zostały bardzo in teresująco podane 
przez młodzież studencką z Koła Naukowego 
Socjologii Narodu, i dlatego też ju ry  z o- 
gromną satysfakcją przyznało im  nagrodę ze
społową”.

Nagrodę zespołową, przyznaną Kołu 
Naukowemu Socjologii Narodu odebrali: 

st. asystent Krzysztof WAWRUCH i student Jarosław URBAŃSKI

W imieniu laureatów nagród 
im. A. Frycza Modrzewskiego 

podziękował prof. dr bab. Michał 
STASZEWSKI

Na zakończenie swojego w ystąpienia prof. 
dr hab. M ichał P ietrzak  złożył serdeczne g ra 
tulacje w szystkim  dotychczasowym  lau rea 
tom, którzy otrzym ali nagrodę. Szczególnie 
serdecznie pogratulow ał pani d r M arii S i- 
payłło i mgr. Serafinow i Kiryłowiczowi — 
otrzym ali oni bowiem nagrody za naukow y 
dorobek swego życia. Do gratu lacji dołączył 
też — w im ieniu całego ju ry  — w szystkim  
nagrodzonym  serdeczne życzenia dobrego 
zdrowia, satysfakcji z dotychczasowej oraz 
przyszłej pracy naukow ej.

N astępnie przewodniczący ju ry  prof. dr 
hab. M ichał P ietrzak  w ręczył jubilatom  n a 
grody z okolicznościowym dyplomem. N agro
dę zespołową Koła Naukowego Socjologii N a
rodu U niw ersytetu  im. A dam a Mickiewicza 
w Poznaniu odebrał st. asystent Krzysztof 
W awruch w tow arzystw ie Jarosław a U rbań
skiego.

Po tej m iłej części uroczystości serdeczne 
podziękowania w  im ieniu nagrodzonych zło
żył prof. dr hab. M ichał Staszewski. Pow ie
dział on:

„Księże Biskupie,
Prezesie Zarządu Głównego STPK,
Panie Przewodniczący Jury ,
Panow ie Profesorowie,
Szanowni Państw o.

Mam zaszczyt w  im ieniu obecnych tu  dzi
siaj, wyróżnionych nagrodą im. A ndrzeja 
Frycza Modrzewskiego, podziękować za n a 
grody. Je st to widom y powód uznania w y
siłku naukowego, docenienia jego znaczenia.

cd na str. 10



Uroczystość wręczenia nagród 

im. Andrzeja Frycza M O D R ZE W S K IEG O
cd ze str. 9

Widzę w  tym  szerszy aspekt, w yrażający się 
w docenianiu trudu badawczego dla p a ra ją 
cych się szeroko rozum ianą problem atyką 
wyznaniową. Jest przy tym. według mnie. 
istotne, że laureaci dzisiejszych nagród pod
jęli ją wielowątkowo, że prace ich dotyczą 
konfesji, które wyznaniowo i kulturow o zaz
naczały i zaznaczają swą obecność w życiu 
narodu. Jest to w ym iar nagród, k tóry  można 
określić m ianem  ekumenicznego. Świadczy o 
tym, że inspiracja nagrody, zgodnie z jej 
przesłaniem , nie zam yka się w w ąskim  kręgu 
jednego w yznania.

Niech mi woln:> będzie włączyć tu  w ątek 
osobisty. Z Kościołem Polskokatolickim  zet
knąłem  się dzięki m em u prom otorow i prof. 
H enrykow i Świątkowskiem u. Było to spotka
nie zadziwiające dla badacza, sk łaniające do 
poznania bliżej jego losów i teraźniejszości, 
idei, wartości, myśli społecznej.

U przyczyn tego leżało w pisanie do jego 
zasad podstawowych ogromnego przyw iąza
nia dD k u ltu ry  narodow ej, do polskości. Ta 
afirm acja nacji, narodu i jego ku ltu ry  łą 
czona była z hum anistycznym i ideałam i w ol
ności sum ienia, sprawiedliwości.

Uszanowanie godności człowieka, przyw ią
zywanie ogromnego znaczenia dla jego w ar
tości twórczych, dla pracy. Dewiza Kościoła 
Narodowego: „Praw dą, pracą i w alką" w y
pisana była na szatach duchownych tego 
Kościoła. Znajdow ała ona uznanie u w ier
nych, zjednyw ała mu w ydatne poparcie u 
w ybitnych myślicieli, pisarzy i polityków. U 
tych w szystkich, dla których to, co światłe, 
rozum ne i postępowe nie oznaczało, że rzym 
skokatolickie.

A ndrzej Frycz M odrzewski, w ybitny m yśli
ciel Polski XVI wieku, wyprzedził epokę. 
Sform ułow ał fundam entalne tezy i prognozy 
rozwoju hum anistycznego państw a, stosun
ków politycznych i społecznych. Jego w ieko
pomne dzieło ,,0 napraw ie Rzeczypospolitej".

k tó reg j księga druga — O Kościele — zna
lazła się na indeksie dzieł zakazanych przez 
papieża — stanow i trw ałe w artości ku tu ry  
narodow ej i światow ej. Uważany on był przez 
niektórych współczesnych za „największego 
warchoła Renesansu' . Interesow ała go kw e
stia (problem) stw orzenia polskiego Kościoła 
narodowegD. Nie opowiadał się za żadnym 
oficjalnym  Kościołem, określonym  nurtem  
reform acji. Unarodowienie Kościoła jawiło się 
dlań w  w ym iarze nie tylko religijnym , ale 
przede w szystkim  społecznym, kulturalnym .

Prowadzić miało to d ]  dążenia kształtow a
nia pogłębionej świadomości narodowej, roz
woju języka i ku ltu ry  polskiej. P ostu laty  w 
spraw ie roli świeckich w Kościele, ich w pły
wu na zarządzanie jego spraw am i, współ
udział w kształtow aniu praw d wiary, w y
przedziło cficjalne stanowisko w tej kwestii. 
Do tych ogólnohum anistycznych idei i w ar
tości wszyscy przyw iązujem y wielkie znacze
nie. Do nich odwołują się fundatorzy nagród: 
Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików.

Zrodzony w  X IX  w ieku w  Stanach Z jed
noczonych A.P. Kościół Narodowy był p iastu- 
nem  i ostoją polskości. Służył jej ochronie. 
Był wyrazem  protestu wobec tych dążeń i 
działań, których celem było w ynarodow ienie 
em igracji polskiej. Hasło poszukiw ania swych 
..korzeni narodow ych” nabrało ak tualn ie no
wego w ym iaru i innego znaczenia. Ale Kościół 
Polskokatolicki był i jest jego prekursorem , 
orędownikiem. Są one w nim  zespolone. To 
spoiwo em igracji polskiej, Polonii z krajem  
ojczystym leży w jego tradycji i te raźn ie j
szości.

Idea Kościoła narodowego była przenoszo
na na g ru n t Polski niepodległej. Je j an im a
torem  był tw órca duchowy Kościoła, jego or
ganizator bp Franciszek Hodur.

W alką o swój byt, swoją obecność w Pol
sce, w spisyw ał się on w mapę wyznaniową 
kraju . Była to droga trudna, określana n ie

raz m ianem  m artyrologii duchow ieństw a i 
w iernych. Nie jest ona i nie może być przy
kładem  dem okracji, wolności, nie stanowi 
symbolu, przykładu ekum enizm u. Represje, 
te rro r m o r a ln y  i psychiczny, niejednokrotnie 
gw ałt i bezprawie były środkam i, przy po
mocy których usiłowano się z Kościołem n a 
rodowym  rozprawić. Tak interpretow ano 
kontrpropagandą relig ijną, upraw ianą przez 
największe w> znanie, przez władze adm ini
stracy jne Polski Drugiej Rzeczp. spolitej.

Kościół przetrw ał ten okres. P łacił swą d a
ninę krw i w czasie okupacji hitlerow skiej. 
Odrodził się i egzystuje współcześnie. Zaz
nacza swą obecność w  życiu społecznym i 
ku ltu ra lnym  kraju . Podejm ow ane działania, 
dokonania, naw iązują da tradycji Kościoła, 
myśli i w skazań jego założyciela — bp. F ra n 
ciszka Hodura. Te dążenia są kontynuow ane 
w Społecznym Tow arzystw ie Polskich K ato
lików, S tow arzyszeniu otw artym  na te idee 
i wartości, k tóre służą Polsce, narodowi. Owo 
w pisyw anie się w mapę życia społecznego 
k ra ju  jest faktem , którego jesteśm y św iad
kami.

Szanowni Państwo! Proszę wybaczyć mi te 
refleksje, które przypom inają — być może — 
praw dy znane i oczywiste. Jednak  w ydaje 
się, że są one zespolone z tymi, którzy w y
rażają uznanie dla dzieła kontynuacji k u ltu 
rowej myśli św iatłej i dem okratycznej, ale 
także w spółprzyczyniają się do jej tworzenia.

Docenianie w kładu w rozwój życia spo
łecznego i kulturalnego wszystkich Kościołów 
i w yznań egzystujących w  Polsce, to pow tórz
my za Paw łem  H ulką-Laskow skim : „...stano
wi radosne odkryw anie Polski nieznanej, ale 
nieskończenie większej i rzeczywistszej od 
ojczyzny tych, co je j granice m ierzą zasięgiem 
katechizm u rzym skokatolickiego”. Te hum a
nistyczne przesłanie znalazło swoje odbicie 
w fakcie przyznanych nam  nagród, za co raz 
jeszcze — w im ieniu w szystkich nagrodzo
nych — serdecznie dziękuję”.

