
Długi Kąt 
ma nową 
świątynię

trzchnik Kościoła Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański rozpoczyna obrzędy poświęcenia świątyni

Parafia w Długim Kącie 
doczekała się wreszcie 
przenosin z obszernej 
wprawdzie, ale prowizo
rycznej kaplicy, do nowej, 
solidnej świątyni.

W dniu 26 lipca br. 
w uroczystość Patronki tej 
parafi św. Anny, Zwierzch
nik polskokatolickiej Gałę
zi Chrystusowego Kościo
ła bp prof. dr hab. Wiktor 
Wysoczański przy udziale 
wiernych i duchowieństwa 
(32 księży) dokonał po
święcenia tego nowego 
Domu Bożego. Ponieważ 
niezbyt często mamy oka
zję uczestniczyć w  obrzę
dach święcenia kościołów, 
podamy relację z tej cere
monii w Długim Kącie. Ko
rzenie przepisów święce
nia nowych kościołów 
sięgają dawnych wieków. 
Najpierw święci się bryłę 
kościoła od zewnątrz.

O godz. 11 Ksiądz Bi
skup ubrany jak do Mszy 
św., w  asyście kapłanów 

ministrantów, stanął 
przed zamkniętymi drzwia
mi nowego kościoła. Do
stojny Celebrans rozpoczął 
modlitwę prośbą, by Pan 
Bóg wspierał świętą cere
monię.

(cd. na str. 3)



15 września
U roczystość  M atk i Boskie j 
Bolesnej. Na zd jęc iu : re p ro 
dukc ja  X V -w iecznego o b ra 
zu Opłakiwanie Chrystusa  
(w arsztat sądecki)

Pamiętaj:
Jeśli dokonałeś szlachetnych czynów, 
które zaświadczą o twojej pobożności, 
wówczas twoja modlitwa będzie usłyszana, 
jeśli nie masz takich dokonań, 
to nawet gdybyś był Dawidem, 
nie będziesz w stanie przebłagać Pana,
IViara czyni stworzonego z ziemi 
człowieka współrozmówcą Bożym.
Wiara uszlachetnia naszą duszę, 
nie pozwala je j zadręczać się 
różnymi nieszczęściami, 
nadzieją nad przeszłość trud czyni lżejszym. 
Wszelkim dobrodziejstwem jest wiara, 
jeśli ona wypływa z gorącego serca, 
z wielkiej miłości i żarliwej duszy.
Zasłania ludzką nicość i, unikając 
ziemskiego mędrkowania, 
rozmyśla o sprawach niebieskich.
Nawet więcej -
czego mądrość ludzka osiągnąć

ona w zupełności osiąga
1 urzeczywistnia.

Św. Jan Chryzostom 
(Z ło tousty)

2  ro d z in a

r

14 września: Uroczystość Podwyższenia K rzyża  Sw.

W Krzyżu Chrystusa nasze zbawienie
(...) Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego (Lb 21, 8; Lb 21, 9), aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne”.

Ze Starego Testamentu dowiadujemy się o tym, jak wszechmogący Bóg, 
który wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej, opiekował się nim i 
karmił na pustyni, otrzymał w zamian niewdzięczność, bałwochwalstwo i 
przewrotność. Wtedy Wszechmogący „zesłał na lud węże o jadzie palącym 
i wielu ludzi zmarło” . Kiedy jednak Bóg ujrzał skruchę swego ludu, nakazał 
Mojżeszowi sporządzić węża miedzianego i umieścić go na wysokim palu, aby 
każdy, kto został ukąszony, mógł spojrzeć na niego i pozostać przy życiu.

Autor natchniony ukazuje nam tu postawę człowieka wierzącego wobec 
Boga, a nie jakąś magię. Tylko bowiem Bóg może nam dać życie, tylko On 
może uratować człowieka od śmierci.

Aby zrozumieć analogię między wężem na palu a Chrystusem na krzyżu, 
należy zrozumieć, co oznacza słowo „wywyższony” . Syn Człowieczy zo
stał ukrzyżowany, ale i wywyższony, zmartwychwstając w pełnej chwale.
I patrząc dziś z wiarą na krzyż, gdy często nasze życie jest tak trudne, gdy 
wszystko się wokół nas „wali” , wówczas wiele możemy zmienić, zawierza
jąc nasze życie Panu Bogu. Tylko wtedy znajdziemy się w świecie Chrystu
sowym, gdzie panuje nowe prawo miłości, pokory i całkowitego poświęce
nia. Przez Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, Bóg pojednał świat ze 
sobą. Dzięki tej Świętej Ofierze człowiek uzyskał nowe możliwości. Krzyż 
przyjęty z wiarą przemienia człowieka, jest źródłem naszego życia w Panu, 
bowiem jest źródłem życia wiecznego.

Wiele osób jednak przyjmuje krzyż bez wiary, nie zmieniając swego ży
cia i oddalając się od Chrystusa. To źle, bardzo źle. Chrystus przy
bity do krzyża wciąż nam przypomina, że to On jest naszym Zbawcą. 
Nie możemy sami się zbawić, dokonują tego Jego rozpięte na krzyżu 
ramiona.

Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek umarł na krzyżu dla 
naszego zbawienia. Pomyślmy o tym, patrząc z wiarą na krzyż.

Wnętrze kaplicy św. Jakuba Apostoła w Rozkopaczewie



Z  życia Kościoła

Długi Kąt ma nową świątynię

cd. ze str. 1

Po odmówieniu części litanii do 
wszystkich świętych i prośby: Weź,
o Boże, ten kościół pod swoją prze
możną opiekę, uświęć go Twoją 
szczególną obecnością, aby mógł 
stać się miejscem Twojej chwały, 
ku pożytkowi Twego wiernego lu
du, przez Chrystusa Pana naszego, 
Dostojny Celebrans pokropił wodą 
święconą mury kościoła. Wróciw
szy pod zamknięte drzwi trzykrot
nie zastukał w nie pastorałem i za
wołał: Otwórzcie się bramy kościoła, 
niech wejdzie Bóg — Król chwały!

Czuwający wewnątrz świątyni 
ks. Proboszcz otworzył natych
miast drzwi. Ksiądz Biskup wcho
dząc uczynił na progu pastorałem 
znak krzyża i powiedział: Pokój 
temu domowi! Po czym wraz z asy
stą udał się przed ołtarz. W czasie 
tej procesji zgromadzeni w koś
ciele śpiewali pieśń do Ducha 
Świętego. Po hymnie duchowień
stwo zakończyło odmawianie lita
nii, którą Celebrans uzupełniał 
(stojąc twarzą do ludu) trzykrot
nie powtórzonym wezwaniem: 
Abyś ten kościół ku czci Twojej 
oraz pamięci świętej Anny i świę

Uroczysta Msza św. w nowej świątyni

tego Józefa poświęcony pobłogo
sławić raczył. Trzykrotnie też 
chóralnie odpowiedziano: Ciebie 
prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Następnie Ksiądz Biskup poświę
c ił w czterech oddzielnych naczy
niach wodę, wino, sól i popiół, a 
ceremoniarz, którego funkcję peł
nił tu ks. Henryk Marciniak, przelał 
wodę i wino do większego poje
mnika, do którego też wsypał sól i 
popiół. Dokładnie wymieszał i 
zaniósł na środek nawy. Tu wylał 
małym strumieniem zawartość po
jemnika na posadzkę, czyniąc na 
niej dobrze widoczny znak krzyża. 
Modląc się słowami: Boże, który 
miejsce Twej czci przeznaczone 
uświęcasz, wylej na ten Dom Mod
litwy łaskę Twoją i spraw, aby 
wszyscy, którzy tutaj z pokorą 
modlić się będą, odrodzili się na 
duszy, utwierdzili w dobrem i cie
szyli Twoim błogosławieństwe. 
Przez Chrystusa Pana naszego.

Obrzędy poświęcenia kościoła 
zakończyła dłuższa modlitwa w 
formie prefacji złożonej z szere
gu próśb, z których ostatnia brzmia
ła: Wszyscy, którzy pod dach 
tego kościoła wejdą, aby Cię, o Bo
że, chwalić, prosić i dzięki Ci

składać, niech żywot wieczny i zba
wienie duszy od Ciebie otrzymają
(Por. Rytuat, str. 237-242).

Powitanie Gości — 
Pielgrzymów

Obrzęd poświęcenia kościoła do
biegł końca. Do ambony przy ołta
rzu podszedł ks. inf. Kazimierz 
Bonczar — proboszcz parafii. Po- 
prosiłzgromadzonych wświątyni o 
zajęcie miejsc. Byłzmęczony, toteż 
ograniczył się do powitania Gości i 
podziękowania im za to, że przybyli 
na tak ważne święto parafii w Dłu
gim Kącie. Nie kryjąc wzruszenia 
powitał Zwierzchnika Kościoła Bi
skupa Wiktora Wysoczańskiego, 
który przybył z Warszawy w towa
rzystwie ks. inf. Ryszard Dąbrow
skiego i ks. dziek. Henryka Dą
browskiego. Księdzu Biskupowi i 
wszystkim kapłanom asystującym 
przy poświęceniu kościoła wyraził 
swoje gorące podziękowanie za 
tak starannie dokonane i pobożne 
święte obrzędy.

Szczególnie ciepło powitał dele
gatów Chrześcijańskokatolickiego

cd. na str. 8-9



8 września: Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Cześć Maryi, cześć i chwała...

Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus —
mai. Stanisław Wyspiański (ok. 1898 r.)

