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Anioł Stróż
W dniu 2 października obchodzim y uroczyście w spom nienie anio
łów stróżów. O taczają tron N ajw yższego i w yśp iew ują Jego chw ałę. S ą rów nocześnie Bożym i posłańcam i i przekazują ludziom roz
kazy Boga, kom unikują im ośw iecenia i łaski, a niekiedy stają się
także m ścicielam i Bożych przykazań. S ą jakby cząstkowym i opatrznościam i, które tro szczą się o poszczególne stw orzenia. O dpow ia
da to ich naturze. C zują się szczęśliw i, że m ogą naśladow ać Stw ór
cę i nieść pom oc ludziom . S tają się także naszym i am basadoram i.
Zanoszą przed Boży tron nasze prośby i ofiary, i dołączają do nich
własne w staw iennictw a. Tak sądziły w oparciu o Biblię wczesne
stulecia, a potem teolodzy i liczni święci. A le św ięto ku czci anio
łó w stróżów pojaw iło się dość późno, najw cześniej na półwyspie
Iberyjskim . Term in październikow y ustalono dopiero w roku 1893.
Czy wierzysz, że nigdy nie jesteś
sam? Towarzyszy ci czyjaś przyjazna
obecność, tak dyskretna i nienarzucająca się, że zwykle jej nie zauwa
żasz. Jest to obecność kogoś, kto cię
doskonale rozumie, a zarazem potra
fi spojrzeć na twoją sytuację obiek
tywnie, przewidzieć jej konsekwencje,
osądzić z Bożej perspektywy. Jest dla
ciebie specjalnie wybrany i przez ca
ły czas zajmuje się tylko i wyłącznie
tobą - wspiera, daje dobre natchnie
nia, pomaga zobaczyć proste rozwią
zania trudnych problemów, dodaje od
wagi i ufności. A co więcej, wszystko
to nie jest dla niego uciemiężeniem,
lecz radością. Mamy przy sobie taką
obecność, choć często nie zdajemy
sobie z tego sprawy, wiele przez to
tracąc. Jest to obecność naszego
Anioła Stróża. (Mira Majdan: Święci
Aniołowie Boży).
Sensem istnienia anioła, tym, co
nadaje mu jego tożsamość, jest służ
ba Bogu i wykonywanie Jego pole
ceń. List do Hebrajczyków stwierdza
bardzo dobitnie: „Czyż nie są oni
wszyscy duchami służebnymi, po
słanymi na pomoc tym, którzy mają
odziedziczyć zbawienie?” (Hbr 1,14).
Sugeruje również, że choć Stwórca
wyznacza aniołom rozliczne zada
nia, jednak podstawowym z nich jest
opieka nad ludźmi i niesienie im po
mocy, aby mogli przyjąć dar zbawie
nia i stać się dziećmi Boga, podob
nymi do Niego (por. 1 J 3,2).
To właśnie na tym tle doszło do
pierwszego dramatu w dziejach
stworzonego przez Boga świata do upadku części aniołów, które
zbuntowały się przeciwko takiemu
stanowi rzeczy. Powodowane py
chą i zazdrością duchy dokonały
wyboru, który wypaczył ich dobrą
naturę. Radykalnie i ostatecznie od
rzuciły Boga, a raz dokonany wy
bór utrwalił się w nich na zawsze.

„W stąpię na niebiosa. Powyżej
gwiazd Bożych postawię mój tron”
(Iz 14,13), nie ma odtąd wstępu
do nieba. Terenem jego działania
jest ziemia, gdzie efekty jego poczy
nań są aż nadto widoczne.
Podobnie jednak jak zły wybór
utrwalił się na wieki w duchowej na
turze tych duchów, które z aniołów
stały się demonami, tak i dobry wy
bór pozostałych ma równie nieodwo
łalny charakter. Anioły są dobrymi
duchami, gdyż świadomie zdecydo
wały się pozostać wierne Bogu, opo
wiedzieć się w bitwie po Jego stronie
i wypełnić to, do czego On je we
zwał. Zdały swój egzamin, w pełni
zasługując na miano bohaterów, ja-

Anioł i Pastuszek - mal. Jacek M alczewski (1854-1929)

W Piśmie Świętym znajdujemy wie
le aluzji do walki, która rozegrała się
w niebie po buncie części aniołów,
kiedy to wojska niebieskie pod wo
dzą Archanioła Michała („Któż jak
Bóg!”) zadały klęskę wojskom bun
townika Lucyfera („Jaśniejący, Syn
Jutrzenki”), strącając je aż do ot
chłani. Ten, który mówił w swym ser
cu: „Nie będę służyć!” (Jr 2,20) oraz:

kimi obdarza je słowo Boże: „Błogo
sławcie Pana, wszyscy Jego anioło
wie, pełni mocy bohaterowie, wyko
nujący Jego rozkazy” (Ps 103,20).
Są szczęśliwe i bezpieczne wiedząc,
że nie mogą już zgrzeszyć, ani po
pełnić błędu. Z prostotą i radością
wpatrują się w oblicze Boga i wypeł
niają wyznaczone im przez Niego
obowiązki.

Różaniec

-

rozważaniem tajemnic Zbawienia

Święto Matki Bożej Różańcowej
Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Ró
żańcowej to wyraz wdzięczności ze strony
Kościoła dla Najświętszej Bożej Rodziciel
ki za opiekę nad nim za pośrednictwem Mo
dlitwy Różańcowej.
Święto to zostało ustanowione i w prowadzo
ne do kalendarza liturgicznego przez papieża
Piusa V, aby upam iętnić zw ycięstw o floty
chrześcijańskiej nad przeważającą flotą turec
ką pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 paź
dziernika 1571 r. Odniesione zwycięstwo obro
niło wówczas Europę przed inw azją Islamu.
Cała chrześcijańska Europa trw ała w tedy
na modlitwie wraz z Maryją, odmawiając Róża
niec. 17 marca 1572 r. z wdzięczności za od
niesione zw ycięstwo, papież Pius V ogłosił
„Święto zwycięstwa Maryi Dziewicy” i nakazał
obchodzić je 7 października. N ajpiękniejszy
wyraz wdzięczności dali W enecjanie, którzy
po bitwie wznieśli w swym mieście kaplicę Mat
ki Bożej Różańcowej, a na jej ścianach w ypi
sali słowa, które przeszły do legendy: „Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae
victores nos fecit” - „Nie odwaga, nie broń, nie
dowódcy, ale Maria Różańcowa uczyniła nas
zwycięzcam i”.
Rok później papież Grzegorz XIII polecił ob
chodzić święto pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej w pierwszą niedzie
lę października. Od 1716 r. wspomnienie Mat
ki Bożej Różańcowej stało się powszechne
i obowiązkowe w całym Kościele. Do rozwoju
tegoż święta przyczynił się bardzo papież
Leon XIII, szczególny czciciel Różańca oraz
papież PiusX, który w 1913 r. przeniósł je z nie
dzieli październikowej na dzień 7 października.
Nieco ponad sto lat później, w 1683 r. Turcy
kolejny raz zagrozili chrześcijaństwu. Ich ar
mia, licząca 250 tysięcy żołnierzy, zbliżała się
do Wiednia, bronionego przez 24 tysiące ludzi.
W decydującej chwili, gdy wróg wdzierał się
już na mury, ze strony góry Kahlenberg przy
był na pomoc udręczonej stolicy król Polski,
Jan III Sobieski. Zwycięska bitwa, stoczona
przez królewską armię 12 września, w niedzie
lę w oktawie Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, zadecydowała o losach całej Europy.
Bitwa w obronie Wiednia została przygotowa
na również przez inną armię - wielu tysięcy
modlących się serc. Całe ówczesne rycerstwo
polskie należało do bractw różańcowych,
a w Krakowie przed bitw ą odbywały się proce
sje różańcowe i pod przewodnictwem królowej
Marysieńki trwała nieustająca modlitwa.

Figura Matki Bożej Różańcow ej, trzym ającej m ałego Jezusa
Bazylika Najświętszej Maryi Panny powyżej M inerwy (Rzym)

Starokatoiicyzm

Kościół katolicki (1)
Jako jeden i święty, Kościół jest rów
nież katolicki. Pierwsza i druga istot
na cecha Kościoła (jedność i świętość)
poświadczone są przez Nowy Testa
ment, natomiast „katolickość” jest po
jęciem wywodzącym się z tradycji
wczesnego Kościoła, tkwi w myśli pa
trystycznej. „Nie oznacza ono jednak
- pisał bp Urs Kury - czegoś w zasa
dzie nowego lub sprzecznego z tym,
o czym mówi Pismo Święte, ale roz
wija jedynie to, co wiąże się ściśle
z jednością i świętością Kościoła”.
Podejmując uzasadnienie katolickości Kościoła należy także od
wołać się do tekstu nakazu misyjne
go (Mt 28, 19-20; Mk 16, 15-16).
Teologiczna Komisja Starokatolicko-Prawosławna, we wspólnie
przyjętym tekście powiada: „Ko
ściół jest .katolicki’, ponieważ
Chrystus, który jest jego Głową,
jest Panem wszechrzeczy. Kościół
powołano do głoszenia Ewangelii
na całym świecie, wśród wszyst
kich ludów i po wszystkie czasy
(Mt 28, 20; Mk 16, 15; Dz 1,8). To
jest zewnętrzne, kwantytatywne
znaczenie katolickości. Natomiast
według wewnętrznego, kwalitatywnego znaczenia, Kościół nazy
wa się ,katolicki’, gdyż - chociaż
jest on rozpowszechniony na ca
łym świecie - zawsze i wszędzie
jest ten sam. Jest on katolicki, po
nieważ posiada ,zdrową naukę’
(Tt 2,1; por. 1 Tm 6,20), trwa w Tra
dycji apostolskiej i to prawowier
nie przekazuje, i tego strzeże,
,co zawsze, co wszędzie, co przez
wszystkich było wyznawane’
(Wincenty z Lerynu, Comm 2 PL 50,640). Kościół jest przeto ,ka
tolicki’ w tym sensie, że jest on
Kościołem prawowiernym, auten
tycznym i prawdziwym”.
Etymologiczne znaczenie słowa
„katolicki” (według całości, w prze
ciwieństwie do tego, co jednostko
we) nie pozwala nam jeszcze zro
zum ieć jego pełnego znaczenia.
Katolickość Kościoła nie wyraża
w pełni powszechność Kościoła, ale
raczej wszechwspólnota Kościoła;
katolickość oznacza całość ja ko
ściow ą (pionową), a nie tylko ilo
ściową (poziomą).