Uroczystość w ręczenia nagród im ienia A n
drzeja Frycza M odrzewskiego zakończył 
skrom ny poczęstunek, przy k tórym  można 
było podzielić się refleksjam i z tego nieco
dziennego spotkania i życzyć jego organiza
torom  następnych, tak  udanych inicjatyw .

EWA STOMAL 
ELŻBIETA LORENC

Po uroczystości przewodniczący Jury 
zaprosił laureatów i wszystkich gości na skromny poczęstunek
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Z zagadnień 

dogmatyki 

katolickiej

Stworzenie świata 

a jego ewolucje

Uczeni badając kosmos, a 
szczególnie pow stanie i rozwój 
życia n a  ziemi doszli do przeko
nania, że wszystko, co istnieje, 
ulega ciągłym  przem ianom . Isto 
ty  m niej przystosowane do tru d 
nych  w arunków  bytowych w y
radzają  się i giną, ustępując 
m iejsca bytom  silniejszym , od
porniejszym . O bserw atorzy roz
w ijających się rodzajów  i gatun 
ków isto t żywych postaw ili h i
potezę, że w szystkie ta k  rozlicz
ne dziś form y życia rozwinęły 
się w  ciągu m ilionów la t z jed 
nego lub kilku gatunków  prost
szych, dzięki przem ianom  pody
ktow anym  przez określone w a
runk i 'klimatyczne, geologiczne 
czy genetyczne. Ten proces okre
ślono m ianem  ewolucji czyli po
wolnego rozwoju. Ew olucja w  
obrębie poszczególnych gatun
ków roślin czy zw ierząt jest już 
pew nikiem . Nie m a natom iast 
dowodów na to, że z jednego 
gatunku rozw inął się inny.

K iedy ew olucjonizm  jako teo
r ia  naukow a staw ał się modny 
i zyskiw ał zwolenników, ludzie 
w ierzący zaczęli się niepokoić. 
Uważali, że ewolucjonizm  może 
zniszczyć ich w iarę, k tó ra  opar
ta  była na dosłownym  rozum ie
n iu  biblijnego opisu stw orzenia 
św iata, a szczególnie różnych 
form  życia n a  ziemi. Gdy jesz
cze zaczęto tw ierdzić, że również 
ludzie pochodzą ciałem  od zwie
rząt, koła kościelne podniosły 
alarm  w  obronie kreacjonizm u. 
Obawy te  okazały się zupełnie 
niepotrzebne. Ewolucjonizm  nie 
stoi na przeszkodzie wierze. 
W prost przeciw nie. Czyni fakt 
stw orzenia bardziej dostojnym, 
a w ielkość i Imądrość Stw órcy w 
jego św iecie nab iera  głębi i b u 
dzi tym  w iększy podziw. P rze
cież o w iele wyżej cenimy tego 
konstruktora, k tóry  tw orzy po
jazd doskonalszy, nie w ym agają
cy ciągłych nap raw  i udoskona
leń. je ś li Bóg obdarzył swoje 
stw orzenie siłam i powodującym i 
ich  sam odzielny rozwój aż do 
form  doskonałych, bez ciągłej 
ingerencji stwórczej, to  św iad
czy, że jest najdoskonalszym  
K onstruktorem . Je st naw et w 
gronie katolickich uczonych ta 
ka grupa, k tó ra  tw ierdzi, że Bóg 
tylko p ram aterię  pow ołał aktem  
stw órczym  do istn ien ia i od ra 
zu zaprogram ow ał ją  tak, by sa
m a n a  mocy ukrytych w  niej 
p rzez Stw órcę sił mogła w ytw o
rzyć najdoskonalsze naw et for
my. B iblijny  opis stw orzenia był
by w ięc obrazowym  przedstaw ie
niem  tego, co się dzieje z m ate
r ią  w ypełniającą rozkazy swego 
Stw órcy!

Powszechnie jednak  uczeni u 
znający kreacjonizm  przyjm ują 
k ilk a  faz stwórczej ingerencji 
Boga w  dziele pow stania i roz
w oju kosmosu. P ierw szą było po
wołanie do istn ienia m aterii 
nieożywionej i w praw ien iu  jej 
w  ruch. Gdy kosmos mógł przy
jąć istoty żywe, nastąp iła  druga 
faza stw órcza: Bóg powołał do 
istn ienia życie roślinne i zw ie
rzęce. Fazą trzecią i  osta tn ią  było 
stw orzenie człowieka z te j sam ej 
m aterii, z której utw orzył rośli
ny  i zw ierzęta. Czy b ib lijny  opis 
sporządzony przez Mojżesza t r a 
ci sw oją praw dom ów ność? Żad
n ą  m iarą! W św ietle nauk  przy
rodniczych kosmogonia b ib lijna 
zadziw ia sw ą trafnością opisu 
tego, czego przecież je j ziemski 
au to r n ie  w idział. K iedyś pokpi
w ano z tego, że w  pierwszym  
dniu  jest m owa o stw orzeniu 
św iatła, a dopiero w  czw artym  
słońca. Dziś astronom owie są 
praw ie pew ni, że kosmos pow 
sta ł n a  skutek  gigantycznego 
wybuchu. N astąpił b łysk i zro
dził się kosmos, a wśród nich 
słońce. A w ięc jednak  najp ierw  
była św iatłość! Big bang! W ielki 
tołysk! „Niech się stanie św ia
tłość” — powiedział Bóg w 
pierw szym  dniu stw orzenia. Ten 
w ielki w ybuch dał początek ga
laktykom  i gwiazdom. Zaczęło 
się to dziać w przestrzeni i cza
sie. „I dzieje się to dziś” — mó
wi fizyk i astronom  belgijski 
L am aitre  — ślady tego w ybuchu 
sprzed k ilkunastu  m iliardów  lat 
w  postaci prom ieniow ania tła 
zarejestrow ały  współczesne in 
strum en ty”.

Sześć dni stw orzenia opisane 
w Biblii s ta ra ją  się uczeni rozu
mieć jako potężne okresy, bo u 
Bo:ga „tysiąc la t to  jak  jeden 
dzień”. B iblia nie jest książką 
n au k  przyrodniczych, tylko dzie
łem  religijnym , ale im dokład
nie j uczeni poznają kosmos i ży
cie, tym  bliższa sercu sta je się 
ta  św ięta opowieść o pochodze
n iu  wszystkiego od Boga. Od
czujem y to niebaw em , gdy p rze j
dziem y do om aw iania stw orzenia 
człowieka. Bóg przecież wszystko 
co w idzialne, stworzył d la  czło
w ieka. Jak ie to w spaniałe i zo
bow iązujące. Nas wszystkich. 
Nas, Boże dzieci.

N a początku stworzył Bóg n ie
bo i ziemię. G dy n a  ziemi zapa
now ały w arunk i do pow stania 
życia, stw orzył Bóg rośliny, póź
niej zw ierzęta. Dopiero n a  koń
cu człowieka. Jakże to wszystko 
zgodne z tym, co zbadali i udo
kum entow ali uczeni różnych 
dyscyplin. Ich w ysiłki podsum o
w ał w  tak ich  słowach poeta: 
„Gdyby Bóg nie kochał nas, 
św iat by jeszcze dziś nie istn iał”.

Ka. ALEKSANDER BIELEC

data, okres lokalizacja geogra
ficzna, polityczna

1864 Szw ajcaria

1864—1869 Rosja
1865 Polska

17 II

1865 
24 V

1865

1865

1866

1866

1866

1866

1867
7 XI

1867

1867

1867

1868

Polska

Polska

Anglia,
Szkocja

Polska

A ustria— 
—Prusy

Szwecja

Polska

A ustria

Niemcy

USA

Polska

Moda na wakacje — co 
praw da sprzed ponad stu 
lat, z roku  1879

fakty, w ydarzenia

K onw encja genewska: z inicjatyw y 
Szw ajcara H. D unanta pow staje 
m iędzynarodow a organizacja społe
czna Czerwony Krzyż.
W ojna i pokój Lwa Tołstoja.
S tracenie A leksandra W aszkowskie- 
go, ostatniego naczelnika pow stań
czej W arszawy.
Stracenie w  Sokołowie Podlaskim  
ks. Stanisław a Brzóski, partyzanta 
z Podlasia, k tóry  najdłużej podtrzy
m yw ał powstańczą w alkę zbrojną 
(do kw ietnia 1865 r.).
Urodził się K azim ierz P rzerw a-T et
m ajer, powieściopisarz i dram aturg, 
w ybitny przedstaw iciel Młodej Pol
ski (zmarł w 1940 r.).
Jam es Clerk M axwell ogłasza 
teorię zjaw isk elektrom agnetycz
nych.
W zaborze rosyjskim  w prow adzenie 
jęz. rosyjskiego jako  obow iązujące
go oraz lekcji h istorii i georafii w 
jęz. rosyjskim .
W ojna P rus o hegemonię w  Niem 
czech przeciw ko A ustrii. Klęska 
A ustriaków  pod Sadową.
W ynalezienie dynam itu przez A lfre
da Nobla.

A m eryka Płn.— Telegraficzny kabel transatlan tyck i.
—Irlandia

W W arszawie urodziła się M aria 
Skłodowska, późniejsza w ybitna u 
czona, odkrywczym  (wspólnie z 
mężem, p io trem  Curie) prom ienio
twórczego radu i polonu, lau reatka  
nagrody Nobla.
Przebudow a absolutystycznej A us
trii w konstytucyjną m onarchię 
austro-w ęgierską.
I tom  Kapitału  K arola M arksa, je 
go głównego dzieła ekonomicznego. 
Pierwszy polski przekład w  1884 r.
Ch. L. Sholes konstruu je  m aszynę 
do pisania.
Urodził się W ładysław  Reymont, 
powieściopisarz i nowelista, lau reat 
nagrody Nobla (zmarł w  1925 r.).