Tak śp iew am y zw raca jąc się 
do Bożej R odzic ie lk i, M aryi. 
W ie lb im y Najśw iętszą Pannę 
i uc iekam y się pod Jej o b ro 
nę, bo jest Ona naszą Matką.

P ow iedzia ł ktoś kiedyś, że 
każdy ka to lik  ma trzy  m atki: 
rodzoną, k tó ra  dała mu życ ie  i 
w ychow ała , duchow ą, czy li Ko
śc ió ł, k tó ry  nas rodzi d la życia  
łaski, poko ju  i m iłośc i ch rześc i
jańsk ie j oraz M aryję, k tó ra  jest 
pochodn ią  cn ó t i o rędow n iczką  
u Bogu. Dużo p raw dy zaw iera 
to  pow iedzen ie  i dużo kry je  się 
w  nim  is to tne j d la ch rześc ija 
n ina treści. Tę treść p rzypo 
m ina swym  dz iec iom , swym 
w ie rnym , M atka — K o śc ió ł w 
dn iu , w  k tó rym  L itu rg ia  w spo 
m ina don ios łą  roczn icę  na
rodzen ia  M aryi — naszej M atki.

Było  to  przed ponad 2 tys ią 
cam i lat. W ubog ie j i m ało zna
nej rodz in ie  izrae lsk ie j Joa 
chima i A n n y— jak głoszą apokry
fy  — przysz ło  na św ia t dz iecko , 
k tó rem u dano na im ię  M aryja. 
N ie tow arzyszy ł tem u w ydarze 
niu żaden rozg łos w  Je ro zo li
mie, gdzie zam ieszkiw a li ro 
dzice  Najśw iętszej Panny. Ż y 
c ie  to czy ło  się sw oim  to rem , 
m yślano c iąg le  o w ybaw ic ie lu  z 
po lityczne j n iew o li, z up ragn ie 
niem  oczek iw ano czasów  m es
jańsk ich  i snu to  w  opa rc iu  o te 
nadzieje najfantastyczniejsze per
spektyw y. N ik t nawet nie d o 
strzegł, jak b lisk ie  jes t spe łn ie 
n ie się p ro ro c tw  m esjańskich, 
gdy  na 14-15 lat przed narodze
niem Mesjasza przyszła na św iat 
Jego Matka— Maryja. Dana w  cza
sach preh is to rycznych , o b ie tn i
ca Boża o Mesjaszu zaczyna ła  
kiełkować. Zanim  wzeszło „S łoń 
ce S p raw ied liw ośc i” — Jezus, 
za jaśn ia ła  pe łnym  nadzie i b la
skiem  Ju trze n ka — M aryja, M at
ka Jezusa i Matka nasza.

W róćm y teraz do czasów 
nam w spó łczesnych . W rozw i

ja jącej się w  ostatn ich latach czci 
M atki Boskie j ła tw o  m ożna 
zaoberw ow ać is tn ien ie  pew
nych rozb ieżnośc i m iędzy teo 
log ią  a codz ienn ym i fo rm am i 
ku ltu , opa rtym i raczej na uczu
ciu, aniże li na g run tow nych  teo 
log icznych  podstaw ach. Ku lt 
M atk i Boskie j — ta na jbardzie j 
charakte rystyczna , a zarazem 
jedna z na jp iękn ie jszych  cech 
re lig ijn o śc i po lsk ie j — prze ja
w ia  się we w znoszen iu  św ią tyń  
pod Jej wezwaniem , w  w ie lk ie j 
ilośc i p ie lg rzym ek do m ie jsc 
w s ław ionych  Jej cudam i, w  sta
w ian iu  fig u re k  i obrazów  N aj

świętszej Panny. Pieś
ni re lig ijne , tra d y c y j
ne zw ycza je , lite 
ra tura i liczne  p rzy 
k łady z naszej rodz i
mej h is to rii są prze
s iąkn ię te  ku ltem  Ma
ry jnym . Naród po lsk i 
kocha M aryję  i w ie lb i 
Ją ca łym  sercem . Po
dobn ie  jest w całej 
s łow iańszczyzn ie.

O M atce Bożej m ó
w im y z uczuciem . 
W iern i zw raca ją  się 
do Bożej R odz ic ie lk i
0 pom oc w  sw ych 
doraźnych  k łopo tach
1 trudnośc iach , na j
częściej doczesnych. 
W ielu jednak z n ich 
nie po jm u je  Jej, jako  
Te j, k tó ra  p rzede 
w szystk im  prow adzi 
do po jednan ia  z Bo
giem  i zbaw ien ia . Ko
śc ió ł uczy, że na n ic  
nie przyda się na jżar
liwsze zew nętrzne na
bożeństwo do Bogaro
dzicy, jeś li w  parze 
z n im  nie idzie zacho
wanie w o li Jej Syna — 
Jezusa C hrystusa, za
w arte j w nauce ew an- 
ge lijne j, nauce o m i

łośc i w zajem nej, poko ju  i sp ra
w ied liw ośc i.

Bądźm y w ie rn i w  swym  uczu
ciu  do N ajśw ię tsze j Panny, bo
w iem  to  w łaśn ie  Ona przyszła 
na świat, by dokonać dwóch pod
staw ow ych  d la  ludzkośc i dzieł: 
dz ie ła  W cie len ia  i dz ie ła  O dku 
pienia.

•

O wystawie poświęconej auto
rowi ilustracji prezentowanej 
powyżej — z okazji ogłoszenia 
Roku Wyspiańskiego — czytaj 
na str. 16
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Z  życia naszych parafii: Swieciechów Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Uroczystość Pierwszej Komunii św. 
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela

Ta uroczystość pozostaje w 
pamięci przez całe życie: Pierwsza 
Komunia św. Jest to święto czy
stości duchowej, radości i niezwy
kłych wrażeń, jakie towarzyszą 
dzieciom przystępującym po raz 
pierwszy do Stołu Pańskiego. Po 
raz pierwszy bowiem przyjmują 
one do swych małych serc Jezusa 
Eucharystycznego.

Tak było również w świecie- 
chowskiej parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w dn. 27 maja br. Tego 
dnia przypadała uroczystość Zesła
nia Ducha Świętego. W przedzień 
uroczystości dzieci odbyły swoją 
pierwszą spowiedź św.

Bardzo starannie i pięknie przy
gotowali rodzice świątynię na tę 
uroczystość, ale nie tylko dzięki 
kwiatom świątynia biła blaskiem. 
Ks. Proboszcz postarał się, aby na 
ten dzień zawisł w kościele odno
wiony zabytkowy żyrandol, ofia
rowany przez parafię pw. Zmart
wychwstania Pańskiego w Krako
wie. Poświęcono też zbudowaną 
przed kościołem grotę, w której 
znajduje się figura Pana Jezusa.

Tydzień wcześniej, podczas Mszy 
św., dzieci, które przyjęły Pierwszą 
Komunię św. rok wcześniej, wręczy
ły  przygotowującym się do Pierw
szej Komunii św. dzieciom pamiątki 
komunijne: różańce, modlitewniki, 
świece.

Uroczystość Pierwszej Komunii 
św., rozpoczęła się o godz. 11.30. 
Rodziców dzieci i chrzestnych 
powitał w progu świątyni ks. admi
nistrator Marcin Dębski wraz z wi
kariuszem ks. Kamilem Wołyń
skim. Księża uroczyście wprowa
dzili dzieci przed Ołtarz Boży. W 
tym wyjątkowym dniu czynny 
udział brały nie tylko dzieci, które 
wręczyły dary ofiarne: chleb i wino, 
recytowały wiersze, ale i ich 
rodzice (czytania mszalne, Mod
litwa Wiernych).

Za piękne przygotowanie dzieci 
do Pierwszej Komunii św. podzię
kowali Ks. Administratorowi i Ks. 
Wikariuszowi rodzice dziatwy pierw- 
szokomunijnej, wręczając kwiaty i 
ornat.

Marzena Jabłońska

„Oddać się 
z głęboką 
a mocną wiarą 
pod opiekę Bożą

W styczniu 1898 r. wyjechała z 
Am eryki delegacja na czele z ks. 
F. Hodurem, która miała w ręczyć 
petycję papieżowi Leonowi XIII 
(1878-1903). Dokument, podp i
sany przez około 5 000 osób, 
zawierał prośbę bardziej uświa
dom ionej „części narodu pol
skiego w Am eryce” o przepro
wadzenie „pewnych reform  w 
zarządzie Kościoła” . Odnosiło 
się to do parafii polskich. Prośbę 
ujęto w cztery punkty, w których 
scrantonian ie prosili o:

— przedstawiciela Polaka w 
grem ium  biskupów Stanów Z jed
noczonych, k tóry by był zarazem 
pośrednikiem  między ludem pol
skim, S to licą Apostolską a b isku
pami amerykańskim i i o rędow ni
kiem spraw tego ludu;

— zgodę na unarodowienie 
w łasności kościelnych, tj. by 
majątki kościo łów  polskich były 
zapisane w sądach na delegatów 
wybranych przez parafię;

— przyznanie ludow i tych 
praw, które ma w Europie tzw. 
kollator, czyli patron, a m ianow i
cie, by przy obsadzaniu probo
stwa biskup zwracał się do w ier
nych o zgodę na obsadę danego 
księdza;

— prowadzenie adm inistracji 
finansowej kościoła przez ludzi z 
łona parafian wybranych, a przez 
księdza uznanych.