Posłannictwo Zbawiciela tak od
działywało na dusze Jego uczniów
i wszystkich chrześcijan okresu
apostolskiego, że doprowadziło
do ich całkowitej przemiany; pano
wanie Boga przenikało w szyst
kich i wszystko. Z tego wypływały
wszystkie siły i wewnętrzne po
czucie braterskiej wspólnoty ze
wszystkim i, którą przedstawiano
jako Ciało Chrystusa.
Katolickość jest istotnym przymio
tem Kościoła. Kościółjest powszech
ny, gdyż Jezus Chrystus umożli
wia zbawienie wszystkim ludziom.
„Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy je

Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zo
staliście ochrzczeni w Chrystusie,
przyoblekliście się w Chrystusa”
(Gal 3, 26-27). Tę naukę Jezusa
Chrystusa przyjęli Apostołowie,
a później Kościół.
Kościół
Jezusa
Chrystusa
w pierwszych wiekach był wszędzie,
we wszystkim i we wszystkich. Wyra
żenie „Kościół katolicki” rozumiane
w tym sensie występuje w Didache,
u św. Ignacego z Antiochii, w Mę
czeństwie św. Polikarpa ze Smyrny,
u Klemensa z Aleksandrii. Istotną cechą katolickości Kościoła jest jego
powszechność, uniwersalność. Pra
wie wszyscy Ojcowie Kościoła, jak
również większość symboli wiary,
mówią o katolickości Kościoła w sen
sie jego ekumeniczności (rozprze

Uroczystość z okazji wręczenia przez Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego,
Bp. prof. dr hab. W iktora W ysoczańskiego pani Emmie Kury-Vogt (żonie zmarłego
w 1976 r. Bpa Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii dra Ursa Kury’ego)
polskiego wydania książki bpa Ursa Kury’ego pt. Kościół starokatolicki (ChAT,
W arszawa 1996). Przypomnijmy, że p. Emma wyraziła zgodę na wydanie książki
swego Męża w jęz. polskim, rezygnując z przysługujących Jej praw autorskich.
Małżonka Bpa Ursa Kury’ego zmarła w marcu 1998 r. Na zdjęciu od lewej stoją:
bp prof. dr hab. W iktor Wysoczański, arcybp Antoni Jan Glazemaker, pani Emma
K ury-Vogt, ks. prof. dr Christian Oeyen, ks. prof. dr Urs von Arx

steście spracowani, a Ja dam wam
ukojenie” (Mt 11, 28). Chrystus pra
gnął zbawienia dla wszystkich ludzi,
dlatego nakazał głosić Ewangelię
wszystkim narodom. „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody”
(Mt 28, 19). Według Ewangelisty
Jana, Słowo Boże jest „prawdziwą
światłością, która oświeca każde
go człowieka” (J 1, 9). A jedynym
warunkiem zbawienia jest wiara
i uczestnictwo w sakramentach Ko
ścioła: „Kto uwierzy i ochrzczony
zostanie, będzie zbawiony, a kto
nie uwierzy, będzie potępiony”
(Mk 16, 16). Zjednoczeni w Jezusie
Chrystusie, „dzięki tej wierze jeste
ście synami Bożymi - w Chrystusie

strzeniania się Kościoła na całej kuli
ziemskiej, w ówczesnym świecie
Cesarstwa rzymskiego). Wyrażenie
„Kościół katolicki” oznaczało pierwot
nie „powszechne zgromadzenie”,
czyli doskonałą wspólnotę obejmu
jącą w czasie i przestrzeni wszyst
kich złączonych z Jezusem Chrystu
sem jako Zbawicielem, a przez Nie
go związanych z Bogiem. Ta katolic
kość została Kościołowi dana przez
Boga. Dlatego każdy Kościół chrze
ścijański staje przed koniecznością
urzeczywistnienia tej katolickości.
Wymaga to od człowieka współpra
cy z Bogiem, aby powszechność Ko
ścioła stała się widzialna.
(cdn.)

Z prac Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKIW POLSCE
Podstaw ow e założenia ustrojow e
i do ktryn a ln e K o ścioła w św ietle
jego prawa w ew nętrznego.
We wrześniu 1945 r. Rada PNKK
w Polsce, w nosząc petycję do De
partam entu W yznaniow ego MAP
o prawne uznanie Kościoła, przed
sta w iła zarazem p ro je k t s ta tu tu
Kościoła (patrz: Rodzina nr 9 z br.).
Najwyższą władzą ustaw odaw czą
je s t Synod (zw o ływ a n y co 5 lat
na sesje zw yczajne), w którym
w raz z du chow nym i uczestniczą
także św ieccy delegaci poszcze
gólnych parafii (art. 10), w ykonaw 
czą zaś b isku p naczelny i Rada
Kościoła (zwoływana 2 razy w ro
ku na sesje zwyczajne). Sesje nad
zw yczajne S ynodu b is k u p m ó g ł
zw oływ ać w edług w łasnego uzna
nia, lub na pisem ne żądanie
d w óch trze cich c z ło n k ó w Rady
Kościoła (art. 10, pkt. 2). W skład
Rady K ościo ła, o b o k d u c h o w 
nych, w chodzą rów nież delegaci
świeccy, w ybrani przez Rady Die
cezjalne (art. 12). P odstawową je d 
n o stką o rg a n iz a c y jn ą K o ścio ła
je s t parafia, która pod względem
„g o sp o d a rc z y m i a d m in is tra c y j
nym ” je s t autonom iczna (art. 16).
Łącznikiem m iędzy księżm i i b i
skupem je s t senior (dziekan), m ia
now any przez biskupa w porozu
mieniu z Radą Diecezjalną (art. 28).
Przedstawiony projekt statutu Ko
ścioła tak pod względem techniki le
gislacyjnej, jak i merytorycznym nie
odpowiadał wymogom stawianym
tego rodzaju dokumentom. Zawierał
bowiem wiele sformułowań niepre
cyzyjnych, wymagał solidnych korekt
i uzupełnień. Służył jednak jako tym
czasowa podstawa działalności Ko
ścioła w ramach obowiązujących
w kraju norm prawa wyznaniowego.
Jego przydatność miała być spraw
dzona w praktyce. Prace nad nową
redakcją projektu statutu trwały, lecz
- przed autokefalizacją Kościoła bez większych rezultatów.
Po autokefalizacji Kościoła w Pol
sce (15 lutego 1951) za jedno z naj
pilniejszych zadań zwierzchnich

Bp prof. dr Urs Kury (1901 - 1976) wieloletni Zwierzchnik Kościoła Chrzescijańskokatolickiego Szwajcarii oraz
sekretarz Międzynarodowej Konferen
cji Biskupów Starokatolickich, autor
książki pt. K o ś c ió ł S ta ro k a to lic k i. H i
s to ria , N a uka , D ążenia. W yd. ChAT,
W arszawa 1996. Tłum aczenie i opraco
w anie naukowe pod kierunkiem bpa
prof. dr. hab. W iktora W ysoczańskiego

władz Kościelnych uznano opraco
wanie prawa kościelnego. W wyniku
całorocznych prac - pod kierunkiem
ks. E. Kriegelewicza - ukazało się
jesienią 1951 r. pierwsze wydanie
Prawa Kanonicznego, przyjętego
na okres próbny na poszerzonej se
sji Rady Kościoła w dniu 14 wrze
śnia 1951 r. Z czasem okazało się,
że prawo to wymaga pewnych uzu
pełnień, a część jego kanonów bar
dziej precyzyjnych sformułowań, co
zostało uwzględnione w znowelizo
wanym tekście. Tekst ten przyjęto
na ogólnopolskim zjeździe ducho
wieństwa w dniu 24 lipca 1952 r.,
a ostatecznie zaaprobowano na
III Synodzie Ogólnopolskim (8-11
grudnia 1952 r.). Prawo to składało
się z 326 kanonów. W myśl kan. 161
tegoż Prawa, ustrój Kościoła Polskokatolickiego był hierarchiczny
w odniesieniu do spraw wiary, moral
ności i dyscypliny kościelnej, demo
kratyczny natomiast w sprawach or
ganizacyjnych i gospodarczych. Wy
razem pierwiastka demokratycznego