11



Sienkiewiczowski zwrot po raz pier
wszy sformułowany na kartach „Trylo
gii” zapadł w pamięć wielu pokoleń Po
laków i — rzec by można — nabrał 
swoistego znaczenia. Oto zawarła się w  
nim jakaś szczególna filozofia, która w  
chwilach niełaskawej narodowi historii 
kazała sięgać mu aż do korzeni, czerpać 
z nich i wierzyć w lepsze jutro.

W tym  aspekcie — i co nie jest za
pewne bez znaczenia — na tle Victorii 
wiedeńskiej, naw et w obliczu śmierci 
H ektora kamienieckiego owo „pokrze
pienie serc” w ykracza daleko poza in
tencje wielkiego pisarza, a także poza 
granice samej „Trylogii”.

Być może jest to kwestia (wyłącznie) 
interpretacji, tym  niem niej jeśli zesta
wimy ją z publicystyką Sienkiewicza, 
szczególnie zaś tą, w  której daje on w y
raz swym poglądom na funkcję i zada
nia powieści polskiej, w tedy trafność 
wcześniej wypowiedzianego sądu staje 
się wcale prawdopodobna.

H enryk Sienkiewicz w 1908 roku

W dyskusjach, jakie na tem at kształ
tu  powieści pozytywistycznej, zwłaszcza 
zaś jej naturalistycznego nurtu , rozgo
rzały na lamach prasy literackiej w 
końcu XIX stulecia głos Sienkiewicza 
brzm iał szczególnie i najpełniej 
określał sens m oralny dzieła literackie
go. Oto w  zakończeniu „Listów o Zoli” 
ich autor stwierdza: „Powieść w inna 
krzepić życie, nie zaś podkopywać; usz
lachetniać je, nie zaś plugawić; nieść 
dobrą nowinę, nie zaś złą” .

Cóż zatem? Oderwanie od rzeczywi
stości? Z pewnością nie, jeśli się zważy, 
że pierwsze epickie dzieła autora „Try
logii” były niczym innym  jak  bezpoś
rednim  nawiązaniem  do współczesnych 
Sienkiewiczowi realiów. Niektóre z nich, 
tak obficie zasilające zbiory polskiej i

nie tylko polskiej nowelistyki, zawiera
ły w sobie niemal cały program  pozy
tywistyczny, wobec którego młody pro
zaik nie mógł pozostać obojętny. Dał 
więc tem u wyraz chociażby w  noweli 
„Na m arne” czy „Humoreskach z teki 
W orszyłły”, które jak określa profesor 
Ju lian  Krzyżanowski były typowym i na 
tam te czasy „produkcyjniakam i”, k tó
rych cele sprowadzały się do ukazania 
czytelnikowi nowych dróg i sensu gło
szonej przez pozytywistów pracy „od 
podstaw”.

Wyjście ku rzeczywistości widoczne 
jest także w  „am erykańskiej” twórczoś
ci pisarza, będącej konsekwencją jego 
pobytu w  Ameryce, gdzie przebyw ał ja 
ko korespondent „Gazety Polskiej” . W 
ten oto sposób lata  1876—1882, na które 
poza wojażami am erykańskim i złożyły 
się także pełne doświadczeń podróże eu
ropejskie, zaowocowały aż piętnastom a 
nowelami od ,Szkiców węglem” i „Seli
m a M irzy” po „Sachem a” . Tem atyka 
tego jakże bogatego zbioru jest oczywiś
cie różna i obejm uje problem y zarówno 
polskiej emigracji zarobkowej, jak  i 
trafną  charakterystykę stosunków i oby
czajowości am erykańskiej końca XIX 
wieku.

To, co uderza najbardziej w  owej „a- 
m erykańskiej” spuściźnie to niezwykła

dbałość o realia, ich wręcz „nam acalny” 
autentyzm . Dotyczy on nie tylko sa
mych faktów, zdarzeń czy obyczajów, 
ale także bohaterów, mających swe 
pierwowzory w konkretnych, nierzadko 
spotkanych ludziach.

Wyczulenie na współczesność, tym  ra 
zem jednak prawdziwie polską znalazło 
również wyraz w słynnym  „Janku M u
zykancie”, noweli o wyraźnie społecz
nej wymowie i równie w yraźnym  na
stawieniu publicystycznym.

A jednak mimo niew ątpliw ych suk
cesów na polu społecznej i obyczajowej 
nowelistyki m usiał Sienkiewicz odczu
wać pewien niedosyt, k t jry  w  końcu 
kazał m u sięgnąć po inną formę literac
kiej wypowiedzi. Zarzucając zatem do
tychczas upraw ianą „krótką” epikę 
zwrócił się pisarz w  stronę powieści — 
najpierw  historycznej. Decyzję tę uza
sadniały w  pewnym  tylko stopniu słowa 
wypowiedziane do Stanisław a Tarnow 
skiego. W liście do przyjaciela Sienkie
wicz pisał: „Uczułem niesmak, i może 
na szczęście dla mnie, do nowelek, do 
bohaterów  liliputów, do rozczulania się 
na kwincie za cienko brzm iącej; 
do swoich i cudzych utworów
tego rodzaju. Powiedziałem więc sobie: 
jam  satis! i próbuję na inną nutę!” ,

Nutę, jak się okazało historyczną, w 
niej bowiem „wszystko takie wyraźne 
i wielkie w przeciw staw ieniu do m ar
ności dzisiejszego życia” . Lapidarny ten 
zapis wym aga słowa komentarza. Z pro
stej przyczyny: zbyt dosłowne rozum ie
nie go mogłoby przeinaczyć w odczuciu 
czytelnika prawdziwe intencje autora.

W ydaje się więc, że kluczem do właś
ciwego odczytania Sienkiewiczowskiego 
wyznania są właśnie wypowiedziane 
przezeń słowa dotyczące sensu m oral
nego dzieła literackiego, a powieści w  
szczególności. W odniesieniu do litera
tu ry  polskiej w arto uzupełnić je także
0 inne, nie mniej ważne poczynione 
przez pisarza spostrzeżenie: „My jesteś
my w  innym  położeniu. Nam — iść pod 
górę, nie staczać się w dół. Nasza droga 
jest inna, poważniejsza surowsza, więc
1 powieść nasza ma zadanie odmienne, 
a mianowicie powinna: dawać zdro
wie...” .

W tej sytuacji sięgnięcie do historycz
nego skarbca było już tylko zwykłą 
konsekwencją... Sienkiewicz podobnie 
jak  Matejko dobrze rozumiał, że naród 
czerpie swą siłę z historii. M atejkowska 
apoteoza Grunw aldu i Sienkiewiczowski 
opis zwycięstwa nad Zakonem w roku 
1410, to  przecież w  gruncie rzeczy ta 
sama idea w yrażona przy pomocy właś

ciwych obu artystom  środków. W ynie
sienie tej idei, to jednocześnie wyjście 
naprzeciw całemu narodowi, nie tylko 
w ybranym  klasom. W obliczu upadku 
jeszcze jednego z polskich powstań na
rodowych podobny ,gest” nabiera szcze
gólnego znaczenia. Nabiera go też cała 
historyczna twórczośc Sienkiewicza, na
wiązująca nie do sielankowych przecież, 
a tragicznych zdarzeń polskiej historii. 
Nie jest zatem spraw ą przypadku, że 
swój długoletni „dialog z historią” roz
począł pisarz właśnie od „Trylogii” . Nie
wykluczone, że poważną rolę odegrały 
tu  wieloletnie studia nad epoką, pogłę
bione lek turą liczącego się wówczas stu 
dium A. J. Rollego „Z przeszłości Pole
sia Kijowskiego” czy „Szkiców histo
rycznych” L. Kubali, a także polemika 
wobec autora „Dziejów Polski” M. Bo- 
brzyńskiego, którego pogląd jakoby 
przyczyna upadku Rzeczpospolitej leżała 
w niej samej wzbudził ostry protest pi
sarza, widzącego w takiej in terpretacji 
faktów historycznych zjawisko wielce 
szkodliwe dla narodu z punktu widze
nia polityczno-moralistycznego. „Otóż 
mówić to komuś — pisał Sienkiewicz — 
kto wszystko na poczuciu tego praw a 
funduje, jest to odbierać mu otuchę i 
podcinać jego podstawy m oralne” .

(cdn.)
ELŻBIETĄ DOMAŃSKĄ

„Dla pokrzepienia serc 7
(W  140 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza)
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To, co niezbędne jest każdem u człowieko
wi, szczególnie ważne jest dla każdego dziec
ka. Do takich ważnych, niezbędnych r z e c z y  
należy także kontak t dziecka z przyrodą, 
stym uluje on bowiem jego rozwój fizyczny 
i psychiczny — zwłaszcza dzieci w ychow a
nych w  dużym  mieście. K ontak t tak i zapew 
nia mu także nowe wiadomości, doświadcze
nia i w rażenia. W czasie pobytu na wsi, a 
nie w modnym, tłocznym  uzdrowisku, dziec
ko ma możliwość obserw ow ania zw ierząt i 
p taków  domowych, znanych mu dotąd jedy
nie z obrazków w książeczkach. Może ob
serwować kolorowe motyle, biedronki, brzę
czące pszczoły obok ula. ryczącą krowę itp.