W końcowym  fragm encie me
m oriału znajdujem y wręcz w zru
szającą deklarację scrantonian, 
świadczącą o ich głębokie j w ie
rze i przywiązaniu do kato li
cyzmu. Poza wysuniętym i postu
latami, które „n ie dotykają (...) 
dogm atów  w iary ani ustroju św. 
Rzym skokatolickiego Kościoła” ,

cd. na str. 6

Na zakończenie uroczystości dzieci wraz ze swymi duszpasterzami 
ustawiły się na stopniach ołtarza, trzymając w dłoniach pamiątkowe obrazki, 

do wspólnej fotografii z Pierwszej Komunii św.
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Katedra w Scranton (fot. Archiwum Red.)

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

cd. ze str. 5

poddają się oni z „całym  zaufa
niem kierownictwu św. Matki 
Kościoła, zbudowanego na opo
ce P iotrow ej” , przyrzekają „żyć i 
um ierać jako w ierni wyznawcy 
jedynie prawdziwego zgrom a
dzenia Jezusowego na ziem i” .

Delegacja scrantońska przy
była najpierw  do Polski celem 
zasięgnięcia rady u znanego try 
buna ludowego w Galicji, ks. 
Stanisława Stojałowskiego (,1841 - 
-1911), co do sposobu postępo
wania w Rzymie. Z Polski udano 
się do Rzymu, gdzie wręczono 
m em oriał ks. C orm ier’owi, a ten z 
kolei przekazał go kard. V incen- 
t ’owi Vannutellemu. Po powrocie 
do USA ukazał się dość optym i
styczny a rtyku ł na łamach „stra
ży” , zatytułowany: „Nasz pro
gram po pow rocie” , w którym  
podkreślono, iż delegacja scran
tońska nabrała przekonania, „że 
Rzym jest sk łonny do reform  w 
Kościele Polsko-Kato lickim ” w 
USA, a „g łos ludu ma jeszcze 
swoje znaczenie

Odpowiedź pisemna (...) na 
petycję przyszła jesienią 1898 r., 
za pośrednictwem  arcybpa Se
bastiana M artine lli’ego, delegata 
papieskiego w W aszyngtonie. 
Scrantonianie zapoznali się z nią 
na zgromadzeniu parafia lnym  w 
dniu 18 września 1898 r. Z g ro 
madzeni w liczbie około 400 osób 
jednom yśln ie postanow ili wów
czas nie wracać pod ju rysdykcję  
b iskupów  rzym skokato lick ich , 
lecz „oddać się z głęboką a 
mocną wiarą pod opiekę Bożą”.

Ks. F. Hodur postanow ienie to 
zakom unikował biskupom W. 
0 ’Harze i M.J. Hobanowi w 
Scranton oraz arcybiskupow i S. 
M artine lli’emu, czego następ
stwem była klątwa rzucona na ks. 
F. Hodura w dniu 29 września
1898 r. przez bpa M.J. Hobana z 
upoważnienia i autorytetu bpa W. 
0 ’Hary. W dniu 2 października
1898 r. w niedzielę, we wszyst
kich rzym skokato lickich kościo
łach Diecezji Scrantońskiej od
czytano z am bony tekst eksko
muniki. O dczytał go również ks. 
F. Hodur w kościele pw. św. Sta
nisława i po obszernym kom en
tarzu, w obecności około  800 
w iernych, spalił pismo, a pop ió ł 
kazał kościelnemu w rzucić do

potoku płynącego poniżej Skałki, 
na której stoi kośció ł św. Stani
sława.

Po ogłoszeniu ekskom uniki 
przybrały na sile akty wrogości 
środow iska rzym skokatolickiego 
wobec ekskomunikowanych. W y
śm iewano i piętnowano ich w 
życiu sąsiedzkim i rodzinnym, 
poniew ierano w środow isku pra
cy: kopalniach i fabrykach, a 
także masowo zwalniano z pracy. 
Towarzyszyła temu paszkwi- 
lancka akcja nałamach prasy oraz 
w duszpasterstwie.

M imo to ze strony ks. F. Ho
dura i skupionych w okó ł nie
go w iernych podejmowane były 
próby pojednania z biskupem 
diecezjalnym , a nawet dysku

towano warunki i tryb  powro
tu ekskom unikowanych na łono 
Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Na specjalnym zgromadzeniu 
parafialnym , zwołanym przez 
ks. F. Hodura nadzień 16grudnia 
1900 r. do Scranton, stw ier
dzono, m.in.: „W ostatnich cza
sach parafianie w domach roz
mawiali o poddaniu się b isku
powi (M.J. Hobanowi — uwaga 
W.W.) i n iektórzy księża pracu
jący razem z ks. F. Hodurem byli 
za tym, aby jeszcze raz uczynić 
krok zgody z biskupam i. Więc 
(...) ks. Hodur, aby tę sprawę 
w yjaśnić (...), zdecydował się 
zadośćuczynić żądaniu ludzi na
leżących do tych parafii i n iektó
rym księżom, napisał lis t do



delegata papieskiego arcyb isku
pa M artinelliego w dniu 3 grudnia 
br. (1900), przedstawiając mu 
memorandum naszych żądań. 
Również w tym samym czasie 
udał się do biskupa Diecezji 
Scrantońskiej Hobana, przed
stawiając mu żądanie i warunki 
ludu po lskiego” . A rcyb iskup S. 
M artinelli na wspom iany memo
ria ł ks. F. Hodura w piśmie z dnia
9 grudnia 1900 r. nr 253, od
powiedział, że „prawo ogólne 
jest dla wszystkich i żadnych 
ustępstw, a szczególnie dla Pola
ków być nie może (...) Stolica 
Apostolska nie ma ochoty zapro
wadzić żadnych zmian (w posta
nowieniach — W.W.) consilium  
baltim orskiego, nie w idząc w 
tym żadnej potrzeby” . Natomiast 
bp M.J. Hoban (następca bpa W. 
0 ’Hary, zm. 3 lutego 1899 r.) w 
piśm ie z dnia 15 grudnia 1900 r. 
stw ierdził, że „kośc io ły  w Scran
ton i Plymouth przyjm ie, jeżeli 
przy nich będzie wystarczająca 
liczba parafian, nie będzie wiele 
d ługu” i na każde zawołanie ty tu ł 
własności parafia lnej, zostanie 
przepisany na „biskupa jako (...) 
opiekuna” , zaś „kościo ły  w Du- 
ryea, W ilkes-Barre, Priceburgu 
nie mają racji bytu” . W protokole 
ze specjalnego zgromadzenia 
parafialnego znajdujemy także 
drobną wzmiankę o tym, że we 
wspom nianych pismach strony 
rzym skokatolickiej zawarte są 
warunki odnoszące się do ks. F. 
Hodura i duchownych z nim 
współpracujących. Otrzymane pi
sma zebrani postanow ili zacho
wać w archiwum  parafii św. Sta
nisława w Scranton. Losy tych 
dokum entów  są obecnie nie
znane. Oczywiście warunki przed
stawione przez stronę rzymsko
katolicką zgromadzenie parafia l
ne odrzuciło. Część zaś zgrom a
dzonych wyraziła opinię, że 
może uznać nad sobą „ty lko  po l
skiego biskupa” .

W edług ks. Johna P. Gallag- 
hera, rzym skokatolickiego h isto
ryka Diecezji Scrantońskiej, pro
pozycja bpa M.J. Hobana w 
sprawie pojednania ekskom uni
kowanych z Kościołem Rzym
skokato lickim  sprowadzała się 
do następujących pięciu warun
ków, postaw ionych ks. F. Hodu- 
rowi: wstrzym anie się od w yko
nywania jak ichko lw iek czynnoś
ci kapłańskich do czasu uzyska
nia zwolnienia od nałożonej 
cenzury; odbycie rekolekcji przez

okres jednego miesięca w klasz
torze wskazanym przez bpa M.J. 
Hobana; odwołan ie w prasie g ło 
szonych wcześniej poglądów 
(wszystkiego, co pow iedzia ł lub 
napisał przeciwko Kościołow i 
Rzym skokatolickiem u i bisku
powi); uczynienia wszystkiego, 
co jest w jego mocy, by w spó ł
pracujący z nim w ierni pow rócili 
na łono Kościoła Rzymskokato
lickiego; publiczne odczytanie 
Wyznania wiary.

W istocie ks. F. Hodurow i przy
św iecał już inny cel. Nie zamie
rzał on bowiem podporządkować 
się bpowi M.J. Hobanowi. W krót
ce po ekskomunice, podją ł (wraz 
z zaufanym i osobami — także 
spoza jego parafii) starania o 
udzielenie mu sakry biskupiej 
przez b iskupów starokato lickich 
Unii U trechckiej. W „S traży” 
nadal krytykow a ł bpa S. Kamiń- 
skiego i bpa A. Kozłowskiego — 
nb. członka MKBS. W styczniu
1899 r. w yjechał do Holandii ks. 
Franciszek W.E. Błażowski (gdzie 
występował jako przedstawiciel 
adm inistratora Polskiego Koś
cio ła Katolickiego), by zapoznać 
tam tejszych biskupów starokato
lick ich  z sytuacją re lig ijną Pola
ków w USA. Jednocześnie ks. F. 
Hodur w ysła ł iist, w którym  
w ym ien ił parafie z nim współpra
cujące, ich poparcie w postaci 
aktów  elekcyjnych, prosząc o 
udzielenie sakry biskupiej. Pety
cję ponow iono w połow ie marca
1899 r., w lutym  (przy poparciu 
bpa A. Kozłowskiego) i marcu
1900 r., przedstawiając dalsze 
akty elekcyjne poszczególnych 
parafii z prośbą o konsekrowanie 
elekta F. Hodura na biskupa dla 
wschodnie j części Stanów Z jed
noczonych Ameryki Północnej. 
Znam ienne jest, że w korespon
dencji ze starokato likam i ks. F. 
Hodur już w tedy ty tu łow a ł się 
biskupem-elektem. Decyzja bisku
pów starokato lick ich  w sprawie 
udzielenia sakry była odmowna. 
W im ieniu MKBS odpowiedzi 
zainteresowanemu udzie lił bp 
Theodor W eber (1836-1906), p i
smem nr 445 datowanym  w Bonn 
20 lutego 1901 r.