w ustroju Kościoła było zapewnie
nie udziału wiernych w Synodach
z głosem w sprawach organizacyj
nych i gospodarczych oraz stałego
udziału wiernych w zarządzie mająt
kiem kościelnym przez członkostwo
w Radzie Kościoła, Radach Dekanalnych oraz Radach Parafialnych
(kan. 165). Zasadniczą zm ianą by
ło zerwanie z dotychczasowym jed
noosobowym i dożywotnim kierow
nictwem Kościoła na rzecz zarządu
kolegialnego o ściśle określonej ka
dencji. Władzą prawodawczą w Ko
ściele pozostał nadal Synod (zwoły
wany na sesję zwyczajną co 7 lat
przez Kurię Biskupią, nadzwyczajną
zaś na uzasadnione życzenie 4/5
ogółu duchownych), a także Ogólny
Zjazd Duchowieństwa, w tych przy
padkach, kiedy zachodziła koniecz
ność powzięcia ważnych dla Kościo
ła uchwał, a Synod w najbliższym
czasie odbyć się nie mógł (kan. 166
i 167). Najwyższą władzę wykonaw
czą powierzono Kurii Biskupiej, spra
wującej kolegialnie swe rządy w Ko
ściele w okresie międzysynodalnym
(kan. 200-201). W skład Kurii Bisku
piej wchodzili trzej biskupi ordynariu
sze z równym prawem głosu w spra
wach ogólnokościelnych: biskup or
dynariusz do spraw organizacyjnych
Kościoła, biskup ordynariusz do
spraw administracyjnych oraz bi
skup ordynariusz do spraw gospo
darczych Kościoła (kan. 202 i 211).
Kuria Biskupia, sprawując swe rzą
dy w Kościele, miała do pomocy
Konsystorz Kościoła, Kapitułę Koś
cioła, Radę Kościoła, całe ducho
wieństwo oraz rady dekanalne i pa
rafialne (kan. 216). Konsystorz był sta
łym organem doradczym Kurii, w któ
rego skład wchodzili kanclerz Kurii,
rektor seminarium duchownego, na
czelny redaktor wydawnictw kościel
nych, generalny misjonarz Kościoła
oraz radca prawny Kurii Biskupiej
(kan. 218). W skład Kapituły Kościo
ła, będącej stałym organem dorad
czym Kurii, wchodzili wszyscy człon
kowie Konsystorza oraz wszyscy
księża dziekani (kan. 226).
(cdn.)

Z życia naszych parafii

Strzyżewskie Nutki z wizytą w katedrze
pw. Św. Ducha w Warszawie

Miła rozmowa Ks. Biskupa - Zwierzchnika Kościoła z dziećmi i młodzieżą, „przyszłością naszego Kościoła”

3 s ie rp n ia br., w b a rd z o u p a ln y
p o ra n e k , w y ru s z y liś m y w d ro g ę
d o s to lic y , a d o k ła d n ie d o k a te d ry
pw. Św. D uch a p a ra fii p o ls k o k a to lic k ie j w W a rsza w ie . Z radością
przyjęliśm y zaproszenie ks. H enry
ka Dąbrowskiego, proboszcza pa
rafii katedralnej, który gościł u nas
podczas rekolekcji wielkopostnych.
Do W arszawy dotarliśm y po połu
dniu i po zakwaterowaniu się w ho
telu, udaliśmy się do kościoła, gdzie
zostaliśm y powitani przez księdza
Henryka. W trakcie M szy świętej,
któ rą spraw ow ali ks. Henryk Dą
browski i ks. Julian Kopiński, pro
boszcz z Kotłowa, dzieci śpiew ały
i grały, a było to dla nas szczególne
wydarzenie, ponieważ sw oją obec
nością zaszczycił nas Jego Eksce
lencja ks. biskup prof. W iktor W ysoczański, Zwierzchnik Kościoła.
Po z a k o ń c z e n iu E u c h a ry s tii
Ks. Biskup pod zięko w a ł dzieciom

za u św ietnien ie M szy Ś w iętej, w y
ra z ił je d n o c z e ś n ie n a d zie ję , że
m ło dzi s ą p rz y s z ło ś c ią K o ścio ła
P o ls k o k a to lic k ie g o i to w ła ś n ie

S trzyże w skie n u tk i grały i śpiewały

przed nim i stoi z a d a n ie trw a n ia
w w ierze. Jego E kscelencja u dzie
lił nam pasterskiego błogosła w ie ń
stwa.

Po w spólnej fotografii udaliśm y
się do ogrodu przylegającego do
katedry, gdzie parafianie urządzili
nam grilla. W bardzo przyjem nej at
m osferze spędziliśm y popołudnie,
a wieczorem udaliśm y się na spa
cer do Łazien e k K rólew skich. Po
upalnym dniu miło było pospacero
w ać wśród drzew, słuchając m uzy
ki Chopina, który je s t nam szcze
gólnie bliski.
Drugi dzień naszej wycieczki za
planowany był na zwiedzanie stolicy.
Trasę rozpoczęliśm y od Pałacu Kul
tury i Nauki, gdzie z tarasu trzydzie
stego piętra mogliśmy podziwiać pa
noramę miasta. Następnie udaliśmy
się do Ogrodu Saskiego, by choć
przez chw ilę odpocząć w cieniu
drzew. W samo południe z zaintere
sowaniem oglądaliśmy zm ianę w ar
ty przy Grobie Nieznanego Żołnie
rza. Dalej przeszliśmy Krakowskim
Przedmieściem do Starego Miasta.
Prawdziwym oddechem od niesa
mowitego upału okazała się fontan
na przy W arszawskiej Syrence.
W godzinach popołu dn iow ych
w yru szyliśm y w drogę pow rotną,

lecz zanim opuściliśm y W arszawę,
zwiedziliśmy Stadion Narodowy, któ
ry zrobił na nas ogromne wrażenie.
Pow rót do dom u upłynął nam
dość szybko. W szystkim dopisyw a
ły humory, a S trzyżew skie N utki
rozśpiewały się na całego.
Korzystając z okazji chciałabym
p o dzię ko w ać ks. Julianow i za
w spa rcie , które ze sp ó ł zaw sze
otrzym uje. Rodzicom i Babciom na
szych N utek składam szczególne

podziękowania za pom oc w organi
zacji i opiekę nad dziećm i.
W im ien iu w s zy s tk ic h dzieci
i opiekunów serdecznie dzięku
jem y Ks. Biskupowi - Z w ierzch 
nikow i K o ścio ła za sp o tk a n ie
i m iłe słow a skierow ane do nas,
księdzu Henrykowi zaś za przyję
cie i gościnę. Czas mija bardzo
szyb ko i w s zy s tk o co dobre,
szybko się kończy.
A.S.

W spólna, pam iątkowa fotografia W ycieczkow iczów ze Zw ierzchnikiem Kościoła Bpem W iktorem W ysoczańskim , ks. dziek.
Henrykiem Dąbrowskim i ks. Julianem Kopińskim - przed ołtarzem głównym katedry polskokatolickiej pw. Św. Ducha w W arszawie

Anioły

-

skrzydlaci posłańcy Boży
Anioły schodziły po ścieżce białej, schylały się,
patrzały,
głowy ku sobie zbliżały, chwiały ogromnymi,
cichymi piórami,
szemrały szumiącymi szatami
i stawały bojąc się przestraszyć ciszę.
która razem z nimi nad ziemią czekającą kołysze.
Kazimiera Iłłakowiczówna (1882 - 1983)
„M yśl” - mal. Tadeusz Styka (1889 - 1954)

Być „dla” - anielska duchowość
W obecnych czasach przeży
w am y s w o is ty ren esan s w iary
w anioły. To dobrze, bo o anio
łach w arto m yśleć i odkryw ać ich
o b ecn o ść w naszym c o d z ie n 
nym, zabieganym życiu. W iemy,
że są, ale p o zo s ta n ą dla nas
na zaw sze nie do końca odkrytą
tajem nicą. M ów iąc o nich m usi
my posługiw ać się pew ną sym 
boliką, m etaforyką, próbą uchwy
cenia, tak po ludzku, czegoś, co
w swej istocie je s t nieuchw ytne.
Wiemy, że każdemu z nas tow a
rzyszy anioł. Z w ykle nie ujawnia
swojej obecności, czasem je dn ak
daje nam znać, że nieustannie nad
nami czuwa. Kiedy mówimy, że np.
Anioł Stróż jest przy nas, oznacza to,
że jest przy nas przez sw oją bezwymiarową substancję duchową, przez
swoje pożyteczne dla nas oddziały
w anie, które nazyw am y opieką .
Przez swoją duchową substancję ża
den anioł nie zajmuje jakiejś określo
nej przestrzeni w okół nas, dlatego
nie można wiedzieć, gdzie - w sen
sie przestrzennym - on się znajduje,
czy jest tuż obok, czy też w odległo
ści np. dwóch metrów od nas. A jednak wierzymy, że jest „blisko nas”,
jest „przy nas”, ponieważ poznajemy
skutki jego działania i zwróconą ku
nam jego miłość.
O
obecn o ści przez d ziałan ie
można m ów ić w przypadku ukazy
wania się istot, które nie posiadają
w idzialnego i przestrzennego ciała.
Kiedy np. dzieci w Fatim ie w idziały
anioła, to d o strze g ły w yw o ła ne

przez niego zja w isko o ludzkich
kształtach, podobne do człowieka,
m ówiącego do nich. Mówim y wtedy,
że anioł ukazał się dzieciom w Fa
timie. Nie znaczy to jednak, że anioł
przyjął ciało i zajm ow ał jakąś prze
strzeń. O znacza to jednak, że za
d zia ła ł tam w nadzw yczajny spo
sób, któ ry dzieci m ogły o debrać
sw oim i zm ysłam i: w zrokiem , słu 
chem czy nawet dotykiem . Podob
nie m ożem y rozum ieć „p rzyjście ”
do Najświętszej Panny Maryi archa
nioła Gabriela, aby przedstawić Jej
odnoszący się do Niej plan Boga.
O b ecn o ść anioła była pozaprze-