Może też zobaczyć (także i na działce, o ile 
taką m ają jego rodzice) jak  rośnie m archew, 
truskaw ki czy maliny, które do tej pory w i
działo tylko na talerzu. Bogacą się również 
w rażenia słuchowe dziecka. Uczy się ono 
rozpoznawać głosy zw ierząt i ptaków  — jed 
nym  słowem, poszerza się jego wiedza o ota
czającym  świecie.

Dla dziecka, k tóre już pewnie chodzi, spa
cer po w iejskim  obejściu jest nie lada przy
jemnością. Przyglądanie się ptactw u domo
wemu, psu, kotu czy m ałym  świnkom sp ra
w ia mu ogromną radość. Nowych w rażeń do
starcza mu też spacer po lesie. Zupełnie in a 
czej bowiem stąpa się po 'miękkim mchu czy 
szeleszczącej ściółce, niż po gładkiej, żw i
rowej alejce1 parkow ej czy ogrodowej. Ciągle 
trzeba uważać, żeby nie upaść; tak i spacer — 
to ciągłe pokonywanie wielu nowych, niez
nanych dotąd przeszkód terenu. Taki w łaśnie 
spacer daje też w spaniałe pole do obserwacji. 
Ciągle spotyka się przecież coś godnego uw a
gi: patyk, kaw ałek brzozy, szyszkę, kw iatek, 
jakiś kolorowy grzyb, parę poziomek czy bo
rówek, trzm iela, lub... jaszczurkę!

Już takie w łaśnie pierwsze spacery po le

sie są okazją do tego, by przyzwyczajać 
dziecko do szanow ania i kochania przyrody. 
Trzeba więc je uczyć, że nie należy bezmyśl
nie przew racać nogą grzybów, zrywać naw et 
najpiękniejszego kw iatka — ibo po kilku
chwilach zwiędnie i zrobi się brzydki. Spot
kane na leśnej ścieżce m rowisko możemy po
dziwiać i oglądać z daleka, ale w żadnym 
przypadku nie można rozgrzebywać go paty 
kiem.

Pozostały po ściętym drzewie pień to w spa
niałe miejsce do z a b a w y . Można usiąść na 
nim  i chwilę odpocząć, posadzić obok siebie 
ulubioną lalkę czy misia. Dużo bogatsze m o
żliwości zabawy stw arza leżące na ziemi

drzewo. W ystarczy usiąść na nim  okrakiem, 
by móc odbywać w w yobraźni dalekie po
dróże: jeździć konno, pędzić pociągiem pos
piesznym lub samochodem, szybować sam o
lotem. Dwu- i trzy latek  może próbować — 
oczywiście pod opieką dorosłego — przejść 
po drzewie i zeskoczyć na ziemię.

Niezliczoną ilość razy dziecko po trafi w d ra
pywać się na napotkany po drodze pagórek, 
by potem  zbiec z niego tak  szybko, jak  ty l
ko może. Małe dziecko należy wówczas — 
stojąc u podnóża pagórka — chwytać w roz
postarte ram iona. Przedszkolak już sam po
trafi wyham ować szybkość. Zabawa taka 
spraw ia dziecku ogromnie dużo satysfakcji, 
daje m u poczucie siły i w łasnej sprawności.

Zabaw a w piasku nad brzegiem jeziora 
czy m ałej rzeczki nie jest taka sama, jak 
w  m iejskiej piaskownicy. Samo otcczenie, 
dostarczające dziecku niezliczonej ilości p rze
różnych „skarbów" — gałązek, piórek, m u
szelek itp. — w ydaje mu się ciekawsze, bo
gatsze, a zetknięcie się z „w ielką” wodą — 
dostarcza nowych, mocnych wrażeń.

Ogromnie ważne jest, aby te pierw sze w 
życiu kontak ty  dziecka z przyrodą dostarcza

ły mu w rażeń przyjem nych, radosnych, m i
łych. Inne z pewnością w rażenia będzie miało 
dziecko, które przestraszy się konia czy psa, 
które zaatakow ał indyk czy gęś, użądliła 
pszczoła. Przestrach, silny lęk, jakiego dozna 
dziecko przy pierwszych kontaktach z przy
rodą. może pozostawić negatyw ny wpływ, u- 
trzym ujący się przez długie lata.

Coraz częściej zdarza się, że kiedy „m iasto
w e- w nuki przyjeżdżają na wieś w odwie
dziny do dziadków, to przyjm uje się je w  go
ścinnych pokojach. Nie pokazuje się im gos
podarskiego obejścia, nie zachęca do pomo
cy. Dziadkowie, głęboko przekonani o w iel
kiej atrakcyjności m iejskiego życia uważają, 
że u nich. na wsi, jest bardzo zwyczajnie, w 
dobrze znanej im przyrodzie nie ma nic oso
bliwego i wartego uwagi. I tak  dziecko, ba
wiąc się na w iejskim  podw órku, nie podej
rzew a naw et, że k ilka kroków  dalej od niego 
czeka na odkrycie pełen uroku i zadziw iają
cych tajem nic św iat przyrody. W rezultacie 
nasze przedszkolaki m ają mnóstwo w iado
mości z dziedziny techniki. Rozpoznają bez
błędnie nie tylko m ark i samochodów, ale i 
ich typy, znają się na sprzęcie rad iow o-te
lewizyjnym  i nagłaśniającym , natom iast n ie
zm iernie ubogie są ich wiadom ości o świecie 
przyrody. Często nie po trafią rozróżnić żyta 
od pszenicy, jęczmienia od owsa. Nie rozpoz
nają  też gatunków  drzew naw et w  lecie, k ie
dy są liście...

W arto więc nauczyć dziecko kochać i sza
nować przyrodę. Pokażm y mu kw itnący 
wiosną sad a później — m ałe zalążki owo
ców, zachęcajm y do obserwowania owoców 
dojrzew ających. Zwróćmy mu przy okazji u- 
wagę na piękno roślin, kwiatów, drzew, k ra j
obrazu. Przedszkolaka in teresuje przecież 
wszystko! On jeszcze nie umie przechodzić 
obojętnie obok nowych, nieznanych mu rze
czy i zjawisk. Chce dowiedzieć się jak n a j
więcej o świecie, a pierwszych inform acji o 
nim, podanych w sposób zrozumiały, dostar
czają dziecku w łaśnine rodzice. Już  w tym  
w ieku kształtu je się przecież obraz świata. 
Później dziecko uzupełnia go nowymi, coraz 
dokładniejszym i inform acjam i. Im  bogatszy 
i pełniejszy obraz wyniesie jednak z dzieciń
stwa. tym  lepiej będzie później pojmować 
zasady funkcjonow ania św iata.

E. LORENC

Z zaąadnień wychowawczych

Kontakty z przyrodą

Długo leciał Cudaczek na 
swoim  szybowcu. W iatr połud
niow y niósł go ,pod chm uram i i 
od czasu do czasu podrzucał 
przez figle ja k  piłką. Znudziło 
się to Cudaczkowi i postanowił 
lądować. Zaczął zataczać koła 
coraz niżej i niżej, aż siadł na 
piasku.

Gdzie był? Przed nim  szum ia
ła w ielka woda. Końca n ie  było 
w idać. A jaka zielona! Jak a  
przystro jona w białe falbanki z 
piany!

— To. je s t m orze — domyślił 
się Cudaczek. — No, tu  chyba o 
m nie nie słyszeli. Spojrzał w 
bok i zobaczył mnóstwo dzieci w  
kolorowych m ajteczkach kąpielo
wych. Jedne baw iły się w  p ias
ku, inne brodziły w  wodzie przy 
brzegu i coś tam  łapały  do kolo
row ych w iaderek.

— To jest plaża — domyślił 
się Cudaczek i klepnął po pus
tym  brzuszku.

Tyle dzieci! Na pewno coś so- 
mie tu  znajdzie.

Spojrzał uw ażnie i aż podsko
czył. N a piasku siedzieli trzej 
chłopcy w  jednakow ych, żółtych 
kąpielów kach. Cudaczek ich 
przecież znał! M ieszkał kiedyś u 
n ich  w  zimie n a  ręczniku i zaś
m iewał się przy w ieczornym  m y
ciu.

Co to było! Jeden się w ym a
wiał, że śpiący i woli się rano 
umyć. Drugo tłum aczył babci, że 
m a ręce i szyję czyste, tylko

opalone. A najm łodszy płakał, że 
mu babcia tą  obrzydłą szczote
czką wszystkie zęby powybija.

Cudaczek w yw ijał kozły na 
frędzlach od ręcznika i tak  się 
śmiał, że napraw dę mogli go u- 
słyszeć. Ale jakoś nic nie usły
szeli. Za głośno targow ali się z 
babcią o mycie.

Ucieszony Cudaczek dał susa i 
uczepił się m ajteczek najsta rsze
go z braci. Chłopcy siedzieli spo
kojnie i patrzyli, ja k  się fale go
nią.

W zdyma się jedna i bęc! — 
koziołka w  morze. W ypchnęła 
trzecią, trzecia czw artą i tak  aż 
do brzegu.

I w łaśnie n a  spotkanie tej 
ostatniej fali skoczyli chłopcy i 
nastaw ili plecy. P rzew róciła się 
przez nich. Z lała ich aż po w ło
sy. I... o jej! — zm yła z m ajte 
czek Cudaczka!

— Tonę! — krzyknęło niepocz- 
ciwe licho i zachłysnęło się w o
dą.

Ale nie utonęło. F ala rozcią
gnęła się n a  piasku jak  długa, a 
Cudaczek razem  z nią. Coś przy 
tym  na niego spadło i nakryło 
go jak  daszkiem. Leżało mokre 
licho na m okrym  piasku i bało 
się poruszyć. A złe było, że 
strach!