W ośrodku scrantońskim  (...) 
następuje — pod wpływem  ks. 
F. Hodura — wyraźna radykali- 
zacja program u i poglądów, co 
ujawniło się zwłaszcza — choć 
na kró tko — w pojm owaniu god
ności biskupiej.

Na postawę scrantonian zło
żyło się w ięc szereg przyczyn, 
które stopniow o potęgowały nie
zadowolenie nowej grupy. Jak 
już mówiliśm y, niewłaściwe trak
towanie parafian przez probo
szcza i biskupa doprowadziło do 
otw artego buntu w parafii w 
Scranton i krwawych starć z po li
cją. Nastroje opozycyjne spotę
gowały się z powodu cofnięcia 
zgody bpa W. 0 ’Hary na poświę
cenie nowego kościoła, nega
tywnego wyniku starań w Rzymie 
i ekskom uniki. N iebagatelną rolę 
odegrały tu także nieukrywane 
przez stronę rzym skokatolicką 
akty w rogości wobec nowo fo r
mującej się w spólnoty re lig ijnej. 
Wreszcie odmowa MKBS w 
sprawie udzielenia sakry bisku
piej ks. F. Hodurowi.

W zaistniałej sytuacji scranto- 
nianie bardzo wyraźnie odczu
wali potrzebę opracowania jed
nolitego, wspólnego programu, 
koordynacji działań oraz form al
nego przekształcenia swego ośrod
ka w autonom iczny Kośció ł z 
własnym kierownictwem  koście l
nym. Toteż — m imo wyrażenia 
wcześniej przez ks. F. Hodura 
skrajnego poglądu na urząd 
biskupi — zgromadzenie para
fia lne w Scranton w dniu 9 lis to
pada 1902 r. w ybra ło  kom itet, 
któ ry  m iał się zająć opracowa
niem petycji do patriarchy orm iań
skiego w sprawie udzielenia 
sakry biskupiej jednemu z księży 
ośrodka scrantońskiego, który 
według danych szacunkowych 
ks. F. Hodura w marcu 1900 r. 
liczył 10 parafii, skupiających 11750 
w iernych. Według ks. J.P. Gal- 
laghera, ks. F. H odur już w marcu 
1902 r. dow iedzia ł się o zamiesz
kiwaniu w W orcester, Massachu
setts, bpa Housepa V. Saradjiana, 
zw ierzchnika Arm eńskiego Na
rodowego Kościoła Apostolskiego 
w Ameryce, do którego skierował 
na początku kw ietnia 1902 r. 
pismo w sprawie udzielenia sakry 
biskupiej. Pismo to pozostało bez 
odpowiedzi. Po dłuższym oczeki
waniu, ks. F. Hodur udał się oso
biście w d n iu  7 sierpnia 1902 r. do 
Worcester, gdzie bp H.V. Sarad- 
jian zapewnił go, że wysła ł pety
cję „do patriarchy w Turc ji, która 
jest tam rozważana” , a odpow ie
dzi spodziewa się we wrześniu 
1902 r. Ks. F. Hodur szybko więc 
zorientow ał się, że była to ty lko 
dyplom atyczna form a odmowy 
ze strony bpa H.V. Saradjiana.



Z  życia Kościoła

Długi Kąt ma nową świątynię
i zmartwień, jakie przeżył tutejszy 
Proboszcz i wierni nie sposób opi
sać. Witając nas chciał się ks. Kazi
mierz poskarżyć, użalić, szybko jed
nak zrezygnowałz narzekania, by nie 
mącić nastroju radości w kościele, ra
dości płynącej z faktu poświęcenia 
tego miejsca, które własną ręką błogo
sławił Zwierzchnik naszego Kościoła.

Abyśmy mogli przekonać się, że 
jesteśmy świadkami cudu i wyobra
zić sobie, jak ogromny wysiłek — 
ofiarę pracy i grosza włożyła w 
budowę niezamożna przecież wspól
nota i jej duszpasterz, obejrzyjmy 
inne budowy. Najpierw przenieśmy 
się oczami wyobraźni — rakietą 
pokonującą przestrzeń i czas, czyli 
myślą — na kilka chwil do Jerozo
limy, na podobne święto, jakie dzi
siaj przeżywamy. Oto zaczęło się 
ostatnie tysiąclecie przed narodze
niem Pana Jezusa. Cofnęliśmy się 
więc w czasie o prawie trzy tysiące 
lat. Plac przed nową świątynią 
wypełniają dostojnicy, kapłani, woj
sko itd. Przemawia król Salomon. 
Kreśli historię budowy Domu Boże
go. Posłuchajmy uważnie, co mówi: 
„Zamiar budowy podjął mój ojciec 
król Dawid, gdy ustały wojny. Przy
wołał do siebie proroka Natana i 
mówi do niego: Popatrz, przyjacielu. 
Ja mieszkam wygodnie w swoim 
domu, a przybytek Boga naszego — 
Arka Przymierza nadal przebywa 
pod namiotem jak za czasów Mojże
sza. To mnie martwi. Postanowiłem 
zbudować Dom dla Pana. Natan 
pochwalił zamiar władcy: Dobre 
masz serce, królu. Twoje słowa 
świadczą o tym, jak bardzo miłujesz 
Boga naszego! Gromadź środki na 
budowę, ale to nie ty postawisz Dom 
Boży! Jesteś za stary. Budowę 
podejmie dopiero twój syn” . Salo
mon mówi dalej: „Ja realizując za
miary ojca budowałem najpierw przez
11 lat pałac królewski, Króla Hirama 
władcę Libanu poprosiłem o dostarcze
nia drzewa cedrowego na stropy i dach 
planowanej świątyni. Wyznaczyłem 
rzemieślników i tragarzy, i oto po 
7 latach budowy dziś mamy poświęcić 
Dom Boży” (Por. I Kri r. 8).

Nie miałeś, księże Kazimierzu, pro
roka, który by Cię ostrzegł przed tym, 
co przeżyłeś — mówi Kaznodzieja. I 
dobrze, że nie miałeś, bo nie powsta
łaby ta świątynia! Nafali entuzjazmu 
rozpoczęliście budowę przekonani, 
że Długi Kąt niebawem będzie mia
steczkiem, a więc duży kościół 
będzie potrzebny. Jednak okazało 
się, że Długi Kąt pozostanie wioską. 
Zapał ostygł, mury naszego kościoła 
przestały rosnąć. Ale prace trwały.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Zwierzchnik Kościoła Bp Wiktor Wysoczański

cd. ze str. 3

Kościoła Szwajcarii, na czele z księż
mi Christophem Schulerem i W olf
gangiem Kunickim, którzy w ramach 
stowarzyszenia „Partner Sein” 
(„Być Partnerem”) usilnie stara
li się pomóc Księdzu Biskupowi 
i parafii w Długim Kącie w kłopo
tach związanych z ukończeniem bu
dowy świątyni — szczególnie przy 
pracach wewnątrz kościoła, Powie
dział on m.in.: Bóg zapłać Wam i 
wszystkim, którzy dzięki Wam, sku
tecznymi ofiarami umożliw ili tutej
szej Wspólnocie parafialnej przy
gotować Dom Boży do dzisiejszego 
stanu. Mamy jeszcze sporo długów i 
prac czekających na wykonanie, ale 
ufam, że o nas nie zapomnicie, 
a Wasz przykład pobudzi do ofiar
ności inne życzliwe serca, w tym 
moich parafian, do jeszcze większe
go poświęcenia się tej sprawie.

Mówca powitałteż gorąco reprezen
tantów władzy terenowej: Wójta i Jego 
Zastępcęz gminnego Józefowa. Wita
jąc księży starał się ich przedstawić 
Zgromadzeniu, szczególnie starszych. 
Wśród nich ks. dr. Tadeusza Piątka 
i ks. mitrata Jana Łukaszuka z Koś
cioła Prawosławnego oraz tych, którzy 
już za chwilę mieli koncelebrować z 
Księdzem Biskupem pierwszą uroczystą 
Sumę w nowej świątyni, a więc ks. Ka
zimierza Stachniaka z Lipcy, ks. An
drzeja Gontarka z Lublina i innych.

Rozpoczęła się Suma
Organista zaintonował hymn Koś

cioła: „Tyle lat my Ci, o Panie”

(zaśpiewano wszystkie strofy). Czy
tanie biblijne i śpiewy międzylek- 
cyjne wykonali młodzi kapłani: An
drzej Pastuszek i Paweł Walczyński. 
Ewangelię czytał i kazanie okoli
cznościowe wygłosił ks. Aleksander 
Bielec. Rozpoczął cytatami z Psalmu 
21 i z pieśni ku czci Patronów świą
tyni: św. Anny i św. Józefa.