Królowa Anielska - mal. A. W. Bouguereau
(1 8 2 5 - 1905)

strzenna - właśnie przez działanie.
(O dczucie obecności aniołów, Teo
logia.pl).
Anioły tworzą odm ienną od na
szej ludzkiej cywilizację. A nioł nie
je s t „czym ś” , je s t „kim ś” , nie je s t
przedmiotem, lecz podmiotem. Jest
osobą . A nioły maja, godność oso
bową. Nie są jakąś personifikacją
przedm iotów Bożych czy sił natury.
Te potężne w ładcze istoty uśw iada
m iają nam obecność Boga, s ą bo
wiem odbiciem potęgi N ajw yższe
go. Z w racają się ku nam z m iłością
i troską, kierujące nas ku Bogu.
W Piśmie Świętym anioły poja
w ia ją się w tekstach blisko 300 ra
zy, w 35 księgach - od Księgi Ro
dzaju do Apokalipsy. Pan Bóg stw o
rzył anioły jako istoty osobowe, nie
śm iertelne i odrębne od ludzi, czyli
posiadaja,ce in n ą i doskonalsza,
od ludzkiej naturę. Istoty anielskie
są czystym i ducham i, posiadają ro
zum i w o ln ą wolę. C złow iek rodzi
się i um iera. A nioł je st stw orzony
przez Boga i nie podlega śm ierci
na sposób cielesny. Ich pojaw ienie
się (jak czytam y w testach b ib lij
nych) było ciche i znienacka. Uka
zyw a ły się w różnych o k o lic z n o 
ściach - zarów no na jawie, ja k i we
śnie, w nocy i w ciągu dnia, pod
czas pracy i odpoczynku. Porozu
m iew ały się z ludźmi i przekazyw a
ły im swoje myśli. Często na kar
tach Pism a Ś w iętego p rzyb ie ra ją
one form ę ciała, tak ja k ludzie prze
bierają się w kostiumy. Duchy aniel
skie jaw iły się w Biblii jako młodzi

Anioł
na gotyckim kwiatonie
- m al. Jan Matejko
(1 8 3 8 - 1893)

„Do sław y”
- mal. Jacek M alczewski
(1 8 5 4 - 1929)

mężczyźni, silni, urodziwi i pięknie
ubrani, trz y m a ją cy w ręku takie
przedm ioty, ja k miecz, klucz, ła ń 
cuch, trybularz czy trąba.
Szczególnym zadaniem aniołów
jest zw iastow anie „z daleka i bliska”
Bożego zam ysłu zbawienia i służe
nie wypełnianiu Bożych planów.
Jak ju ż mówiliśmy, Pan Bóg przy
dziela każdem u z ludzi osobistego
anioła, zwanego Aniołem Stróżem.
To swego rodzaju osobisty „ochro
n iarz” , n a jw ie rn ie jszy p rzyjaciel
człow ieka. Św. Tom asz z A kw inu
stw ierdził, że pragnienie przycho
dzenia nam z pom ocą jest u anioła
większe, niż człow iek m oże sobie
tylko w yobrazić. A n ioły to duchy
przeznaczone do pom ocy tym, któ
rzy m a ją posiąść zbaw ienie (por.
Hbr 1, 14). Niektórych znam y je d 
nak po imieniu, po to, by zbudow ać
z nimi szczególną więź, dzięki ich
autorytetowi. Archanielskie imiona
to: św. M ichał - „Któż ja k Bóg”, św.
Gabriel - „Bóg je s t m ocą”, św. Ra
f a ł - „Bóg uleczył” .
W każdej w iększej sprawie doty
czącej Zbaw iciela - ja k pouczał św.
G rzegorz W ielki - na w id ow nię
dziejow ą wkracza św. Michał A rcha
nioł. Po zwycięskiej próbie św. Mi
chał został ubogacony n ow ą ła s k ą
Bożą jako uczestnik darów w cze
śniej poznanych. „Zajaśniał niezwy
kłym blaskiem nadprzyrodzonym ,
stając się najpiękniejszym , najpo
tężn ie jszym w ogóle pierw szym
spośród w szystkich duchów aniel
skich w niebie” (pisał bł. ks. Broni
sław M arkiew icz). W ódz W ojska

N iebieskiego je st tym, który w alczy
z piekłem, osłania Kościół, ale jest
też aniołem pokoju.
O
dwu fu n d a m en talnych z a d a 
niach chrześcijańskiego życia: kon
tem placji i duchowej walki przypo
m inają nam właśnie anioły. W tym
celu przebyw ają z Bogiem, aby Bo
ga kontem plow ać i uw ielbiać. Ale
ró w no cześn ie s ą w ysyłani przez
Boga, by po m agać człow iekow i
w osiągnięciu zbaw ienia w ieczne
go. Tę duchow ą rzeczyw istość do
brze oddaje ła ciń ska sentencja:
S e m p er Deo adsistunt in sem p e r
n obis a d s is tu n t - S istere, która
oznacza „stać o b o k” ; a n ioły nie
ustannie s to ją obok Boga i nie
Anioł - galeria w Skopje, Macedonia

ustannie s to ją obok nas, ludzi. „Stać
obok” je st najprostszą i najpiękniej
s z ą fo rm ą m iłości. Być „d la ” to
w pełni anielska duchowość. (Patrz:
Internetowa Czytelnia Opoka).
M yśląc o aniołach, w naszej w y
obraźni pojaw iają się obrazy ślicz
nych m ałych dzieci, w rodzaju
am orków ze skrzydełkam i lub pięk
ne sylwetki dziew cząt o urzekajajcych urodą twarzach. Takie „obra
zy” dyktuje panująca moda „na sło
dycz obrazka” . Bo przecież w okre
śleniach: „Piękna ja k anioł”, „Sam a
dobroć anielska”, „Anielski śpiew ”
itp. zaw arta je s t glo ryfika cja naj
piękniejszych cech ludzkich przypi
sywanych właśnie aniołom.

Świat potrzebuje ojców

Doświadczenie ojcowskiej miłości
Pragnienie o jcow skiej m iłości je s t g łęb o ko w p isane w życie każ
dego człow ieka, także czło w ieka d o ro słeg o . W sposób szczeg ólny
p o trzeb u ją jej dzieci. D ziecko poszukuje nie tylko ciepłej i s erd ecz
nej m iłości m atki, ale ró w n ież otw artej, życzliw ej i dającej b ezpie
czeństw o m iłości ojca.
O
ile potrzeba matki w pierwszym
okresie życia dziecka jest oczywista,
o tyle potrzeba ojca zostaje potwier
dzona dopiero wraz z rozwojem
dziecka. W pierwszych miesia,cach
dziecko szuka najpierw matki i jest
jakby nieświadome istnienia ojca. Oj
ciec jako pierwszy winien szukać wię
zi z dzieckiem. Ważnym zadaniem oj
ca jest budowanie już w najwcześniej
szym okresie życia dziecka silnej we
wnętrznej więzi z nim, aby - kiedy bę
dzie dorastać - samo spontanicznie
zwróciło się w jego stronę. „Jest praw
dą, że wszystkie dzieci biegną naj
pierw do swojej matki. Ale ja biegnę
w stronę mojego dziecka. I to właśnie
jest ojcostwo” (A. Isella).
„Ojciec musi zabrać dziecko
na najwyższe wzgórze, aby mogło
zobaczyć, jaki jest jego św iat” mówi przysłowie Indian Majów.
Matka, bardziej utożsamiając się ze
swoim potomstwem, czuje się w o wie

le większym stopniu zaangażowana
i odpowiedzialna za to wszystko, co
się dzieje z dzieckiem, i nie sposób za
przeczyć, że ta sytuacja wyostrza
u niej wrażliwość, zdolność do odda
nia i ofiarność, co, nie bez racji, jest
uznawane za najcenniejszy i najwspa
nialszy dar kobiety. Matczyny kodeks
mówi: moje dziecko nie może cierpieć.
Natomiast kodeks ojcowski mó
wi: moje dziecko musi być silne,
zdolne do stawienia czoła przeciw
nościom. Ojciec ma skłonność
do zachęcania dziecka, aby zmaga
ło się z problemami i trudnościami,
aby nie bało się życia i ograniczeń,
jakie ono ze sobą niesie. Dzięki te
mu pomaga dziecku w pełnym prze
żywaniu życia, pomimo bólu, jakiego
nieuchronnie doświadczy. Szczegól
nie przed okresem dojrzewania, kiedy
młody człowiek przygotowuje się
do zmierzenia się ze światem, ko
nieczne jest mu wsparcie ojca. Tata