— Kto by się spodziewał! Myć 
się nie chcieli, a  w  taką w ielką 
wodę lezą! Czy się tak  odm ieni
li? Czy to tylko na lato? W 
każdym razie nie pożywię się 
przy nich.

W tej chwili usłyszał chrzęst 
nóżek na m okrym  piasku. A po
tem  głosik, który rzekł:

— Jaka ładna muszelka!
Potem  zgrzytnęła tuż obok m a

ła  łopatka. Zagarnęła trochę 
piasku i Cudaczka-W yśm iewacz- 
ka, i jego daszek-m uszelkę. W pa
dli razem  do kolorowego w ia
derka.

— Ciekawym, gdzie jestem  — 
m ruknął Cudaczek i w yjrzał 
ostrożnie spod muszelki.

Zobaczył czerwony kostium ik

dziewczynki. Zobaczył nad sobą 
okrągłą buzię z ciemnym i jak  
koraliki oczkami.

Ale Cudaczek coś w ypatrzył na 
buzi. Małe skrzyw ienie w  kąci
kach ust. U śm iechnął się i po
klepał po pustym  brzuszku.

— Tu się pożywię — szepnął.
I został.

* * •

Dobrze się umieścił nasz C uda
czek. Dziewczynka o m iłej buzi 
była... grym aśna. Na wszystko 
krzyw iła swój m ały nosek i Cu
daczek, który m iał dzięki temu 
co dzień pełny  brzuszek, ta k  o 
niej m ówił:

— Mój kochany Krzywinosek! 
Moje kochane K rzyw inosiątko!

Bo przy ubieraniu  było tak:
— Nie chcę tych skarpetek!
— Dlaczego? — pyta mama, 

która była nadzwyczaj cierpliwa.
— Bo tu jest cera i m nie d ra 

pie.
— T aka m alu tka cera? Nie 

żartu j, Zosiu!
— D rapie mnie! Nie chcę! — 

upiera się panna K rzyw inosek i 
zaczyna śmiesznie w ykręcać no
sem.

Zupełnie jak b y  jej m uszka 
chodziła pod nosem i łaskotała 
łapkam i. Strasznie te m iny cie
szą Cudaczka-W yśm iewaczka. 
Zaśm iew a się w głos i nam aw ia 
dziewczynkę do coraz nowych 
grymasów.

JULIA DUSZYŃSKA

dy
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Rozmowy 
z Czytelnikami

W związku ze zwyczajem czy
tania Pisma świętego, praktyko
wanym przez coraz szersze rze
sze wyznawców Chrystusa, rodzą 
się często problemy biblijne. Wy
nikają one z tego, że popularne 
wydania Biblii posiadają zazwy
czaj bardzo szczupły komentarz. 
Kaznodzieje zaś nie zawsze są w  
stanie wszystko wyjaśnić. Przy
kładem tego jest również list, w  
którym p. Gertruda B. z Cieszy
na pisze co następuje:

„Podczas nabożeństwa w  uro
czystość zesłania Ducha Święte
go bardzo szeroko mówił kazno
dzieja o skutkach tego wieko
pomnego wydarzenia w  dziejach 
Kościoła powszechnego. Nadmie
nił także, że z okazji obchodów  
Pięćdziesiątnicy (tak bowiem  
Izraelici nazywali Zielone Świę
ta, jako że przypadały pięćdzie
siątego dnia po Wielkanocy), 
„przebywali w Jerozolimie Ży
dzi, mężowie nabożni, spośród 
wszystkich ludów, jakie są pod 
niebem” (Dz 2,5). Tłumacząc 
przytoczony wyżej tekst biblij
ny, nazwał tych ludzi „przyby
szami z diaspory”. Nie wyjaśnił 
jednak słuchaczom, co to wyra
żenie oznacza...

Od pewnego czasu systematy
cznie czytam tygodnik „Rodzina” 
z wielkim dla siebie pożytkiem. 
Proszę więc o wyjaśnienie mi 
zasygnalizowanego problemu na 
łamach Waszego czasopisma”.

Szanow na Pani G ertrudo! Nie
zrozum iale dla Pani w yrażenie 
jest pochodzenia greckiego („dia
spora” =  rozproszenie). Służyło 
ono na określenie grup w yznaw 
ców judaizm u, rozproszonych na 
terenach zam ieszkałych przez
pogan. Tym sam ym  w yrażeniem  
określano również mniejszości 
chrześcijańskie żyjące w  środo
w iskach poza chrześcijańskich.
W spółcześnie „diasporą” nazy
w am y poszczególne m niejszościo
we w yznania chrześcijańskie, 
żyjące w śród w iększych w spól
not innych w yznawców  C hrystu
sa.

„D iaspora żydow ska” sięga
swymi początkam i panow ania 
króla Salom ona (X w iek  przed 
narodzeniem  Chrystusa), kiedy
to część Izraelitów  z przyczyn 
ekonom icznych opuściła Palesty
nę. D ow iadujem y się o tym  z 
drugiej księgi K ronik  (rozdz. 
8,2), gdzie czytam y: „O dbudo
wał... Salomon m iasta, które mu 
oddał C huram  (król Tyru), i osie
dlił tam  synów izraelskich”. Zaś 
w  VII w ieku przed C hrystusem  
istn iała  w  środkow ym  Egipcie 
silna kolonia żydowska. Do pow 
stan ia  now ych skupisk żydow
skich poza P alestyną przyczyni
ły  się przesiedlenia w  okresie 
niewoli babilońskiej (VI w iek 
przed Chr.). Bo m im o edyktów  
wolnościowych Cyrusa Wielkiego 
i D ariusza I n ie  wszyscy Izraeli
ci powrócili do ziemi swych oj
ców. W ielu osiedliło się na 
E lefantynie — wysipie n a  Nilu w 
południow ym  Egipcie. Liczne też 
było środow isko żydowskie w  
A leksandrii, gdzie z biegiem 
czasu pow stało znane centrum  
nauki żydowskiej. T utaj w łaśnie

dokonano tłum aczenia ksiąg sta- 
rotestam entow ych z języka he
brajskiego n a  język grecki, zw a
ne „S eptuagintą”. Nazwa ta  po
chodzi od 72 uczonych żydow
skich, którzy m ieli tego dokonać. 
Innym  w ażnym  ośrodkiem  ży
dow skim  — już w  czasach no- 
w otestam entow ych — była „d ia
spora sy ry jska”, licząca około 
150 kolonii.

Przypom nieć tu ta j należy, że 
Izraelici z diaspory utrzym yw ali 
ścisłą łączność z Jerozolim ą. O d
byw ali więc corocznie pielgrzym 
ki do jerozolim skiej św iątyni, 
płacili podatek  n a  jej u trzym a
n ie i posługiwali się jej kalen
darzem. Do utrzym ania stałej 
łączności „diaspory” z Ojczyzną 
przyczyniały się także w izytacje 
poszczególnych kolonii, dokony
w ane przez w ysłanników  ze sto
licy. Żydzi z d iaspory odznaczali 
się w iększą to le rancją  w  sp ra 
w ach religijnych, co sprzyjało 
później szerzeniu się chrześci
jaństw a. Dlatego apostołowie 
prow adzący działalność m isyjną 
poza Palestyną, rozpoczynali 
głoszenie Ew angelii od synagog 
na diasporze.

Do pow stania „diaspory chrześ
cijańskiej” doprowadziło p rze
śladow anie wyznawców C hrystu
sa przez starszyznę żydowską. 
K iedy bow iem  „rozpoczęło się 
w ielkie prześladow anie Kościoła 
w  Jerozolim ie ... wszyscy, z w y
ją tk iem  apostołów, rozproszyli 
się po okręgach w iejskich Judei 
i G alilei” (Dz 8,1). Coraz w ięk
sze nasilanie się prześladow ań 
n a  te ren ie  Palestyny stało się 
powodem, że „ci, którzy zostali 
rozproszeni n a  sku tek  prześlado
w ania, jak ie  w ybuchło z powodu 
Szczepana, dotarli do Fenicji, na 
Cypr i d o  A ntiochii” (Dz 11,19). 
P rześladow anie chrześcijan w 
cesarstw ie rzym skim  doprow a
dziło do tego, że uchodzili oni 
do coraz to bardziej odległych 
krajów . Zaś dzięki gorliwości w

wierze, poszanow aniu innych re 
ligii oraz życzliwości wobec 
w szystkich ludzi, diaspora chrze
ścijańska przyczyniła się do 
szerzenia chrześcijaństw a. Nie 
należy się w ięc dziwić, że ano
nim ow y autor „Listu do Diogne- 
ta ” (napisany on został w  la 
tach  195—202) tw ierdził: „Czym 
w ciele jest dusza, tym  w  świe- 
cie są  chrześcijanie ’. Jednak  z 
biegiem  czasu, dzięki system aty
cznej chrystianizacji, diaspora w 
Europie zaczęła zanikać.