Ucieszyła mnie wieść pożądana, 
pójdę do domu naszego Pana. 
Czyńmy świętej Annie dzięki 
nieustannie za wszystkie jej dary. 
Szczęśliwy, kto sobie patrona 
Józefa ma za opiekuna; niechaj się 
niczego nie boi, gdy święty Józef 
przy nim stoi, nie zginie.
Wierszowane fragmenty to zara

zem zapowiedź treści kazania. Pozdro
wiwszy Lud Boży — słuchaczy Słowa 
Bożego, Kaznodzieja powiedział:

Z wielką radością przybyliśmy tu 
jako pielgrzymi, tak duchowni jak i 
świeccy, aby uczestniczyć razem z 
wiernymi tutejszej parafii w dzięk
czynnym nabożeństwie zanoszo
nym przed tron Boga, już w nowej 
świątyni, dziś poświęconej apostol
ską ręką naszego Księdza Biskupa, 
za szczególną opiekę świętych 
patronów Anny i Józefa nad budową 
tego kościoła, za dar dnia dzisiej
szego, który wieńczy ten cud. Nie
wielu, bardzo niewielu jest kapłanów 
dziś tu obecnych, parafian także, 
którzy wierzyli, że stojące przez dłu
gie lata i niszczejące „k ikuty” murów 
będą kiedykolwiek zwieńczone, przy
kryte dachem, a nawet tak pięknie 
wykończone wewnątrz, że cieszą oczy 
i budzą zdumienie! Ale upokorzeń



Powstała, dzięki Waszym wysiłkom, tu
taj plebania, a potem kościół w Majda
nie. Kamieniem, ciężkim kamieniem le
żała na sercu Proboszcza i gorliwszych 
ludzi ta przerwana budowa. Raniły drwią
ce, a nawet szydercze uwagi i komenta
rze nieżyczliwych osób. Zbliżał się 
jednak czas cudu.

W oparciu o gromadzony materiał, sym
boliczną złotówkę i silną wolę ruszyła bu
dowa przerwana tak dawno. Święty Jó
zef miał pieczę nad robotnikami. Ani ka
mień, ani deska ze stropu czy dachu nie 
spadła i nie zraniła nikogo (św. Józef 
sam był cieślą i budował domy). W ży
wieniu ekip budowlanych pomagała świę
ta Anna, mądra i doświadczona, Żona, 
Matka i Babcia, Patronka kościołów uni
wersyteckich w Krakowie i Warszawie. 
Ręką księdza przygotowywała obiady 
dla majstrów i pomocników. Potem były 
wizyty ks. Christopha z „Partner Sein” . 
Efekty — cudowne efekty — oglądamy 
dzisiaj. Porównajmy teraz czas budowy 
naszej i Salomona. Dysponujący wła
dzą, skarbcem i tysiącami podwładnych 
Salomon dwie budowle wzniósł w czasie 
20 lat. U Was trzy budowle w ciągu 
30 lat zbudowała biedna społeczność, 
wierzący kapłani i życzliwi im dobro
czyńcy. Czyż to nie cud!

Sięgnijmy jeszcze po inny, bliższy 
przykład. Wielki Sejm w dniu 5 .maja 
1791 r. uchwalił potrzebę budowy 
kościoła — wotum za uchwalenie 
Konstytucji. Upływa ponad 200 lat, a 
ta powstająca po wojnie w Wilanowie 
budowla jest obecnie w takim stanie 
jak ta nasza świątynia przed zwień
czeniem murów i pokryciem dachem!

Po tych słowach Kaznodzieja 
przytoczył teksty modlitw dziękczy

Komunia św. wiernych

nienia i prośby wypowiedziane przez kró- 
laSalomona.dlaporównaniaztymi, któ
re usłyszeliśmy z ust Księdza Biskupa 
podczas święceń ia świątyń i. Zmiany po
legają na większym obecnie akcentowa- 
niu miłosierdzia Bożego teraz i nadziei 
na życie wieczne.

Najbardziej wymownie okazujemy ży
wą, prawdziwą wiarę w Boga, gdy poma
gamy naszym bliźnim, gdy wspieramy po
trzebujących. Zachętę żarliwą kończy 
Kaznodzieja słowam i Ch rystusa z Łuka- 
szowej Ewangelii: „Czyńcie sobie 
przyjaciół z mamony (czyli dóbr ma
terialnych), aby was przyjęto do wiecz
nych przybytków” (Łk 16, 9).

Miejsce przy ambonie zajął ks. 
Krzysztof Groszak z Żółkiewki, by po
prowadzić Modlitwę Powszechną. Głębo
kie myśli wyrażone w poszczególnych wez
waniach świadczyły, że ks. Krzysztof so
lidnie popracował nad tekstem.

Pięknym akcentem działającym jak bal
sam na rany była pieśń Ave Maria śpiewa
na podczas ofiarowania przez młodziut
ką solistkę.

Suma przebiegała sprawnie. Nie było 
u roczystego składan ia darów. Tacę ze
brali dwaj członkowie Rady Parafialnej.

Do Komunii św. przystąpili wszyscy 
obecni. Nasze serca „oczyścił” ks. inf. 
Czesław Siepetowski z Krakowa, prze- 
prowadzającSpowiedźpowszechnąjesz- 
cze przed rozpoczęciem obrzędów świę
cenia kościoła. Dzieci spowiadały się 
przy konfesjonale.

Koniec uroczystej Sumy zwiasto
wały słowa: Oto ofiara skończona!

Ks. Łukasz
Od Redakcji
Do uroczystości poświęcenia koś

cioła w Długim Kącie powrócimy w 
następnym numerze „Rodziny”,

Do wiernych zwrócił się ze Słowem Pasterskim Bp Wiktor Wysoczański



Zmiany klimatyczne związane z globalnym ociepleniem
Globalne ocieplenie wywołane działalnością człowieka już teraz wpływa na 

nasz klimat, a więc jest sprawą naszej teraźniejszości, a nie — dopiero — 
przyszłości.

Do tej pory badacze ostrożnie 
mówili, że zmiany klimatyczne dopiero 
nas czekają. Teraz wiemy, że rozpo
c z ę ły  się już jakiś czas temu. Międzyna
rodowy zespół naukowców z Kanady, 
Japonii, Wielkiej Brytanii i USA przea
nalizował dane dotyczące opadów z lat 
1925—1999 i porównał je z komputero
wymi prognozami zmian klimatycznych. 
Z badań wynika, że globalne ocieplenie 
przyniosło więcej deszczu Europie

obecnie na jednej piątej powierzchni 
UE. W 2070 r. sezonowy brak wody mo
że doskwierać już na jednej trzeciej 
obszaru UE. Wysychają rzeki w Hisz
panii, Włoszech, Francji i Bułgarii. 
W ostatnich latach zaczęły się kło
poty ze zbiornikami wodnymi w Bel
gii, Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Susza może dotknąć również Polskę. 
Faktem jest, że również w Polsce mamy 
do czynienia z ekstremalnymi zjawi-

nego dnia lipca jest dotkliwie chłodno, 
a zaraz potem nagle, w ciągu jednej 
doby, temperatura osiąga aż 36,5 st. (to 
najwyższa temperatura zmierzona w 
tym roku na Bielanach w Warszawie). 
Kierunek napływających nad Polskę 
mas powietrza zmienił się gwałtow
nie — jednego dnia ochładzało nas 
powietrze arktyczne, a następnego 
dnia grzało znad Sahary. Na Węgrzech 
powietrze było nawet zapylone pia
skiem pustynnym. Do nas nie dotarł, bo 
zatrzymały go Karpaty. Jeśli po takim 
nagrzaniu przychodzi ochłodzenie, to

Trąba powietrzna
przechodząca
przez
miejscowość 
w pobliżu 
Skrzydłowa 
(20 lipca br.)

Północnej, Kanadzie i północnej Rosji, 
a wysuszyło subsaharyjską Afrykę, 
południowe Indie i Azję Południowo- 
Wschodnią. Te zmiany wpłynąły na 
lokalne ekosystemy, rolnictwo, a w 
konsekwencji i na ludzi.

Brytyjczycy, którzy przeżywali w lip- 
cu br. najgorsze powodzie od 60 lat, 
od razu zacząli obwiniać globalne ocie
plenie. Niemniej jednak nie tylko powo
dzie stanowią groźbę dla Wysp Brytyj
skich, bowiem prognozy zakładają tu
taj także susze — lata bez deszczu.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, 
czyli powodzie, susze, upały i wichury 
będą coraz częstsze — także i w Polsce. 
Europejczykom może zabraknąć słod
kiej wody. Restrykcje w korzystaniu z 
wody wprowadzają już nie tylko gorące 
kraje, jak Cypr czy Hiszpania, ale nawet 
Finlandia i Szwecja. Ten sam teren, 
który jest dotknięty w Anglii powodzią, 
w ubiegłym roku ucierpiał w wyniku su
szy. W przyszłym roku może znowu wys
chnąć, a wtedy ludziom zabraknie wody. 
Susze nawiedzające Europę od 2000 
roku mogą stać się w ciągu 50 lat po
wszechne. W połączeniu z rosnącym zu
życiem wody oznacza to, że i w Polsce 
może dojść do takiej sytuacji, że lud
ność będzie stała w kolejce do beczko
wozów, bo w kranach zabraknie wody.

Według urzędników z Komisji Euro
pejskiej problemy z wodą występują

Powódź, 
która nawiedziła 

Anglię i Walię.
Na zdjęciu 

środkowa Anglia, 
miejscowość 
Tewkesbury 
(25 lipca br.)

skami pogodowymi. Po okresie inten
sywnych opadów, następują okresy 
drastycznej suszy. Te drugie są dla 
gospodarki bardziej szkodliwe. W 
przyszłości możemy je odczuć w 
postaci strat w uprawach. Stary Konty
nent jest dość ubogi w zasoby wodne. 
Polska zaś znajduje się na końcu euro
pejskiego rankingu. Jeśli czarny sce
nariusz się potwierdzi, odbije się on 
także na życiu Polaków.