Mężne ojcostwo
O jcostw o to nie tacierzyń stw o . To fu n d a m e n taln a relacja, która
kształtuje nas na całe życie. M ężczyznę poznaje się po odw adze. D oj
rzałego, silnego ojca po m ężnych, w aleczn ych synach i dzielnych,
kobiecych córkach. W szystko zaczyn a się w dom u. W ojcow skiej tro 
sce, uw ażności i cierpliw ej w ytrw ało ści w yp ełn io nej m iłością. G enderyści tw ierd zą, że w łaśn ie ku tem u zm ie rza ją ich starania. Ż eb y ta 
ta był w rażliw y, troskliw y, karm ił, przew ijał, niańczył. Problem w tym ,
że pod pozorem szlach etn ych idei kryje się n iebezpieczny pom ysł
niszczenia ojcostw a. W p ro w ad zen ie u rlo p ó w tacierzyń skich mówi
w iele. Tata ma być m ęską w e rs ją mam y. Nie m oże być ojcem , bo to
niechcian y tw ó r system u patriarch aln eg o . Tacierzyństw o, które ma
zastąpić ojcostw o, prow adzi do ro zm o n to w an ia ról w rodzinie i o d e
brania dziecku w zo rc ó w niezbędnych do pełnego rozw oju.
Dziecko potrzebuje ojca i m atki
w równym stopniu, je d n a k każde
z nich ma do spełnienia inną rolę. In
na jest czułość matki i ojca, inna sta
nowczość kobiety i mężczyzny. Że
by dziecko weszło w świat normalny
i rzeczywisty, taki, w jakim naprawdę
żyjemy, musi to być świat dwupłciowy,
a nie tylko kobiecy. W tym świecie

dziecko musi siebie określić -identyfi
kować swą płeć. Zarówno u chłopców
(przez naśladowanie), jak i dziewcząt
(przez odróżnianie) jest to niemożliwe
inaczej niż przez kontakt z ojcem. Więc
być ojcem - to umożliwić dziecku okre
ślenie swojej płci i roli w życiu, co de
cyduje później o możliwości szczęśli
wego małżeństwa albo życia samotne

uczy dziecko nie tylko zmagania się
i podejmowania samodzielnego trudu,
ale także czuwa w pobliżu, by przyjść
mu z pomocą w stosownej chwili.
Matka w większym stopniu dąży
do tego, by zapewnić dziecku kom
fort, unikając wszystkiego, co może
mu sprawić przykrość, a ojciec do tego, żeby dziecko czuło w sobie
gotowość do napotykania i pokony
wania trudności. Mama daje poczucie
bezpieczeństwa, ojciec - ufność we
własne siły. Oba kodeksy, matczyny
i ojcowski, o ile w konkretnych sytu
acjach pojawiają się w różnych pro
porcjach u obojga rodziców i są za
sadniczo różne, to w cudowny spo
sób się uzupełniają.
Doświadczenie ojcowskiej miło
ści, zupełnie innej od matczynej,
jest potrzebne, by stać się dojrza
łym człowiekiem - prawdziwym
mężczyzną i piękną kobietą. Pan
Bóg tak stworzył nasz świat, że są
na nim kobieta i mężczyzna, którzy
zakładając rodzinę, stają się matką
i ojcem dla swoich dzieci, i wspólnie
pomagają im wzrastać. Każde z nich
inaczej wzmacnia syna, inaczej córkę.
To właśnie ojciec jest pierwszym wzogo, ale bez kompleksów, w poczuciu
zaakceptowania siebie.
W procesie rozwojowym niezwykle
ważne jest stawianie dziecku wyma
gań na dwa różne sposoby, jakich do
konują odmiennie mama i tata. Matka
stawia na co dzień wiele wymagań
związanych z drobnymi czynnościami:
umyj ręce, wynieś śmieci, wytrzyj bu
ty. Rola, matki jest jednak bezwarunko
we przyjmowanie dziecka. Ojciec też
dziecko przyjmuje i podobnie jak mat
ka przyjmuje nie dla siebie, lecz by dać
mu szansę usamodzielnienia się, ale
samą swoją obecnością „podnosi po
przeczkę”, żądając samookreślenia
się i liczenia się z grupą . Być ojcem
więc, to stawiać wymagania, podpro
wadzać pod zadania coraz trudniej
sze, ale jednocześnie umożliwiać ich
realizację przez życzliwa, bliskość. Ta
bliskość ojca daje odwagę do podej
mowania prób coraz trudniejszych,
do odejść coraz dalszych, aż wreszcie
„opuści człowiek ojca i matkę”.
Rolą ojca jest budowanie w dzie
ciach wiary w siebie poprzez umiejętne

rem mężczyzny dla kobiety. To przede
wszystkim relacje z ojcem zaspokajają jej potrzebę bezpieczeństwa, czuło
ści, bycia ważną i wartościową osobą.
Dla chłopców „bycie z własnym ojcem”
ma bardzo duży wpływ na „bycie oj
cem” w przyszłości. To, jakie mam te
raz relacje z moim tatą , wpływa na re
lacje, jakie będę tworzył z moimi dzieć
mi. Od tego więc, jak teraz do siebie się
odnosimy, o czym rozmawiamy, jak
wspólnie spędzamy czas, jaka atmos
fera panuje między mną i ojcem - mo
że zależeć moje przyszłe ojcostwo.
Także, a może i szczególnie wówczas,
gdy wymaga to podjęcia próby zrozu
mienia, przebaczenia i naprawienia
trudnych relacji.
Psychiczna nieobecność ojca
sprawia, że syn nie jest zdolny do wy
tworzenia w sobie właściwego i zdro
wego wizerunku własnej męskości.
W rezultacie wielu nastolatków wcho
dzących w wiek męski ma fałszywe
bądź niepełne pojęcie o tym, co zna
czy być mężczyzną. Określają siebie
na podstawie zawodu, statusu, po
siadanych rzeczy, czyli na podstawie
tego, co robią, kogo znają, co posia
dają, a nie tego, kim są. Taka postawa wpływa na ich relacje z żonami,
córkami, innymi mężczyznami i ko
bietami, a zwłaszcza z ich własnymi
synami.
Żyjemy w czasie niedosytu ojca lub
jego zniknięcia z pola widzenia dziec
nagradzanie i chwalenie, poprzez pod
noszenie poprzeczki w podejmowaniu
kolejnych wyzwań i pokazywanie
dziecku, że wciąż może sięgać wyżej,
może podejmować próby przekracza
nia własnych lęków i cieszyć się z suk
cesów, które dzięki wytrwałości nad
chodzą mimo wcześniejszych pora
żek. To, co trwale buduje tożsamość
i siłę wewnętrzną dziecka, to fakt, że oj
ciec towarzyszy mu w sytuacjach kry
zysowych, że staje w jego obronie, gdy
trzeba, daje schronienie i poczucie bez
pieczeństwa. Niezwykle ważne jest też
przekazywanie przydatnych umiejętno
ści czy pomoc w wypracowywaniu wy
trwałości. Istotną rolę odgrywa również
przestrzeń mocowania się z ojcem,
dzięki której dziecko nabiera siły.
W dzieciństwie ulubioną zabawa, sy
nów są zapasy lub konkurencje sporto
we z tatą, w późniejszym wieku to kon
frontacja poglądów. Dialogowanie ze
zbuntowanym nastolatkiem ma więc
ogromna, wartość.
Zdarza się, że ojcowie tkw ią w prze
konaniu, że mężczyzna musi być bez
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ka. A dla niego niewypełnienie co
dzienności pierwiastkiem ojcowskim
stanowi ogromną stratę. Kryzys mę
skości, brak ojca, odchodzenie od tra
dycyjnego modelu wychowania mo
że być ogromnym zagrożeniem dla
społeczeństw - alarmuje znany psy
cholog prof. Phillip Zimbardo. Młodzi
mężczyźni nie są dziś przygotowani
do pełnienia roli ojca. Opieka jest ko
niecznością i obowiązkiem, który im
nie odpowiada. Kandydaci na tatę
uciekają w samorealizację w świecie
realnym i coraz częściej wirtualnym,
w którym spędzają zbyt dużo czasu.
Duży odsetek dzisiejszych młodych
mężczyzn w ogóle nie zostanie ojca

mi. Taki będzie ich świadomy wybór,
czytamy w G W z 13-14 czerwca br.
Jednocześnie wielu młodych
mężczyzn zdaje sobie dzisiaj spra
wę z tego, że tradycyjny model
małżeństwa z nieobecnym ojcem
nie jest dobry. Zaczynają rozu
mieć, że kontakt z dzieckiem jest
wartościowy dla obu stron. Chcą
być prawdziwymi ojcami i mężami.
Nie jest to jeszcze powszechne,
ale to nowe, pozytywne zjawisko,
które powinno się stać wzorem po
stępow ania. Media powinny od
grywać większą rolę w propago
waniu takiego modelu ojcostwa stwierdza prof. P. Zimbardo.