Podział chrześcijaństw a w yw o
łany  w  XI w ieku rozłam em  na 
W schodzie oraz w  XVI w ieku 
reform acją na Zachodzie, dopro
w adził do pow stania „diaspory 
w yznaniow ej”. Począwszy od
X IX  w ieku — n a  skutek  em i
gracji zarobkowej o raz przym u
sowych przesiedleń ludności ze 
względów politycznych ■— dias
pora w yznaniow a rozszerzyła się 
jeszcze bardziej. Istn ie je  ona n ie 
m al we wszystkich k rajach  
Europy, zaś diaspora chrześcijań
ska w  w ielu k rajach  A fryki i 
Azji. Również w  naszym  kraju , 
z uw agi n a  przew agę w yznaw 
ców Kościoła rzym skokatolickie
go, w szystkie mniejszościowe 
Kościoły chrześcijańskie działają 
w diasporze. Zmusza to w y
znawców tych Kościołów do 
w iększej m obilizacji. Dzięki te 
m u znaczące jest ich oddziały
w an ie nie ty lko pod w zględem  
religijnym , ale i społeczno-oby- 
w atelskim . Tym sam ym  jest to 
pomocne do pozyskiw ania przez 
n ie nowych wyznawców. Podob
ny  sku tek  w yw ierają  zdarzające 
się tu  i ówdzie próby  dyskrym i
nacji relig ijnej mniejszości 
chrześcijańskich.

Łączę dla Pani i wszystkich 
pozostałych Czytelników pozdro
wienia w  Jezusie Chrystusie, 
Zbawicielu naszym.

DUSZPASTERZ
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Laka*' v kie

PSYCHIATRZY O WYPADKACH 
DROGOWYCH

„W ypadki drogowe z punktu wi
dzenia psychiatrii” , taki ty tu ł nosi 
książka wydana we Francji, której 
autorem  jes t profesor Gerard Heu- 
yer. Praca ukazała sie jako  wydaw
nictwo Francuskiego Stowarzyszenia 
Medycyny Psychosomatycznej.

Profesor Heuyer przeprowadza te
zę, że badania kierowców nie powin
ny ograniczać się wyłącznie do ta 
kich spraw ; jak  badania wzroku, słu
chu, szybkości refleksu, ale powinny 
być uzupełnione badaniam i psychia
trycznym i. Zdaniem bowiem jego, jak  
i wielu innych uczonych, na których 
powołuje się w swej pracy, w ięk
szość wypadków drogowych ma po
dłoże psychiczne. Zaburzenia psychi
czne mogą być spowodowane przez 
narkotyki, alkohol, a  także różne p re
paraty działające badź pobudzająco, 
bądź też uspokajająco na  system 
nerwowy. Jednakże główną przyczy
ną jest właściwy danej osobie b rak  
równowagi psychicznej, k tó ry  sk ła
nia ją  do zażywania leków, czy na r

kotyków. Należy więc w ykryć owe 
zaburzenia psychiczne, które stano
wią istotne źródło w ypadków ; na 
przykład nadm ierna pobudliwość mo
że wywołać pochopne, niekontrolow a
ne reakcje, a może też przejaw iać 
się tak, że w obliczu przeszkody re
fleks odmawia posłuszeństwa i czło
w ieka ogarnia stan osłupienia.

Niekiedy przyczyną wypadków — 
zdaniem prof. Heuyera — są chorobli
we, konstytucyjne skłonności czynie
nia czegoś „na złość”, na przekór, 
paranoiczny duch przekory, nakazu
jący  łam anie przepisów, albo m ania
kalna niechęć do tego, by dać się 
wyprzedzić przez inny samochód. Nie 
tylko we Francji, ale również w Sta
nach Zjednoczonych, wielu psycholo
gów i psychiatrów  przypisuje poważ
ny procent nieszczęśliwych wypadków 
drogowych anorm alnym  stanom  psy
chicznym kierowców. Potw ierdzają to 
także ankiety statystyczne.

Niektórzy psychiatrzy posuw ają się 
tak  daleko, iż zaliezaja, skrajne co 
prawda w ypadki, jako klasyfikujące 
się do leczenia psychiatrycznego, lub 
dc badania psychoanalitycznego. Po
m ijając jednak owe skrajności, być 
może wypadnie się zgodzić z tym, 
że ten, kto ubiega się o prawo jazdy 
może tylko zyskać na tym , jeżeli 
p rzy tej okazji zbada go lekarz psy
chiatra. Je s t to szczególnie ważne 
zwłaszcza dzisiaj — w epoce ludzi 
na ogół znerwicowanych.

opr.  A.M.

SZTUKA PRAWIDŁOWEGO 
ODDYCHANIA

Dziwny tytuł, prawda? Przecież 
każdy oddycha od urodzenia i n ik t

nie potrzebował się tego uczyć. A 
jednak...

Czy widzieliście człowieka, który  
dłuższy czas przebywał w zam knię
tym  pomieszczeniu, nie wychodząc na 
dwór? Cerę ma niezdrową, ziemistą, 
oczy przygaszone. Widać po nim, że 
brak mu było „świeżego powietrza” . 
Wygląd jest tego skutkiem  i potw ier
dzeniem zarazem .

A m y — szczególnie m ieszkańcy 
m iast — też nie m am y „świeżego po
w ietrza” za wiele na co dzień. Szcze
gólnie zaś w sezonie jesienno-zim o
wym. Dotyczy to zwłaszcza kobiet 
p racujących zawodowo, k tóre  7—8 go
dzin spędzają w fabrykach, czy biu
rach, potem  sporo czasu w kolejkach 
sklepowych, by  wreszcie najszybszym  
środkiem  lokomocji dostać się do do
mu i tam  spędzić następnych parę 
godzin w zapachach kuchennych, o
parach prania, czy kurzu w czasie 
sprzątania. Później jeszcze trochę cza
su, w nie zawsze dobrze wyw ietrzo
nym pokoju, przed telewizorem i 
sp ać !

Szczególnie teraz, gdy m am y tak  
mało czasu i (często) chęci, by  pos
pacerować, poświęćmy dla naszego 
zdrowia 15—20 m inut rano, by wstać 
trochę wcześniej i choć kaw ałek 
drogi do pracy odbyć piechotą. To 
będzie taka  minim alna dawka po
wietrza, która jes t bardzo potrzebna 
i naszym  płucom i naszej skórze.

A na czym polega sztuka prawidło
wego oddychania? Zazwyczaj oddy
cham y dość powierzchownie, nigdy 
właściwie nie w ydycham y do końca 
powietrza z pęcherzyków płucnych. 
Sztuka prawidłowego oddychania po
lega więc na  pogłębieniu do m aksi
mum wdechu i wydechu. Takie po
głębione oddychanie stosujem y, jako 
najprostszą gimnastykę. Nie zajmie 
to nam  więcej czasu jak  2—3 m inu
ty.

Stańm y przy szeroko otw artym  ok
nie i z zam kniętym i ustami powoli 
wciągajm y powietrze licząc w myśli 
do 6. Na moment zatrzym ajm y powie
trze w płucach, a potem, również 
wolno, licząc znów w myśli do 6, 
wypuszczajmy powietrze przez nos i 
lekko rozchylone wargi. W czasie 
wdechu wskazane jest równoczesne 
unoszenie ram ion powoli bokiem w 
górę, a przy wydechu powolne opu
szczenie ich w dół. w  ten  sposób 
zwiększa się pojem ność naszych płuc. 
Oddechy takie powtarzam y 10 do 15 
razy. Jeżeli przyzwyczaim y się do ta 
kiej gim nastyki oddechowej, to w ej
dzie ona w nałóg — nałóg w yjątko
wy, bo korzystny dla naszego zdro
wia. Możemy ją  nieraz powtarzać w 
ciągu dnia, choćby czekając na au
tobus, czy idąc ulicą. (Oczywiście już 
wówczas bez udziału ramion!). Na 
czym polega korzyść z takiego pro
stego ćwiczenia?

Jak  wiemy nasze płuca pobierają 
z powietrza tlen, który  krew  rozpro
wadza po całym organizmie. Im lepsze 
utlenienie i ukrw ienie, tym zdrowiej 
czuje się człowiek, i tym lepszy i 
świeższy jest jego wygląd.

Powinniśm y także starać się każdy 
wolny od pracy dzień spędzać na po
w ietrzu. Jeśli nie m am y możliwości 
całodziennego wypadu za m iasto, to 
przynajm niej 2—3 godzinny spacer po
winien być regułą. W ypoczynek w 
ruchu na powietrzu, w śród przyrody 
da nam dużo więcej niż leżenie na 
tapczanie, czy siedzenie w fotelu 
przed telewizorem. Zresztą, jedno dru- 
kiego nie wyklucza, byleśmy tylko 
pam iętali o konieczności częstego do
tleniania się.

Lek. med. ANNA MAŁUSZYŃSKA
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— Wojnat... o...o....obiecał mi Martę;!
— Ha. to rac ja  do wysługi. I ona ci obiecała?
— Ona się ciebie boi ■— szepnął Łukasz.
Boi? A mnie na co jej łęk? To brednSe! Nie boi się ona, ale ty 

jesteś uczciwy, żeś przyszedł. Wczoraj myślałem, żeś złodziej.
— Słyszałeś? — zaczerwienił się chłopak.
M arek głową kiwnął.
— Ja  ją  tak  straszn ie  umiłowałem! — skarżył się sm utny m ło

dzieniec — ale żebyś co rzekł, to bym isobie poszedł za góry 'i rzeki! 
Od w yrostka to kochanie w sercu nuszę!

Czertw an milczał. Może i on równie dawno i równie głęboko ko
chał, ale słów  nie um iał składać ani 'się poskarżyć.

Przesunął ręk ą  po oczach i zagryzł usta.
—■ Nie gniewasz się n a  m nie? Pozwalasz? — py ta ł prosząco Gral.
— Tyś praw y, Łukaszu. Idź z Bogiem! — zam ruczał olbrzym.
Okienko chaty  otworzyło się, w yjrzała uśm iechnięta tw arz  Ragisa.
W ystawił na pow ietrze k la tkę z ptakam i, obejrzał rozm aw iających

i zaśpiewał:

Aż tam  bieży panna, towarzyszu mój 
Puszczaj charta  ze smyczy,
Niechaj pannę pochwyci.
Towarzyszu mój! Towarzyszu mój!