Tymczasem obserwujemy w naszym 
kraju zanikające pory roku. W zimie na 
przykład kwitnąstokrotki, co zaobserwo
wano w okol icach Warszawy wdrugidzień 
świąt Bożego Narodzenia, a w lipcu br, 
mieliśmy jesienne lato, przeplatane upa
łami i zimną słotą. Zamiast o wiośnie, 
lecie, jesieni i zimie, może lepiej dziś 
mówić o dwóch porach: chłodnej i ciep
łej. Ocieplenie klimatu zaczynamy 
odczuwać na własnej skórze. W Euro
pie w ciągu ostatnich stu lat tempera
tura podniosła się w zależności od sze
rokości geograficznej o 0,7-1,2 st. 
Celsjusza. Na początku ubiegłego wieku 
średnia roczna temperatura w Warsza
wie wynosiła 8 st., teraz 9. Oznacza 
to, że w przyrodzie jest więcej ener
gii, która gdzieś musi znaleźć ujście.

Co roku mamy 4-5 trąb powietrznych 
w różnych częściach Polski. Teraz są 
one jednak wyjątkowo intensywne. 
Temperatura powietrza skacze: jed-

musi się ono wiązać z gwałtownymi zja
wiskami —ulewami, gradobiciem, wichu
rami, huraganami powalającymi drzewa, 
a także trąbami powietrznymi. Jeśli 
idzie o Polskę, wiadomo również, że 
trąby powietrzne najczęściej zdarza- 
j ą s i ę  w południowo-wschodniej Polsce. 
Tak było w lipcu br., w powiecie czę
stochowskim — trąba powietrzna szala
ła nad pięcioma wioskami w trzech gmi
nach wokół Częstochowy. To były tylko 
trzy minuty, a zniszczonych zostało kil
kadziesiąt gospodarstw, Niestety, miesz
kający wpołudniowo-wschodniej Polsce 
ludzie powinni być przygotowani na te
go typu zagrożenia pogodowe. Warto 
więc pomyśleć tam o budowie schronów.

Według prognoz Międzynarodowego 
Panelu ds. Zmian Klimatu do końca 
stulecia temperatura może podnieść 
się nawet o kilka dalszych kresek. 
Możemy więc spodziewać się jeszcze 
większego nasilenia tych zjawisk. 
Upały spowodują nasilenie chorób, a 
ludziom ciężko będzie przystosować 
się do nowych warunków życia. 
Podobnie zwierzętom i roślinom. W 
Wielkiej Brytanii istnieje już opłacana 
przez państwo sieć ośrodków modelu
jących zmiany klimatu dla poszczegól
nych regionów. Oprócz prognoz, przy
gotowywane są zalecenia czy rady dla 
ludności. Warto by pomyśleć o czymś 
takim również i w Polsce.



Z  życia naszych parafii

Uroczystość Bożego Ciała 
w Parafii Polskokatolickiej w Świeciechowie Dużym

Boże Ciało jest szczególnym  
dniem radości chrześcijańskiej, 
dniem dziękczynienia, w któ
rym dziękujemy za pokarm  
duchowy, łaskę wiary i za 
miłość. W tym dniu kierujemy 
nasze myśli ku Bogu Euchary
stycznemu. Ten dzień jest rów
nież dniem szczególnego kultu, 
czci i hołdu uwielbienia Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, któ
ry jest ukryty pod postacią 
chleba i wina.

7 czerw ca 2007 r., o godz.
11.30 u roczys tą  Mszę św. o d 
p raw ił i kazanie w yg ło s ił A d m i
n is tra to r parafii ks .' M arcin  
Dębski. W kazaniu kaznodzie ja  
z w ró c ił szczegó lną uwagę na 
obow iązek uczestn iczen ia  w 
n iedzie lne j Mszy św., a także 
obow iązek zachow an ia  sakra l
nego charakteru niedzieli. Z w ró 
c ił się także do w ie rnych , by 
trw a li przy C hrystus ie , k tó ry  
jest obecny w  Eucharystii.

Po Mszy św. procesję  do 
czterech o łta rzy  zbudow anych  
w o kó ł kośc io ła  p row adz ili ks.
M arcin  Dębski i ks. w ika riusz  
Kam il W o łyńsk i. P iękne o łta rze 
by ły  zbudow ane i p rzys tro jone  
kw ia tam i przez parafian z m ie j
scow ości: Ś w iec iechów  Duży,
Świeciechów Poduchowny, Świe
ciechów  Lasek i B liskowice. Stra
żacy w odśw ię tnych  s tro jach , 
k tó rzy  n ieś li w  p roces ji ba l
dachim , podkreś lili szczegó lny 
charak te r tej u roczystośc i.

W ierni, poprzez uczestn ictwo, 
p ieśni i skup ien ie  m od litew ne  
odda li cześć Jezusow i w  N aj
św iętszym  Sakram encie, K tó ry  
n ies iony w  m onstranc ji b ło g o 
s ław ił parafian i ich dom ostw a.

Bogu n iech będą dzięki za to 
w spania łe  przeżycie  re lig ijne .

Uczestnik

Procesję do czterech ołtarzy wokół kościoła prowadzili: 
ks. Marcin Dębski i ks. wikariusz Kamil Wołyński

Wierni uczestniczący w procesji

Strażacy w odświętnych strojach wzięli czynny udział 
w święcie Bożego Ciała w Świeciechowie Dużym



Rodzinny Festyn

Festyn z okazji Dnia Dziecka
10 czerwca 2007 r. był wyjątko

wym dniem dla mieszkańców Huci
ska (gm. Stąporków). To właśnie 
tego niedzielnego popołudnia o 
godz. 16 odbył się Festyn Rodzinny z 
okazji Dnia Dziecka.

Aranżerem imprezy były: Świetlica 
Środowiskowa „Zapiecek” , Koło Go
spodyń Wiejskich w Hucisku, ŁKS 
„Lider” Hucisko oraz Rada Sołecka. 
Pomocy w organizacji udzielili także: 
VIVE Kielce, Korona Kielce, UMiG 
Stąporków, GKRPA w Stąporkowie i 
M-GDK Stąporków.

Realizatorzy przygotowali wiele 
interesujących propozycji zarówno 
dla dzieci, młodzieży jak i dla doros
łych. Maluchy najbardziej zadowo
lone były z pompowanego zamku i 
placu zabaw. Nieco starsi rywalizo
wali w konkurencjach sportowych: 
przeciągania liny, rzucania jajkami i 
wiele, wiele innych. Warto wspo
mnieć o biegu ulicami Huciska, któ
rego podjęli się niestrudzeni „spor
towcy” . Dla tych rnnfej wytrwałych 
tańczyły i śpiewały dzieci ze świetlicy 
w Hucisku i Domu Kultury w 
Stąporkowie.

Rozegrane zostały również dwa 
mecze. Pierwszy z udziałem dzieci 
do la 10, drugi zaś był wielką próbą sił 
ojców i ich synów. Ten sprawdzian 
kondycji obserwowały mamy i córki, 
które kibicowały zarówno jednej, jak 
i drugiej drużynie. Po 90 minutach 
wszystko było jasne — mecz wygrała 
młodzież.

Celem festynu, oprócz integracji 
mieszkańców, była także zbiórka 
pieniędzy, które zasiliły konto świet
licy. Z tego też względu zorganizo
wano loterię fantową i aukcję, pod
czas której można było zdobyć wiele 
cennych przedmiotów. Wśród nich 
wyróżnić należy: obraz, kolebkę, 
kartę wipowską na mistrzostwa w 
piłce ręcznej. Nie zabrakło również 
gadżetów sportowych. Zakupić moż
na było: piłkę z podpisami zawodni
ków Kolportera Korony Kielce, sza
liki i płyzy z podpisem Grzegorza 
Piechny.

Realizatorzy festynu nie zapo
mnieli także o kwestii kulinarnej, 
każdy zatem mógł za symboliczną 
złotówkę posilić się grillowaną kieł
baską i sokiem.

Na zakończenie tej wspaniałem 
rodzinnej zabawy, rodzice zasiedli 
przy ognisku. Mogli wtedy wykazać 
się swoimi zdolnościami wokalny
mi, śpiewając pieśni biesiadne. Do 
śpiewu zachęcała ich muzyka „na 
żywo” — akordeon, na którym grał 
jeden z mieszkańców Huciska. W tym 
samym czasie dzieci i młodzież

1 2  ro d z in a

bawili się na dyskotece, która odbyła 
się w tutejszej świetlicy.

Impreza ta była wielkim spraw
dzianem dla organizatorów czy 
pomysł ten zostanie przyjęty przez 
mieszkańców. Odpowiedź jest bar
dzo prosta: myśl ta okazała się przy
słowiowym strzałem w dziesiątkę. 
Oprócz integracji mieszkańców moż

na było zauważyć ogromne zaintere
sowanie osób z pobliskich okolic, a 
co za tym idzie, idea promowania 
Huciska także się powiodła. Inicjato
rzy nie pozostają obojętni na te 
wyniki. Kontynuacją owego festynu 
była kolejna impreza — Noc Kupały 
(noc świętojańska).

Paula Żak

Wspólny śpiew przy ognisku 

Uczestnicy Rodzinnego Festynu na tle napompowanego zamku

Aukcję prowadzi p. Joanna Wojna i ks. Paweł Walczyński



Bursztynowy szlak rozpoczynał się w Polsce na Żuławach
W Niedźwiedziówce, niewielkiej 

wiosce na Żuławach, rozpoczynał 
się słynny bursztynowy szlak. To 
właśnie tutaj istniał najstarszy na 
świecie ośrodek przetwórstwa bur
sztynu.