Być ojcem to stawiać wymagania, ale jednocześnie umożliwiać ich realizację przez
życzliw ą bliskość

względnie silny, niedostępny, twardy
i niewzruszony. Zakładają więc maski,
choć w głębi duszy coraz bardziej roz
sypują się upokarzającym życiem
w ciągłym fałszu. Takie rozwiązanie ni
gdy nie niesie ze sobą nic dobrego.
Moc mężczyzny nie polega na budo
waniu pozorów, że wszystko mi się
udaje, że jestem świetny w pracy, że
mam rewelacyjne małżeństwo i mogę
się chwalić swoimi dziećmi - mówi dr
Szymon Grzelak, psycholog, autor
książki „Dziki Ojciec”. Prawdziwa zdol
ność mężczyzny to zdolność do uzna
wania swoich słabości. Każdy z nas
ma wady, każdemu z nas coś nie wy
chodzi i w każdej relacji międzyludzkiej
rozwój dokonuje się poprzez kryzysy.
Zawsze przychodzą momenty trudne,
które obnażają nasze wady, nasze sła
bości. W łaśnie tutaj jest moc bycia
mężczyzną , moc ojcostwa - dodaje
Sz. Grzelak, podkreślając, że należy
się wnikliwie przyglądać temu, jak kon
frontujemy się ze słabościami. Wska
zuje, że „momenty uznania własnej
słabości to klucz do tego, żeby

pójść do przodu”. To także moment
decyzji o szukaniu pomocy na ze
wnątrz -u ludzi, ale przede wszyst
kim u Boga. Badania przeprowadzo
ne wśród dorosłych mężczyzn poka
zują że jedną z najbardziej wzrusza
jących i budujących ich tożsamość
scen z dzieciństwa był widok ojca
klęczącego na modlitwie. Ojca sil
nego, mądrego, dojrzałego, uznające
go wyższość i wszechmoc Boga będą
cego źródłem mocy.
Psychologowie podkreślają, że
pierwsza rzecz, jakiej dzieci ocze
kują od ojców jest to, by kochali ich
matki. Autentyczna, głęboka więź
jest fundamentem dobrego rozwo
ju osobowego potomstwa. Daje mu
poczucie bezpieczeństwa i uczy
wchodzenia w zdrowe, zrówno
ważone relacje. W szelkie próby
wzmacniania swojego ojcostwa po
winno się więc rozpocząć od uzdro
wienia, poprawienia lub pogłębie
nia relacji małżeńskich.
(fragm. książki prof. Marii Braun-G ałkowskiej.
pt. „Pułapka gender")

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Jan Jakub Rousseau i wychowanie dziecka
Ideałów w ychow ania na przestrzeni dziejów było wiele. W ynika
ły one z określonych sytuacji społeczno-politycznych. O ryginalną
koncepcję w ychow ania stw orzył w XVIII w. we Francji Jan Jakub
Rousseau. Było to w okresie walki z feudalizm em , w w yniku której
powstała ideologia ośw iecenia, którego istotną cechą było pozna
nie rzeczyw istości poprzez zmysły, dośw iadczenie i rozum. Dało to
now ą jako ść na gruncie w ychow ania, które powinno być zgodne
z rozum em , czyli z naturą dziecka.
Rousseau wyszedł z założenia.
że ludzie rodzą się dobrzy i równi
sobie. Dobrymi, równymi i szczęśli
wymi są z natury. Zło, bezprawie,
nierówność, bogactwo i nędzę
wprowadziła cywilizacja z narzuco
ną siłą władzą. Zepsuty i niespra
wiedliwy świat hamuje spontanicz
ny rozwój naturalnych skłonności,
jak ciekawość świata, życzliwość
dla ludzi, szacunek dla prawdy, do
bra i sprawiedliwości. Te czynniki
niweczące prawa natury ham ują
postęp. Wyjściem z tej sytuacji jest
obalenie niesprawiedliwego ustroju
feudalnego oraz odpowiednia orga
nizacja wychowania. Nowy ustrój
powinien zasadzać się na umowie
społecznej. Każdy obywatel jest
współtwórcą państwa, powołuje lub
odwołuje władzę. Lud tworzy wła
dzę dla siebie, dla własnej obrony.
Tego rodzaju poglądy społeczne
doprowadziły do spalenia na stosie

głównego dzieła Rousseau pt. Emil,
czyli o wychowaniu.
Rousseau wierzył, że wychowu
jąc ludzi zgodnie z ich dobra natu

Każde dziecko ma zakodowaną w łasną specyficzną jakość. Zadaniem wychowania
jest umożliwienie sam oistnego rozwijania osobowości

„Cyfrowa szkoła” nie pomogła
„Cyfrowa S zkoła” to pilotażow y projekt, realizowany od kwiet
nia 2012 r. do sierpnia 2013 r., poprzedzający planowany wieloletni
program rozw ijania kom petencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania tzw. technologii inform acyjno-kom unikacyjnych (TIK)
w edukacji. P ia ł on dać rządowi w skazów ki, ja k przygotować cyfryzację wszystkich szkół. W jeg o ramach do 398 szkół podstawowych
trafił nowoczesny sprzęt kom puterowy, a w program ie wzięło udział
około 70 tys. uczniów pracujących w system ie 1:1, czyli jeden kom 
puter na jednego ucznia. O publikow ana w marcu 2015 r. przez In
stytut Badań Edukacyjnych analiza w yników sprawdzianu szóstoklasistów pokazała, że form uła „cyfrowej szko ły” nie zdała egzam i
nu, nie w płynął on bowiem na um iejętności i osiągnięcia uczniów.
Analitycy porównali wyniki spraw
dzianu uczniów, którzy uczestniczyli
w programie, z osiągnięciami pozo
stałych. Sprawdzian, który uczniowie
piszą na koniec podstawówki, bada
takie elementy jak czytane, pisanie,
korzystanie z informacji oraz rozumo

rą stworzy się dobre społeczeństw o , a to z kolei stw orzy dobry
ustrój. Celem wychowania nie jest
urabianie wedle przyjętych w zo
rów, nie je st też przygotow anie
do określonego zawodu. W ycho
wanie miało kształtować człowieka
poprzez wyzwalanie jego natural
nych, spontanicznych i indywidual
nych sił. Skoro każde dziecko ma
zakodow aną w łasną specyficzną
jakość, to wychowanie musi liczyć
się z tą specyfiką, musi być indywi-

wanie. Na egzaminie z 2013 r. wystą
piła jedna różnica między obiema
grupami Wśród objętych pilotażem
proporcjonalnie mniej było uczniów,
którzy wykazali się najgorszą umiejęt
nością rozumowania. Różnica jednak
była minimalna. Eksperci nie byli

pewni, czy był to wynik programu;
jeśli tak, to najprawdopodobniej za
działał efekt nowości. Wprowadzenie
komputerów zmotywowało uczniów
do bardziej aktywnej pracy. Jednak
po pewnym czasie, gdy ich obec
ność spowszedniała, zaangażowanie
uczniów wróciło do normy. W 2014 r.
bowiem w żadnym badanym zakre
sie wyniki obu grup uczniów już się
od siebie nie różniły.
Wnioski ekspertów Instytutu Ba
dań Edukacyjnych nie pozostawiają
wątpliwości. „Nie należy się spo
dziewać, że wdrażane w przyszłości
w Polsce programy 1 : 1 , stanowią
ce kontynuację „cyfrowej szkoły” ,
w znaczący sposób będą oddziały
wały na wyniki egzaminów zew
nętrznych” - napisali we wnioskach
analizy. Ponadto wyniki badań
wskazywały, że nauczyciele nie ma
ją wystarczających kompetencji

dualne i wreszcie musi tworzyć ta
kie warunki, by natura mogła swo
bodnie rozwijać się. Zadaniem w y
chowawcy jest umożliwienie samo
istnego rozwijania osobowości. Ro
usseau nie widział możliwości zor
ganizowania takiego wychowania
we współczesnym mu świecie, dla
tego też zalecał wychowanie do
mowe prowadzone przez rodziców
bądź starannie dobranych wycho
wawców.
Do 12 roku życia dziecko powin
no spędzać czas na swobodnej zabawie i ćw iczeniach fizycznych.
W tym okresie ujawnia ono sw oją
osobowość, niejako odnajduje sie
bie i w tym procesie nie wolno mu
przeszkadzać. Przymus i podpo
rządkowanie może mieć miejsce
tylko w konfrontacji z naturą. Dobre
postępowanie ma w artość tylko
wtedy, gdy dziecko samo przekona
się o jego wartości. W ych o w a n ie
m o ra ln e p o w in n o o d p o w ia d a ć
w cza sie w y c h o w a n iu u m y s ło 
w em u. Dziecko ma samo docho
dzić do wiedzy o świecie. Od 12
ro ku życia prze w id u je d la c h ło p 
có w syste m a ty c z n ą naukę w ie 
d zy użyte czne j. Podsuwana w y
chowankowi wiedza musi być
zgodna z jego zainteresowaniami
i m ożliw ościam i intelektualnym i.
Nie może być ani abstrakcyjna, ani
też obojętna. Uczenie się jest naj
skuteczniejsze wtedy, gdy dziecko
występuje w roli badacza, uczy się
przez działanie. Najwięcej wiedzy
cyfrowych ani jasno sprecyzowanej
wizji użycia technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce.
„Stan wiedzy na temat przekazanej
technologii i jej potencjału jest w więk
szości szkół zbyt mały, aby efektyw
nie wykorzystać przekazany szkołom
sprzęt” - pisał wtedy resort cyfryzacji.
Co szósty pedagog, który wprowadził
do systemu kształcenia komputer,
przyznał wtedy, że miał poczucie, iż
stracił kontrolę nad sposobem spę
dzania czasu przez ucznia. Program
informatyzacji szkół odsuwa się
w czasie, a na „cyfrową szkołę” trze
ba będzie jeszcze poczekać.
Raport przywołuje również wyniki
podobnych badań z innych państw.
Także tam wprowadzenie kompute
rów na lekcje nie przełożyło się na wy
niki egzaminów, a sprzęt wykorzysty
wano w szkołach głównie do poszuki
wania informacji w internecie.