Zaścianek już w staw ał do życia. G ral w yciągnął rękę do ryw ala, 
uścisnął podaną dłoń i wyszedł zgarbiony, pokorny.

Gdy M arek się obrócił, n ik t by nie poznał, że pl-zed chwilą stracił 
to jedno, jedyne, co w  życiu posiadał osobiście, wyłącznie dla s ie 
bie.

IV

Zim a nadeszła dziwnie lekka. Bywały śniegi i deszcze, po tw orzjły  
się odmęty, błota, ale do Bożego N arodzenia nie stanęły lody. Dubissa 
huczała wzburzona, nabrzm iała, a m łyny mełły, tu rkota ły  na szczę
ście M arka, ńiosąc m u tyle pożądany grosz.

Jego samego n ik t nie w idział z tej strony. Siedem poświeckich 
folwarków, trzy gorzelnie, dostawy zboża i m ąki pochłaniały mu 
dn i i noce.

A zresztą po co by ttam jechał? U W ojnatow  m yślano o weselu, 
czekano tylko końca adw entu; Ragfe z ciotką pracow ali jak  m rówki, 
a w  Skom ontach nie było nikogo. P arę  razy macocha, przyciśnięta 
potrzebą, odbyła podróż do Canossy, do poświckiej oficyny, m iluchna,

uśm iechniętą, choć ją  do rany przyłóż. B rała pieniądze, daw ała po
trzebne zapew nienie i odjeżdżała rychło. Na św ięta zatęskniła za 
W itoldem, k tóry  się bynajm niej do domu nie kwapił, i w yjeżdżała 
do Rygi, mało się troszcząc, jak  Niemiec użyje czasu jej nieobec
ności.

Dla M arka za Dubissą nic nie istniało. Ani M arty, an i pracy, ani 
przyjaciela. D ew ajtis stał żałobny i m ilczał pod powłoką szronu, lu 
dzie po trosze zapom nieli o nim, ziemia leżała pod śniegiem.

Poświcie miało sporo sąsiedztw. ten  i ow z młodzieży zajeżdżał 
niekiedy za interesem . Zapraszano go na polowania, wciągano w  to
warzystwo.

Bywał rzadko, z obowiązku, z konieczności, przesiadując ze s ta 
rym i gospodarzam i; un ikał zebrań wesołych, w ym aw iając się żało
bą. Nie lubił rozm aw iać, a szaleć z małodzieżą nie potrfił.

Najczęściej, gdy chw ilę m iał wolną, siadał n a  koń i jechał do 
Jurgiszek. S tara pan i Janiszew ska dożywała tam  resztek  życia, ociem
niała i niedołężna. W nuczka niedorosła doglądała jej, a s ta ry  Czert
w an gospodarzył na folw arku. Gdy um arł, staruszka sprow adziła 
M arka, oddała mu klucze, księgi i w iarę, jak ą  pokładała w  ojcu.

Mizei-na to była fortuna, pełna piasków  i m okrych wypasów. Trzy 
m łyny stanow iły całe bogactwo, dawały chleb dwom  kobietom.

Powoli, nieznacznie, sam  nie wiedząc, jak  do tego przyszło M arek 
naw ykł przesiadyw ać w  ich schludnym  saloniku długie, jesienne 
wieczory, czytywać głośno gazety i książki, słuchać jej opowieści 
z gorących czasów i rzewnych, cichutko w ygryw anych na starym  k la- 
w ikordzie m elodii wnuczki. S tary  zegar w ydzw aniał kuran ty , ogień 
trzaskał — było mu dobrze, spokojnie. Dziewczynka była chorowita, 
babka przygłucha, n ieufna do ludzi. Ubóstwo wyzierało zewsząd, 
n ik t też ich nie odwiedzał oprócz niego i jego jednego w itały ze 
sm ętną radością. Przywoził im pieniądze, wiadomość jaką, wnosił 
w  posępne ściany jakby kłąb świeżego, zdrowego powietrza! Gdy 
odjeż|dżał późną nocą, pani Janiszew ska w zdychała sm utnie. Jadw isia 
zam yślała się długo, nasłuchując szumów w iatru  postępnego.

A o O rw idach tymczasem nie było żadnej wieści. S tary  Jazwigło 
rozpisał wezwanie po gazetach. H anka na zlecenie M arka uczyniła 
to samo w Paryżu, on pisał do Kazimierza, prosząc o zasięgnięcie 
języka na Wschodzie — wszystko darem nie! Po złote runo w  za
kątku  Żmudzi n ik t nie przybywał.

Czas się wlókł ciężko dla biednego adm in istra to ra tych bezpań
skich skarbów. Niekiedy, gdy patrzy ł n a  pełne gum na i s tad a  by
dła. i złoto, płynące fa lą  do jego biura, opadała go rozpacz. Dla 
kogo to i po co?

:h cdn

POZIOMO: 1) bursa, 5) pora, sezon, 10) p łynna repeta , 11) rzadkie 
imię męskiie, 12) o rk iestra  ludowa. 13) k ry ty  samochód osobowy, 15) 
zarzuty, obelgi, 16) kościół parafialny, 19) w  jarzeniów kach, 21) zwy
cięzca spod O bertyna, 25) obyw atel opuszczający ojczyznę n a  stałe, 
26) roślina używ ana jako przypraw a do zup lub mięsa, 28) kres. 
koniec, 29) baza, ośrodek, 30) okazały budynek, 31) kojarzy się z Bo
nifacym.

PIONOWO: 1) studencki dzienniczek, 2) okazały kw iat, 3) broń paj- 
na, 4) grudniow y solenizant, 6) u łan  K sięstw a W arszawskiego, 7) 
człowiek o dużej wiedzy, 8) sprawca, 9) w arow na rezydencja dawnej 
Hiszpanii, 14) placów ka W OP-owska, 17) tytułow a bohaterka now eli 
Prusa, 18) klomb, gazon, 20) najw iększa w yspa japońska w  archipe
lagu Riaku, 22) zespół osób powołanych do w ykonania jakiegoś za
dania, 23) oczodół, 24) zwycięzca spod Pskowa, 27) 4 mendle.

Rozwiązania prosim y nadysłać w  ciągu 10 dni od daty ukazania się 
num eru pod adresem  redakcji, z dopiskiem  na kopercie lub pocz
tówce „Krzyżówka n r 17 Do rozlosowania:

NAGRODY KSIĄŻKOWE

Rozwiązanie krzyżówki n r 10

POZIOMO: chciwiec, melba, em ulsja. Okeanos, etalon, sensacja, czekolada, 
kask, Ikar, abonam ent, pretekst, antena, zacisze, kraniec, pałac, opozycja.

PIONOWO: czepek, ciułacz, Wisłocka, Ezaw, Eneasz, banicja, kom endant, 
ostatki, alabaster, W ieprza, cm entarz, ajencja, Niemiec, w ersja, kaucja, okap.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki n r  6 
Bielecka z K rakowa i Anna Małecka z Lubska.

Nagrody prześlem y pocztą.

nagrody wylosowali: Teresa
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łów  R S W  „ P ra sa -K s ią żk a -R u c h ” op ła ca jq  prenum eratę w urzędach  pocztowych i u d o ręczyc ie li; — o soby  fizyczne zam ie szka łe  w m iastach  — s ie d z ib ach  O d d z ia łó w  R S W

„ P ra sa -K s ią ż k a -R u c h "  o p ła ca jq  prenum eratę w yłącznie  w urzędach  pocztowych nadaw czo -odb io rczych  w łaściw ych d la  m iejsca zam ie szkan ia  prenum eratora. W p ła ty  dokonują

używajqc „ b lank ie tu  w płaty” na rachunek bankow y m iejscow ego  O d d z ia łu  R S W  łłP ra sa -K s iq ik a -R u c h ” ; 3. Prenum eratę ze zlecen iem  wysyłki za  g ran icę  przyjm uje R S W

„ P ra sa -K s ią żk a -R u c h ” , C entra la  Ko lportażu  P rasy  i W ydaw nictw , ul. Tow arow a 28, 00-958 W a rszaw a, konto N B P  X V  O d d z ia ł w W a rszaw ie  N r  1153-20145-139-11. Prenum e

rata ze zlecen iem  wysyłki za g ran icę  pocztq zwykłq jest d roższa  od prenum eraty krajow ej o 50'/* d la  zlecen iodaw ców  indyw idualnych  i o 100*/i d la  zlecajqcyh  instytucji 

i z a k ład ów  pracy ; Term iny p rzyjm ow ania  prenum eraty na kraj i za g ra n ic ę ; -  od  d n ia  10 listo p a d a  na 1 kw artał, I półrocze roku n a stęp nego  o raz  ca ły  rok na stępny ; — do

d n ia  1-go ka żd ego  m ie siqca  pop rzedza jqcego  okres prenum eraty roku b ieżqcego. M a te r ia łó w  nie  zam ów ionych  redakcja  n ie zw raca. R edakcja  za strzega  sob ie  praw o  sk ra 
can ia  m ateria łów  nie zam ów ionych. D ru k  PZG raf. Sm. 10/12. N a k ła d  25 000. Zam. 258. P-66.
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M A R I A  R O D Z I E W I C Z Ó W N A

— Poniew ierali mego chłopca, poniewierali! Ot, i przyszła k ryska 
n a  M atyska. Biedna p an n a  Aneta! Nie dobro ją  zmusiło rzucić fa 
w oryta Witolda! Alem jej rad  jak  nikomu! Toż my tobie tu  na- 
czarujem  na spółkę. No kiedy tak, to jeszcze poczekam z żeniaczką 
jak i rok! Czego się spieszyć?