Bursztyn przez starożytnych Gre
ków i Rzymian ceniony był na 
równi ze złotem. Miejsce, z którego 
„bałtyckie złoto” rozpoczęło swoją 
światową karierę, to czarnobru- 
natne pola, które mija każdy kie
rowca podróżujący trasą Warsza- 
wa-Gdańsk. Przez cały neolit i 
dalej przez kolejne kilka tysięcy lat, 
ówcześni bursztynnicy rozbijali 
sezonowo swoje warsztaty, aby 
produkować bursztynowe ozdoby. 
Pola dzisiejszej Niedźwiedziówki 
były wówczas ujściem jednej z 
odnóg Wisły. Na regularnie zale
wanych przez morze brzegach 
osadzały się bryły bursztynu, które 
wykorzystywali rzemieślnicy. Pra
cowali od wiosny do jesieni, a 
potem wracali do swoich zimo
wych siedzib, najprawdopodobniej

Sobótkowe święto

Powrót do tradycji w Hucisku
Tam ju ż  pieśni rozmaite,
Tam będą gadki pokryte,
Tam trefne plęsy z  ukłony,
Tam cenar, [tam] i goniony,

Jan Kochanowski
„Pieśń świętojańska o Sobótce” 

(fragment)

Noc z 23 na 24 czerwca 2007 r. 
dla mieszkańców Huciska (gm. Stą
porków) była magiczną nocą święto
jańską (znaną w polskiej tradycji). 
Ten wyjątkowy czas nazywany inaczej 
Nocą Kupały bądź Sobótką, miał na 
celu dalsze umacnianie więzi in
tegracyjnych mieszkańców wsi.

Organizatorami była Świetlica 
Środowiskowa „Zapiecek” , Koło 
Gospodyń Wiejskich z Huciska, 
LKS „Lider” Hucisko i Rada 
Sołecka. Inicjatorzy zapewnili 
wszystkim uczestnikom podczas 
tej kameralnej zabawy mnóstwo 
atrakcji.

Dawniej wierzono, że odpo
wiednie powitanie lata zapewni 
pomyślność zbiorów, dobrą pogo

dę i obfitość plonów. Młode dzie
wczęta i chłopcy wróżyli sobie, 
jakie będą mieli powodzenie w 
miłości w nadchodzącym lecie. 
Mieszkańcy Huciska pragnęli po
wrócić do kultywowania tego jakże 
ciekawego święta.

Imprezę rozpoczęto od wspól
nego rozpalenia ogniska nieopo
dal stawu. Sobótkowe obrzędy 
odbywały się dawniej przy og
niu, który płonął nad brzegiem 
rzeki lub na szczycie wzgórza. Jak 
za dawnych czasów nasi przodko
wie, tak i teraz, mieszkaańcy Huci
ska śpiewali pieśni, tańcząc wokół 
ogniska.

Podczas imprezy rozpalono tak
że grilla, na którym pieczono kieł
baski. Ponadto można było posilić 
się różnego rodzaju sałatkami. Pod 
koniec świętowania, gdy ognisko 
dogasało, pieczono także ziemniaki.

Noc Kupały była szczególnym 
czasem przesilenia wiosenno-let
niego, święta ciemności i światła. 
To właśnie — jak głosi legenda —

tej nocy miałzakwitnąć czarodziej
ski kwiat paproci, dlatego też przed 
powrotem do domu niektórzy 
mieszkańcy udali się do lasu w jego 
poszukiwaniu. Miał on przynieść 
znalazcy szczęście, mądrość, speł
nienie wszystkich marzeń oraz 
bogactwo. Nawet jeśli nocna eska
pada po lesie nie powiodła się i nie 
znaleźli „Perunowego kwiatu” , to 
wystarczyło zerwać choćby pęk 
paproci i nosić go w portfelu, 
to też sprzyja pomyślności.

Plenerowa impreza trwająca do 
białego rana, mimo że odbywała 
się w najkrótszą noc roku, na 
pewno utkwi w pamięci mieszkań
ców Huciska na bardzo długo. Nie 
tylko ze względu na ciekawie spę
dzony czas, ale może i dlatego, 
że — jak powszechnie wierzono — 
osoby biorące udział w sobótko
wych uroczystościach przez cały 
rok będą żyły w szczęściu i 
dostatku. Tego też życzę wszyst
kim mieszkańcom Huciska.

(P.Ż.)

na Wysoczyznę Elbląską. Pierwsi z 
neolitycznych rzemieślników po- 
jaw ilis ięw  Niedźwiedziówce około 
45 tys. lat temu. Oznacza to, że 
mamy do czynienia z najstarszym i 
największym znanym nauce ośrod
kiem przetwórstwa bursztynu na 
świecie.

Bursztyn z Niedźwiedziów
ki docierał najpierw w oko
lice Sandomierza, a stamtąd 
wędrowałdośrodkowej i po
łudniowej Europy. Dokładnie 
takie same ozdoby jak w Nie
dźwiedziówce odnaleziono w 
grobach królewskich kultury 
mykeńskiej (1600-1100 r. 
p.n.e lub 1400-1200 p.n.e.), 
z czasów, w których najsłyn
niejszym władcą był Aga- 
memnon — legendarny uczest- 
nik wojny trojańskiej.

Po zakończeniu prac wy
kopaliskowych w Niedźwie
dziówce, we wrześniu br., w 
salach malborskiego zam

ku posiadającego jedną z najwięk
szych światowych kolekcji jantaru, 
można będzie zobaczyć dużą 
wystawę prezentującą plon prac 
archeologów z Niedźwiedziówki. 
Zrekonstruowany zostanie też 
warsztat ówczesnego bursztyn- 
nika.

Bursztynowe szlaki

rodzina 13



STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII 
TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

ul. M iodowa 21C, 00-246 Warszawa te l.(022) 831-95-97 www.chat.edu.pl

In fo r m a to r  d la  k a n d y d a tó w  n a  r o k  a k a d e m ic k i  2 0 0 7 /2 0 0 8
Jak co roku przed m łodzieżą staje problem, jakie 

wybrać studia i uczelnie. P roponujem y studia w 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej (ChAT), 
państwowej i ekum enicznej szkole wyższej. Uczel
nia kształci studentów  w zakresie nauk teo log i
cznych i pedagogicznych, przygotow ując pracow
ników duchownych i św ieckich dla Kościołów 
chrześcijańskich w Polsce, a także dla adm inistracji 
państwowej i samorządowej oraz innych instytucji, 
w szczególności ośw iatowych i opiekuńczych. 
ChAT prowadzi również dzia ła lność naukowo- 
-badawczą oraz przygotow uje kandydatów  do tego 
charakteru pracy. Akadem ia jest jedyną w Europie 
wyższą szkołą teologiczną, która skupia studentów  
z tak wielu różnych Kościołów. Ekumeniczny charak
ter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swo
je zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, 
poszanowania wartości duchowych wszystkich w y
znań, ku ltu r i tradycji oraz w poczuciu odpow ie
dzialności chrześcijańskiej i obywatelskiej.

O przyjęcie na stud ia w ChAT mogą u biegać się wszy
scy absolwenci szkół średnich (św ieccy i duchow 
ni). W naszej Uczelni studenci będący w trudnej 
sytuacji materialnej mogą ubiegać się o:

— stypendium socjalne (od I roku studiów);

— stypendium  specjalne dla niepełno
sprawnych;

— stypendium  mieszkaniowe;

— stypendium na wyżywienie;

— stypendium  za w ynik i w nauce lub sportowe 
(od II roku studiów);

— miejsce w akademiku.

ChAT jako uczelnia jednowydzia łowa, obok stu
diów  teolog icznych oferuje studia I stopnia licen
cjackie z pedagogiki w zakresie pracy socjalnej, 
pedagogiki szkolnej oraz pedagogiki m iędzy
kulturowej i edukacji dorosłych (tylko studia sta
cjonarne). Ponadto prowadzi się studia II s top
nia (2-letnie) na kierunku teologia w zakresie 
pedagogiki re lig ii. We wszystkich przypadkach 
można wybrać stacjonarną (dzienną) lub niesta
cjonarną form ę stud iów  (studia zaoczne są płatne).

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
NA KIERUNKU TEOLOGIA 
W ZAKRESIE TEOLOGII EWANGELICKIEJ, 
STAROKATOLICKIEJ I PRAWOSŁAWNEJ:

Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów). Istnieją, 
zgodnie ze specyfiką wyznaniową, trzy sekcje: ewan

gelicka (protestancka), starokatolicka i prawosławna. 
Absolwenci otrzymują ty tu ł magistra — odpowiednio 
w zakresie teologii ewangelickiej, starokatolickiej lub 
prawosławnej. Studenci przygotowują się do szeroko 
pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześci
jańskich. Blok zajęć pedagogicznych, k tóry jest 
integralną częścią studiów, umożliwia zdobycie kwa
lifikac ji nauczycielskich w zakresie nauczania reli
gii.

STUDIA I STOPNIA -  LICENCJACKIE 
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 
W ZAKRESIE 
PRACY SOCJALNEJ

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci otrzym ują ty tu ł zawodowy licencjata 
w zakresie pracy socjalnej, który daje równoprawne 
kw alifikacje  z absolwentam i uczelni św ieckich, 
tj. um ożliw ia m.in. pracę w placówkach socjalnych
i opiekuńczych, a także w adm inistracji samorządo
wej. Studia te mogą być interesujące m.in. dla kan
dydatów  zajm ujących się pracą diakonijną, pracą 
z ludźm i starszymi i niepełnosprawnym i czy po
radnictwem  pastoralnym . S truktura stud iów  jest 
pomyślana pod kątem praktycznego prowadzenia 
pracy socjalnej i zarządzania placówkam i socja l
nymi.