o świecie, ludziach i ich pracy zdo
bywa się w trakcie nauki rzemio
sła.
W ychow anie zgodne z natura
powinno dotyczyć również kobiet
i dlatego musi być ono inne niż
chłopców. Istota kobiety jest
wdzięk, a jej główna rola społecz
na rola żony i matki. Kobietę nale
ży uczyć jasnego myślenia i po
praw nego form ułow ania sądów.
Nie wolno jednak robić z niej męż
czyzny, gdyż będzie to działanie
wbrew naturze.
Odległe to koncepcje. Zmieniły
się czasy i zmieniły się ideały w y
chowania. Pow stają ciągle nowe
wizje, lecz wszystkie one nie dają
większych efektów. Można zapy
tać, dlaczego. Odpowiedź po czę
ści znajdujemy w filmie Austriaka
Erwina W agenhofera pt. „Alfabet”.
Dzieci są jak latawce: chcieli
byśmy, żeby wzleciały pod nie
biosa, ale trzym am y je na sznur
ku Spróbujem y nimi sterować nie ma chyba lepszej m etafory
systemu edukacji, w który wpusz
czam y młode umysły. I nią właśnie
rozpoczyna się film, który obnaża
wszystkie ułomności współczesne
go systemu szkolnictwa. Ten do
kument prowadzi nas przez szko
łę, która - wyrosła z dawno nieist
niejącej rzeczyw istości - w ciąż
działa w niezmienionej formie. Co
w ięcej, zam iast zm ieniać tę niegdysiejszą machinę, poświęcamy
mnóstwo wysiłku i uwagi temu, by
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ją lepiej kontrolow ać, testow ać,
sprawdzać. Skutek jest taki, że za
miast rozwijać dziecięce talenty,
skutecznie je przycinamy i zrów
nujemy, prześcigając się w tym,
które dzieci lepiej się dostosują
do tego skostniałego system u,
czytamy w G W z 16.10 2014 r.
W tej szkole na każde pytanie
jest tylko jedna poprawna odpo
wiedź, a uczenie coraz rzadziej
wiąże się z rozwojem. Jego celem
staje się w yp ro d u ko w a n ie mas
posłusznych konsumentów. - To
ludzie, którzy zw yciężają na star
cie, ale odnoszą porażkę na me
cie - mówi o uczniach jeden
z ekspertów , których opow ieści
prow adzą nas przez fabułę filmu.
Na szczęście na tym obrazie po
ja w ia ją się rysy. T w o rzą je je d 
nostki, które m ają na tyle krytycy
zmu, by się nie godzić z syste 
mem. R atują z niego dzieci, za 
chow ując i rozw ijając ich natural
ne uzdolnienia.
Bo co do tego, że każde dziecko
rodzi się zdolne, twórca filmu nie
ma w ątpliw ości. W ypowiada to
przekonanie m.in. ustami Geralda
Hutnera, autora bestsellerowej
książki popularnonaukow ej po
święconej edukacji. Cytując wyniki
badań pokazuje, że dzieci w wie
ku 3 - 5 lat to geniusze kreatywno
ści, a podobne do nich wyniki
w grupie 25-latków osiąga zaled
wie 2 proc. populacji. Nie zabijajmy
więc dziecięcych talentów.

W prow adzenie kom puterów na lekcje nie w płynęło na umiejętności i osiągnięcia
uczniów.

70. rocznica zakończenia II wojny światowej

Odbudowa komunikacji miejskiej w Warszawie
Straty poniesione podczas w ojny przez przedsiębiorstw o kom u
nikacyjne M ZK były ogrom ne. O gólnie rzecz biorąc w szystko było
zn iszczo n e i n ależało b u d o w ać p rze d s ię b io rstw o od podstaw .
Po w ojnie na terenie W arszaw y tory tram w ajow e były uszkodzone
w 450 m iejscach na długości 12 850 m etrów. Pod uwagę nie w zię
to jed n ak odcinków zasypanych gruzem . Budynki, tak ja k i elek
trow nia tram w ajow a były zburzone w takim stopniu, że nie nada
w ały się do rem ontu, tylko do budow y od podstaw. O calał jedynie
budynek szkolny na W oli, lecz w niczym nie przydatny kom unika
cji. To, czego nie zniszczyli Niem cy podczas Powstania, zostało w y
w iezione z m iasta. P ew ną część tego m ajątku odzyskano. W tab o
rze poniesiono olbrzym ie straty. Z 398 w ag o n ó w m otorow ych oca
lało 93, z 324 doczepnych ocalało 102. A utobusów ocalało zaled
wie osiem sztuk z 132 w ozów i 4 przyczep.
Zniszczeniu uległy także pierw
sze skromne, ale cenne zbiory mu
zeum przyzakładowego i jego ar
chiwum, przekazane w 1938 r,
do Archiwum Miejskiego. Przepadł
prawie cały sprzęt pomocniczy,
ocalały tylko dwa tramwajowe wo
zy wieżowe z czterech. Poza tym
zniszczono lub ewakuowano sprzęt
w prowadzony podczas okupacji
(15 sztuk gazogeneratorów używa
nych przez samochody). Do strat
materialnych należy dodać bardzo
poważne straty w ludziach, których
wiedza i wykształcenie techniczne
było na wagę złota. Dopiero roz
miar tych strat uzm ysławia nam,
dlaczego tak długo nie można było
osią gnąć w komunikacji miejskiej,
nie tylko zresztą w arszaw skiej,
szybkiego unowocześnienia sprzę
tu i rozbudowy tras.
Od 14 września 1944 r. na tere
nie zajętej przez wojska radzieckie
Pragi, zaczęło formalnie funkcjono
wać przedsiębiorstwo komunikacyj
ne, na razie bez sprzętu. Począt
kiem jego działalności było wezwa
nie pracowników do odbudowy
przedsiębiorstwa. Odbudowa za
częła się w zajezdni przy ulicy Ka
węczyńskiej, podczas gdy na le
wym brzegu Wisły dogorywało jesz
cze Powstanie Warszawskie. Gruz
usuwano gołymi rękami, a zwały be
tonu rozbijano łom am i i młotami.
Na ramionach wynoszono półtoratonowe ładunki. W owym czasie je 
dynym środkiem komunikacji były
furmanki, gdzie opłata za przewóz
wynosiła 20 zł. Centrum „komuni
kacyjne” mieściło się na ul. Targo
wej. Od końca maja 1945 r. oczysz

czano tory tramwajowe tak szybko,
że na pocza,tku czerwca były już go
towe do użytku. W pierwszych
dniach czerwca 1945 r. oddano
do ruchu podstację trakcyjną „Ka
węczyńska”, zwana, też „Praga”. 20
czerwca 1945 r., po 11-miesięcznej
przerwie przywrócono funkcjono
wanie komunikacji tramwajowej.
Odbudowa i remont taboru odbywa
ły się pod gołym niebem, zaś od
gruzowywanie zajezdni i wydziera
nie spod gruzu tego, co jeszcze
nadawało się do uruchomienia, czy
niono ręcznie. Pierwszy skład po le
wej stronie Wisły ruszył 15 września
1945 r. Uroczystość uruchomienia
linii rozpoczęła się na Ochocie
na ulicy Opaczewskiej przed za
jezdnią „Rakowiec”. W marcu 1945 r.
W arszawa otrzymała w darze od
Związku Radzieckiego 30 używa
nych trolejbusów.
Dnia 5 stycznia 1946 r. w pierw
szy regularny kurs ruszył warszaw
ski trolejbus. W ówczas na trasie

utrzymywano po 10-13 wozów. Tra
sa wiodła z ulicy Trębackiej na ty
łach ruin Teatru W ielkiego do placu
Unii Lubelskiej. Trasy trolejbusowe
oznaczono literami A, B i C. Prze
bieg tras i linii ulegał ciągłym zmia
nom w ciągu dwóch pierwszych lat
eksploatacji. O tym, jak szybkie by
ło tempo odbudowy, niech świad
czy fakt, że w styczniu 1946 r. mia
sto miało już 13 linii tramwajowych
z przeciętna, liczba, 55 wozów silni
kowych i 59 doczepnych na ogólna,
liczbę wyremontowanych 66 moto
rowych i 67 przyczep. Długość toru
pojedynczego przywróconego do
eksploatacji wynosiła 172 000 me
trów. 31 stycznia 1946 r. personel
MZK liczył 753 pracowników umy
słowych i 3602 fizycznych.
Pierwszym środkiem komunika
cji masowej ze zrozumiałych powo
dów mógł być tylko samochód cię
żarowy oraz furmanka. Oficjalnie
uważa się, że komunikacja autobu
sowa, o ile ciężarówki można na
zwać autobusam i, zaistniała już
21 kwietnia 1945 r. Początkowo sa
mochody te przewoziły pracowni
ków państwowych i miejskich,
z czasem dopuszczono resztę oby
wateli miasta. Ciężarówki, w więk
szości samochody wojskowe, po
chodziły z demobilu armii radziec
kiej i polskiej. W maju 1946 r. w eks
ploatacji było 6 linii autobusowych
obsługiwanych przez 4 właściwe au
tobusy i 28 ciężarówek. Długość
tych linii wynosiła 27,6 kilometra.
Ciężarówki przetrwały w ruchu miej
skim do 1949 r.