Wziął się p iln ie do roboty, ale milczeć nie mógł.
— A widziałeś tę chabetę zagraniczną, co W itold kupitł za tysiąc 

rubli? B udują stajnię, zaprow adzają wyścigowe konie. Niemiec k rad 
nie, m łyny woda popsuła i stoją, goście nie wychodzą z domu! Sądny 
dzień! A kto?

W szczelinie drzwi ukazała się rozczochrana głowa Grenisa. Respekt 
dla garnka i czarodzieja nie pozw alał mu dalej się narażać.

— Gdzie pan  kap ra l każe orać ju tro? — zagadnął zam ykając oczy, 
a otw ierając szeroko usta, ku lepszemu słyszeniu chyba.

— W Żwirblach, rekrucie! — zakom enderował stentorow ym  głosem 
Ragis.

— T ytuł w am  przybył! — zauważył Czertwan, gdy się drzwi zam
knęły.

— A coż? Niech zna subordynację! Co kapra l, to nie lada co! Ho, 
ho!

Dla rozm aitości zaczął gwizdać, gdy w tem  M arek oczy podniósł 
i rzekł:

— Wezmę w  arendę m łyny u pani Janiszew skiej.
— A one ci n a  co?
— Wezmę komis dostaw y m ąki dla wojska.
S tary  pom yślał i w ąsa zagryzł.
— A Poświcie? — zagadnął.
— Dam rady! — odparł spokojnie Marek.

I pochyliwszy się. nad stołem, zaczął końcem noża coś na nim  
kreślić.

— Zarobię trzy tysiące rub li dla W itolda! — zam ruczał w końcu, 
w sta jąc z miejsca.

Wieczór m inął, zaścianek spał. Po krótkim  czasie i w  ostatn iej 
zagrodzie zgasło św iatło; psy tylko u jadały  i w icher jesienny wył 
ponuro.

Około północy zbudził się Regis i posłyszał, że M arek nie śpi,
—■ Czy ci m łyny chodzą po głowie? — spytał półsennie.
— Aha — zam ruczał zagadnięty.
I stary  znowu zasnął, ale Czertw an darm o zam ykał oczy, próbował 

uleżeć. Nie mógł. Psy u jadały  i w icher wył żałośnie; nie m łyny go 
zajmował, ale z uszu pozbyć się nie mógł nieznośnego dźwięku, jak  
zmory: „Biedny pan  Łukasz”.

Ledwie szarzało na dzień, porwał się z posłania i wyszedł cichp 
na podwórze.

Szron pokryw ał ziemię, drzewa, dachy budowli, zimno było do - 
tkliwe.

We drzwiach sta jenki Grenis się k rzą ta ł odm awiając pacierze, a od 
ulicy, na kam ieniu, siedział człek jakiś, plecam i zwrócony do chaty.

— Grenis! założysz konie do wozu i pojedziesz do Skomontów 
zaraz. Powiesz tam  pannie Annie, że jesteś na jej rozkazy. Rozu
miesz?

— Rozumiem, panie kapral! — odparł w ym usztrow any sługa Ragisa
i w ykonał na lewo zwrot tak  niefortunny, że się po tknął i upadł.

M arek nie zważał na to, bo jednocześnie człek nieznajom y w stał
i podszedł.

Był to Łukasz Grał,
— Niespodzianie przybyłeś? — rzekł po przyw itaniu  do Czertw ana

— ja  się dawno w ybierałem  do Poświcia ciebie odwiedzić, czasu nie 
było.

S ta li naprzeciw  siebie. Jeden spokojny, chłodny, nieubłagany, z gory 
patrzy ł na drugiego, ten zaś zalękły skubał róg surduta, przestępow ał 
z nogi na nogę, chfrząkał i ledwie m iał siłę mówić.

— Masz interes do mnie? — w yrzekł M arek.
— Mam prośbę.
— No, to mów.
— Czy ty nie m asz nic przeciw  tem u, żem przystał do W ojnatów?
— Przystałeś? Jak? Za parobka?
G ral poczerwieniał zadraśnięty.
— Mam, Bogu dzięki, dosyć chleba u siebie.
— No, to na co im służysz Z łaski?
Szlachcic w yciągnął palce ze stawów, spuścił oczy i jąk a jąc  się.

Kącik 
kulinarny

Jajeczne rozmaitości
T radycyjną jajecznicę lub jajko w m ajone

zie dobrze niekiedy zastąpić innym  przysm a
kiem. Proponow ane dzisiaj przepisy nie przy
sporzą zapewne trudności, zwłaszcza, że ich 
podstawowym  składnikiem  są właśnie... jajka. 

☆
Jaja faszerowane w skorupkach

6 jaj, 2 łyżki masła, 3 łyżki bułki tartej, 
pęczek szczypiorku lub natki pietruszki, sól, 
pieprz do smaku.

Ja ja  ugotować na twardo, ostudzić, p rze
połowić ostrym  nożem razem  ze .skorupką 
(nacinając wzdłuż). Treść ja ja  w yjąć ostroż
nie, nie uszkadzając skorupki. Umyć a n a
stępnie posiekać przygotowany wcześniej 
szczypior lub natkę. Drobno posiekane jaja 
wymieszać następnie z odpowiednią ilością 
bułki ta rte j oraz surow ym  jajk iem , łyżką

masła, szczypiorkiem, solą i pieprzem. Tak 
wyrobioną masę nałożyć na skorupki. Zapiec 
na pateln i lub w p iekarniku kładąc farszem  
na dobrze rozgrzany tłuszcz. Podawać na go
rąco posypane zieloną natką  jako danie „sa
mo w  sobie” lub dodatek do szpinaku. Na 
zimno — z dodatkiem  majonezu.

Jaja nadziewane pieczarkami

5—6 jaj, 15 dkg pieczarek, 1 cebula, 1 łyż
ka masła, podstawowe przyprawy.

Ugotowane na tw ardo ja ja  obrać ze sko
rupki, przeciąć wzdłuż, w ybrać żółtka. Umy
te pieczarki podsmażyć na m aśle razem  z ce
bulą, skręcić przez maszynkę. O trzym any 
farsz dodać do żółtek, rozetrzeć na jednolitą 
masę, przypraw ić do sm aku solą i pieprzem, 
następnie w ypełnić nią puste m iejsca po 
żółtku. W szystko ułożyć na sałacie i przybrać 
resztą zieleniny. W arto także wiedzieć, że za
m iast pieczarek do przygotow ania farszu n a
dają  się także: zmielone resztki mięsa lub 
wędliny a także szproty czy sardynki w ole
ju. Sposób przyrządzania nie ulega zmianie.

Kotleciki z jaj

6 jaj, pół czerstwej bułki, szklanka mleka,
2 łyżki masła lub margaryny, łyżka bułki 
tartej, sól, pieprz szczypiorek.

Bułkę namoczyć w mleku, lekko odsączyć. 
J a ja  ugotować na tw ardo  (jedno zostawić su
rowe), obrać ze skorupek, drobno posiekać, 
lub zemleć. Połowę z przygotowanej zaw ar
tości m asła rozetrzeć, dodać odąsczoną bu ł
kę, posiekane ja ja, szczypiorek oraz surowe 
całe jajko. Dobrze wymieszać, podzielić na 
6—3 porcji, następnie zaś uform ować kotleci
ki, otaczając je przed smażeniem w ta rte j 
bułce. Smażyć na gorącym tłuszczu do m o

m entu  aż się dw ustronnie zarum ienią. P o
dawać jako danie na obiad lub wczesną (!) 
kolację z surów ką, ew entualnie z sosem grzy
bowym, koperkow ym  lub pomidorowym.

Jaja sadzone ze szpinakiem

8 jaj, 2—3 łyżki tłuszczu, 500—500 g szpi
naku 1/3 szklanki śmietany, 100 g żółtego 
twardego sera, sól, czosnek do smaku.

Szpinak przebrać, opłukać, sparzyć, odce- 
dzić, zemleć, połączyć ze śm ietaną, przez 
chwilę poddusić, dopraw ić solą i czosnkiem 
do sm aku. N astępnie przełożyć do w ysm aro
w anych tłuszczem żaroodpornych niewielkich 
naczyń. Wbić um yte uprzednio jaja, posypać 
sta rtym  serem  i zapiec w gorącym p iekarn i
ku. Gdy białko się zetnie — wyjąc.

Deser z jaj

3 jaja, szklanka mleka, cukier waniliowy,
2 łyżki cukru.

Rozbić ja ja  oddzielając białko od żółtka. 
Z białek ubić sztyw ną pianę, dodając do niej 
na koniec łyżkę cukru. Mleko zagotować, i 
n ie czekając, aż ostygnie kłaść na n ie  po
jedynczo uform ow ane łyżką kule z piany, 
k tóre po ścięciu się białka z jednej strony 
należy odwrócić i przenieść do przygotow a
nych uprzednio kom potierek. Do reszty m leka 
dodać pozostałą ilość cukru, cukier w anilio
wy — zagotować. Dodać następnie żółtka i 
ciągle mieszając doprowadzić do zgęstnienia 
masy, uw ażając jednocześnie, by się nie p rze
gotowały. Gorącą jeszcze m asą zalać następ 
nie wyłożone do kom potierek „białkow e” ku 
le i mocno ochłodzić. A że sm akują dobrze, 
zapewnia —

Bronisława