STUDIA I STOPNIA 
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 
W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI SZKOLNEJ

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci otrzym ują ty tu ł zawodowy licencjata 
w zakresie pedagogiki szkolnej, k tóry daje równo
prawne kwalifikacje z absolwentam i uczelni św iec
kich, tj. um ożliw ia pracę w placówkach ośw iato
wych, zwłaszcza w przedszkolach, szkołach
i poradniach w charakterze w ychow aw cy i pe
dagoga, który potrafi zarówno prowadzić pra
cę wychowawczą, jak i zdiagnozować trudnoś
ci uczniów  w nabywaniu um iejętności eduka
cyjnych i społecznych oraz zrealizować ade
kwatny program naprawczy. Absolwent dysponu
je również wiedzą dotyczącą społecznych, ku l
tu row ych i re lig ijnych uwarunkowań socja li
zacji i wychowania, co um ożliw ia mu podjęcie 
pracy także w zakresie anim acji kultura lnej
i społecznej w instytucjach o charakterze św iec
kim i wyznaniowym.

http://www.chat.edu.pl


STUDIA I STOPNIA 
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU 
PEDAGOGIKA W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ 
I EDUKACJI DOROSŁYCH

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci otrzym ują ty tu ł zawodowy licencjata peda
gogiki m iędzykulturowej i edukacji dorosłych, 
k tóry daje równoprawne kwalifikacje  z absolwen
tam i uczelni św ieckich, tj. um ożliw ia pracę w róż
nych instytucjach kościelnych, państwowych, 
samorządowych i społecznych w zakresie diag
nozy, poradnictwa i wsparcia pedagogicznego 
dotyczącego organizowania i realizowania różnych 
form  edukacji dorosłych, anim acji ku lturow ej i spo
łecznej, doradztwa zawodowego, integracji społe
czności lokalnych w środow isku zróżnicowanym  
re lig ijn ie  i ku lturowo, pracy z im igrantam i, a także 
projektów  edukacji m iędzykulturowej i in terkonfe- 
syjnej (ekumenicznej) zarówno w wymiarze loka l
nym, jak i m iędzynarodowym.

STUDIA II STOPNIA 
NA KIERUNKU 
TEOLOGIA W ZAKRESIE
PEDAGOGIKI RELIGII

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). 
Przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla absol
wentów wyższych stud iów  zawodowych ChAT 
oraz Wyższych Sem inariów Teologicznych 
(z uprawnieniam i licencjackim i) Kościo łów  tra
dycji prawosławnej, s tarokato lickie j i protestanc
kiej.

TRYB PRZYJĘĆ NA S TU D IA
Kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne 

jednolite studia magisterskie (5-letnie) na kierunku 
teologia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, któ
rej celem jest: ocena w iadom ości z zakresu w iedzy 
konfesyjnej w oparciu o program nauczania koś
cielnego dla szkół średnich, predyspozycji kandy
data do tego typu studiów. Kandydatów obowiązu- 
e ponadto znajomość lektur z zakresu teologii 

zgodnie z podaną listą lektur.

Podstawą przyjęć na stacjonarne i niestacjo
narne studia I stopnia — licencjackie na kierunku 
pedagogika jest konkurs świadectw maturalnych: 
ęzyk polski, język obcy, dowolny przedmiot 

wybrany przez kandydata.
Podstawą przyjęć na studia il stopnia magister

skie (2-letnie) na kierunku teologia w zakresie 
pedagogiki religii jest konkurs dyplomów.

Rekrutacja w drugim terminie

W term inie drugim  kandydaci składają dokum en
ty do 14 września 2007 r. Ustny dodatkow y egza
min dla kandydatów na pięcio letn ie studia m agi
sterskie na kierunku teolog ia  wszystkich sp e c ja - 
ności odbywa się 17 września (studia stacjonar
ne) i 18 września (studia niestacjonarne). Listy 
osób przyjętych na studia wszystkich kierunków
i specjalności zostaną opublikow ane przez Kie
runkowe Komisje Rekrutacyjne do 21 września 
2007 r.

Kandydaci na studia drug iego stopnia na k ierun
ku teologia : specjalność pedagogika re lig ii (studia 
stacjonarne i n iestacjonarne) składają dokum enty 
do 14 września 2007 r. L isty osób przyjętych
i nieprzyjętych zostaną opublikowane przez Kie
runkową Komisję Rekrutacyjną dla kierunku teo
logia do 21 września 2007 r.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do złożenia 
następujących dokumentów:

— kwestionariusza osobowego,
— świadectwa dojrzałości (o ryg ina ł lub odpis) + 

ksero,
— dyplom u ukończenia stud iów  I stopnia (doty

czy kandydatów na studia II stopnia),
— ksero z dowodu osobistego (nr i seria, PESEL, 

adres zameldowania) i książeczki wojskowej (1 str. i 
przynależność do WKU),

— orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwska
zań do podjęcia stud iów  na wybranym  kierunku,

— 3 zdjęć o wymiarach 37 mm x 52 mm,
— dowodu opłaty manipulacyjnej,
— listu polecającego odpow iednich władz koś

cie lnych (dotyczy kandydatów na jednolite  studia 
magisterskie (5-letnie) na kierunku teo log ia oraz 
kandydatów na studia II stopnia (2-letnie).

Opłatę wpisową (również w przypadku przyjęcia 
bez egam inów wstępnych) ustala się na 85,00 zł.

UWAGA!
1. Studia stacjonarne w Akademii są bezpłatne.

2. Studia niestacjonarne w Akadem ii są płatne.

Zasady odpłatności określa Rektor ChAT.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach 
zaocznych w roku akademickim 2007/2008 
(za rok studiów):

a) na kierunku teologia

• jednolite studia magisterskie (5-letnie) 800,00 zł
• studia II stopnia (2-letnie) 1600,00 zł

b) studia I stopnia — licencjackie (3-letnie)
(PSz, SPS, PMED) 2200,00 zł

Sekretariat ChAT będzie przyjmował 
tylko komplet dokumentów (zgodnie z wymaganiami).
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Kultura

2007 - Rokiem Stanisława Wyspiańskiego
Wystawą „Jak meteor... Stanisław Wyspiański 1869- 

-1907” Muzeum Narodowe w Warszawie włączyło się 
w obchody Roku Wyspiańskiego ogłoszonego w 100. 
rocznicę śmierci tego Artysty.

Oglądając wystawę twórczości Wyspiańskiego uświa
damiamy sobie wszechstronność tego twórcy. Obok 
rysunku i malarstwa przypomniano jego najważniejsze 
dramaty: „Wesele” i „Noc Listopadową” .

Stanisława Wyspiańskiego cechowała wyjątkowa bły
skotliwość. Nie portretował modeli zbyt długo, seanse 
ograniczał do jednego posiedzenia. Modna wówczas 
wśród inteligencji chłopomania w przypadku Wyspiań
skiego nie była tylko pozerstwem. Z żoną Teodorą Pytko 
tworzyli dobre małżeństwo — wystarczy spojrzeć na

słynne, pełne ciep
ła  „M a c ie rz y ń 
stwo” , będące po
dobizną żony A r
tysty karmiącej ich 
synka Stasia. Deli
katne i liryczne 
portrety dzieci świad
czą o ojcowskim 
zaangażowaniu Wy
spiańskiego. W pej
zażach zaś malarz 
ujawnia inną twarz
— romantyka i w i
zjonera.

Pogarszający się 
stan zdrowia wpły- 
nąłdopingująco na 
Artystę. Wiedział,
że zostało mu nie- 

„Macierzyństwo” , pastę! z 1904 r. w je ,e czasu M g_

lował, pisał, tworząc w niesamowitym wprost tem
pie. W różnorodnych dziedzinach dochodził do zna
komitych rezultatów niemal natychmiast. Były to 
dramaty, przekłady klasyki literackiej, rysunek, ma
larstwo, projekty kostiumów, scenografii, mebli 
oraz setki mniejszych i większych druków. Praco
wał w szaleńczym tempie gnany chorobą. Gdy pi
sał: „Bądź jak meteor, jak błyskańce...” , zapewne 
miał siebie na myśli.

Atrakcją wystawy jest „Macierzyństwo” z 1904 r. (ze 
zbiorów prywatnych). Zwiedzający będą mogli porów
nać ten pastel z „Macierzystwem” z 1902 r., pocho
dzącym ze zbiorów Muzeum Narodowego. Perłą war
szawskiej kolekcji jest seria „W idoków na Kopiec 
Kościuszki” z 1905 r., nazywanych przez autora „Kro
niką kilku dni” . Na wystawie bowiem zostanie poka
zana całość kolekcji. We wrześniu dołączy do niej 
„Z ie ln ik ” , zbiór rysunków roślin i osobistych 
notatek Wyspiańskiego, wypożyczony na wystawę 
z Krakowa. Osobną część ekspozycji stanowią pra
ce K. Zachwatowicz i A. Wajdy związane ze spek
taklam i teatra lnym i i film am i, które zrealizo
wali według „Nocy Listopadowej” i „Wesela” , a więc: 
projekty scenograficzne, kostiumy, plakaty, fo 
tosy teatralne oraz filmowe fragmenty obydwu 
dramatów.

„Caritas” , pastel z 1905 r., 
ma prawie wysokości