Załadunek nowych wagonów tram wajowych w Chorzowie przeznaczonych dla
W arszawy

Cywilizacja
Zwolnienie tem pa pracy, po
wrót do natury, cieszenie się dro
biazgami - to składniki coraz
bardziej popularnego na świecie
nowego sposobu na życie. Czy
s lo w m o ve m e n t to kolejny etap
rozwoju cyw ilizacyjnego, czy
zwykły chwyt marketingowy?
Pośpiech ma negatywne skutki,
odczuwane we wszystkich obsza
rach życia. Pracujemy zdecydowa
nie za dużo: na 16 mln. aktywnych
zawodowo Polaków, 72 proc. pracu
je ponad 40 godz. tygodniowo. Naj
pierw marzymy o karierze, później
o zapewnieniu fundamentalnego
bezpieczeństwa. Ulegamy zbiorowej
panice - za mało i za wolno. Wiele
osób nie chce nawet myśleć o eme
ryturze. Jednocześnie bierzemy re
kordowo długie w skali europejskiej
L4. Aż 10 proc. zwolnień lekarskich
to dolegliwości związane z układem
nerwowym. Nie sposób policzyć, ile
chorób wynika z przepracowania,
a bezpośrednio nie ła,czy się ich
z nadmiarem obowiązków. Oznacza
to, że jesteśmy przemęczeni i wypaleni. Prawie połowa Polaków dekla
ruje, że niechętnie wstaje rano
do pracy. Nie zmienia to faktu, że
później i tak wpadają w szaleńczy
pęd od rana do wieczora, czytamy
w Rz z 25 maja br.
Globalna tendencja do obniżenia
tempa stała się nowym manifestem
zdrowego trybu życia. Ruch na
rzecz „spowolnienia” dotarł także
do Polski. Nie przejawia się on w y
łącznie w sporadycznych przypad
kach porzucenia korporacji i prze
prowadzki gdzieś na wieś, by hodo
wać zwierzęta i uprawiać rośliny. To
coś więcej - koncentracja na dru
gim człowieku, indywidualne i cier
pliwe podejście do klientów, wycho
wanie dzieci bez nadmiernej presji,
zdrowe odżywianie się.
Slow movement rozpoczęło się
od jedzenia. W odpowiedzi na styl
ekspresowego odżywiania się, za
częły powstawać restauracje slow
food, serwujące tradycyjne i zdrowe
dania. Za hasłem jak „u mamy” kry
je się filozofia „pow olności” w jej
czystej postaci - świeże, niemrożo-

rodzina
M IE S IĘ C Z N IK K A T O L IC K I

Zwolnijmy!

wijać umysł; przebywanie na świe
żym powietrzu. Niestety moda
na slow parenting w wersji spłyco
nej, i jednocześnie najbardziej po
pularnej, przynosi więcej szkód niż
pożytku. Nadmierne ograniczenie
dostępu do elektroniki powoduje,
że dzieci przeżywają wykluczenie
z grona rówieśników, maja, zaniżo
ne poczucie wartości. Ten w ypa
czony obraz siebie pozostaje
na wiele lat i może przekładać się
później na brak sukcesów zawodo
wych. Co więcej, rodzice często
stosują strategię slow w połowie:
nie inwestują czasu i uwagi, by to
warzyszyć dziecku w jego rozwoju,
a jedynie zabierają gadżety.
W ydawać się może, że gdyby
śmy wszyscy zwolnili tempo, świat
byłby piękniejszy, pozbawiony agre
sji, ekologiczny i zdrowy. Niestety
rozkład typów osobowości w społe
czeństwach jest dość stały. Nie po
winniśmy zatem głosić jednej słusz
nej racji. Przecież gdyby wszyscy
nasi przodkowie w równym stopniu
kochali wolność i byli tak samo kre
atywni, prawdopodobnie zniszczyli
by się nawzajem. Gdyby świat skła
dał się jedynie z „pracusiów”, nie
wyszlibyśmy poza doskonale wy
pucowane jaskinie. Cywilizację do
przodu popycha potrzeba lenistwa,
dzięki któremu znajdujemy czas na
twórcze rozmyślania. I zawsze jest
tak, że w tym samym czasie ktoś
musi pracować.

ne produkty, naturalne przyprawy,
tradycyjne receptury i przede
wszystkim żadnych polepszaczy
smaku i konserwantów. Slow movement w obszarze jedzenia jest
najbardziej widoczne, ale również
najpodatniejsze na manipulacje
i oszustwa. Slow food to gigantycz
ny, globalny biznes, pozwalający
sprzedać drożej to, co mogłoby być
tańsze. Cena tego, co reklamuje się
jako ekologiczne, jest wyższa
o 20, 50, a nawet 100 proc. od zwy
kłych produktów.
Co jeszcze znajdziemy w pojem
nym worku slow movement? Slow
travel - powolne podróżowanie,
czyli delektowanie się poznawany
mi m iejscam i, doświadczaniem
miejscowej kultury. Slow fashion protest przeciw konsumpcjonizmo
wi i nieprzem yślanym zakupom,
polegaja,cy na kupowaniu rzeczy
potrzebnych, wygodnych, pasują
cych do naszego stylu. Slow life wykluczenie pośpiechu, spacero
wanie, odpoczynek, zakupy na ba
zarach, a nie w hiperm arketach,
więcej radia niż telewizji, książki za
miast internetu. W skrajnych przy
padkach niektórzy decydują się
na porzucenie korporacji i przepro
wadzkę na wieś, gdzie pieką chleb,
robią przetwory z darów natury, ho
dują i uprawiają.
Ciekawym ro Zwolnienie tem pa pozwala czerpać więcej radości z życia
dzajem slow movement jest nowe
podejście do ro
dzicielstw a. I tu
również mamy
kilka
pułapek.
Slow parenting to
odprzedmiotow ienie dziecka,
towarzyszenie
mu w jego życiu.
To także ograni
czenie zabaw ek
e le ktro n ic z n y ch
i gadżetów. W y
woływ anie kre
atywnej nudy, by
m ały
człowiek
m iał okazję roz

W ydaw ca: S po łeczn e Tow arzystw o P olskich K atolików . In stytut W ydaw niczy im. A n d rze ja Frycza
M o drzew skieg o. R ed agu je K olegium . A d res redakcji: ul. C zardasza 18, 02-169 W arszaw a,
tel./fax (22) 868-32-47. R edakcja nie zw raca tekstó w nie zam ów ionych i zastrzega sobie prawo ich
redagow ania i skracania. Adres internetowy: redakcja@ polkat.com .pl
Skład i druk: Fotoskład.
Nakład: 1250 egz.

Jak w utraconym raju

Serengeti może przestać istnieć

Źródłem życia w Serengeti jest rzeka Mara, w ypływająca z górzystego lasu Mau, w Kenii

N aturaln ie dziki, ja k przed
w ielom a w iekam i, rozpościera
się w Tanzanii olbrzym i rajski
park Serengeti. Naukowcy, któ
rzy (z ram ienia Unii Europejskiej)
b ad ają ten bogaty ekosystem
na pograniczu Tanzanii i Kenii,
ostrzegają, że rajskiem u parko
wi grozi zagłada. Dodajm y tu, że
po stronie kenijskiej dopełnia
go rezerwat Masai Mara.
Do tego wspaniałego i kipiące
go życiem miejsca ciągną turyści
z całego świata, żeby choć przez
chwilę poczuć się ja k w utraconym
raju. W okół nich tylko dzika przy
roda, a ludzi niewiele. Po dniu ob
fitującym w niecodzienne w raże
nia w racają do luksusowego obo
zu, aby w ypocząć w "raju nowo
czesnym ” .
Jak podają znawcy, po saw an
nie w Serengeti - Masai Mara krą
ży stale ok. 2 m ln zwierząt. Prze

wodzi im 1,5 mln gnu („dzikie be
s tie ”). Razem z 350 tys. gazeli, 200 tys. zebr, 12 tys. elandów
(gatunek antylopy) podążają w po
szukiwaniu trawy. Za tymi „roślinożercam i” id ą Iwy, gepardy, hieny,
sępy itp. Czeka na nich równie dzi
ka rzeka Mara, w której pływ ają
krokodyle.
E u ro p e jscy naukow cy, którzy
badają w ytrzym ałość ekosystemu
Serengeti - Masai Mara, podają
trzy głów ne zagrożenia. Pierwsze
m iejsce zajm ują globalne zm iany
klim atu, poniew aż i tam , na po
graniczu Tanzanii i Kenii, robi się
coraz goręcej. W ydłużyła się po
ra sucha, a deszcze, jeśli ju ż pa
dają , co je s t znacznie rzadziej, to
s ą niestety intensywniejsze. G le
ba ubożeje, a od jej żyzności za
leży przecież życie zwierząt. Zale
ż ą od niej również ludzie, którzy
ż y ją w okół rezerwatu, gdzie wy-

p asają bydło lub up ra w ia ją z ie 
mię. W 1961 r. Tanzania liczyła
8 mln ludzi, teraz jest ich 50 m ln,
a w cią gu najbliższych lat liczba ta
się podwoi. Oznacza to potężne
o b ciążen ie d la tych ostatnich
skrawków dzikiej przyrody. Jesz
cze je d n ym , bardzo pow ażnym
zagrożeniem jest rozwój ludzkiej
infrastruktury - linii elektrycznych
i dróg. Jak się okazuje (patrz: G W
z 17 maja br.) rząd Tanzanii planu
je przecięcie S erengeti potężną
asfaltow ą drogą , co zakłóci m igra
cję setek tysięcy dzikich zwierząt.
Naukowcy zw racają uwagę na to,
że obecny ekosystem staje się co
raz mniej odporny na eksploatację
przez ludzi. W najczarniejszym
scenariuszu, S erengeti - ten
ostatni skraw ek naturalnej dzikiej
przyrody - może zniknąć w ciągu
kilkudziesięciu lat. Oby to były tyl
ko przypuszczenia.

