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G R U D Z I E Ń

Holenderski rysownik i malarz baroku Gerrit van Honthorst nie jest być może zbyt 
znanym malarzem, jest to jednak malarz wybitny, autor najwspanialszej na świecie 
Stajenki, czyli Adoracji Dzieciątka Jezus.

Urodził się 4 listopada 1592 r. w Utrechcie i zmarł 27 kwietnia 1656 r. również 
w Utrechcie.

Honthorst reprezentuje pewien styl w malarstwie, zwany ciemną manierą. Maniera ta 
inspirowana była dziełami słynnego Włocha Caravaggia, którego prace Honthorst poznał 
dobrze podczas swego pobytu we Włoszech. Holenderski malarz stał się tak żarliwym

wielbicielem ciemnej maniery, że Włosi nazwali go Gherardo delle Notti (Gerard 
od nocy). Zazwyczaj jedynym źródłem światła na jego obrazach była świeca, ale nie zawsze. 
W namalowanym ok. 1620 r. dla Cosima II Mediciego obrazie, który prezentujemy dzisiaj 
naszym Czytelnikom, pn.: Adoracja Dzieciątka Jezus (Galeria degli Uffizi we Florencji), 
źródłem niezwykłego światła jest malutki Jezus. To Jego blask rozjaśnia sylwetki pochyla
jących się nad Nim: Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa i dwóch aniołów.

Obraz ten jest najwspanialszą Stajenką, jaka powstała w historii malarstwa światowe
go — bez przepychu i pompy, za to z wielką dozą ciepła, szczęścia i naturalności.
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O, MILI KROLOWIE

O, mili królowie,
skądżeście tu przyszli?

O, z dalekich krain
my za gwiazdą wyszli, 

By zobaczyć Maleńkiego
Jezusa Narodzonego 

Tu, w stajence biednej,
Tu, w stajence biednej.

Dary niesiem Jemu
by Mu dać z ochotą

Mirrę i kadzidło.
także i to złoto

By Dziecina się cieszyła
i nas błogosławiła

Tu w stajence biednej
Tu, w stajence biednej

(pieśń kościelna)Pokłon Trzech Króli (fragment poliptyku), Muzeum Narodowe we Wrocławiu



Warszawa,
17 stycznia, 65 lat temu

To archiwalne zdjęcie pochodzi z paź
dziernika 1944 r. Ptoną domy u zbiegu ul. Ja
snej i Moniuszki. Warszawiacy opuszczają 
miasto. Podczas Powstania zniszczono 
25 proc. zabudowy stolicy, a po nim Niem
cy spalili jeszcze 35 proc. Oznacza to, że na 
każde dziesięć domów w Warszawie, sześć 
w zasadzie nie nadawało się do odbudowy. 
I do takich właśnie ruin i zgliszcz wra
cali wierni swemu miastu Warszawiacy

65 lat temu, w styczniu 1945 r., 
warszawscy dziennikarze pisali tak o 
Warszawie: „Być może stanie jeszcze 
kiedyś w tym miejscu miasto, ale to 
już nie będzie Warszawa...”. Patrząc 
wówczas na zrujnowaną stolicę, na 
gruzy, zgliszcza i popiół, nikt prawie 
nie wierzył w to, że już niedługo, za 
kilka lat Warszawa podniesie się z 
ruin, dzięki heroicznemu wysiłkowi 
jej mieszkańców, którzy wracali tu z 
różnych stron kraju i świata. Wracali 
do swego domu, do wolnej War
szawy. Wraz z nimi miasto wracało 
do życia. Warszawa żyła! Żyła, 
wbrew woli hitlerowców, którzy usi
łowali ją wymazać z mapy Europy. 
Bowiem rozkaz Himmlera, wydany w 
1944 r., bezpośrednio po wybuchu 
Powstania Warszawskiego, brzmiał: 
„Każdy dom ma być spalony i wysa
dzony w powietrze”. Hitlerowscy 
barbarzyńcy wykonali ten rozkaz z 
właściwą sobie dokładnością. A jed
nak, nie tak jak chcieli, potoczyły się 
losy bohaterskiego miasta.

Każdy miesiąc, dzień, przywracał 
Warszawie okruchy jej dawnej świet
ności. Z tych okruchów, ofiarowa
nych miastu przez jego mieszkań
ców i społeczeństwo całego kraju, 
wyrosła nam Warszawa jeszcze 
wspanialsza, nowocześniejsza, niż 
była.

cd. na str. 12

6 stycznia —  Uroczystość Trzech K róli
M ędrcy świata, monarchowie,
Gdzie spiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie w idzieć Dziecię?

(fragm ent kolędy)

W całym chrześcijańskim świecie w dniu 6 stycznia jest święto. Katolicy 
i protestanci obchodzą święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane 
uroczystością Trzech Króli. Prawosławni zaś, zgodnie z kalenda
rzem juliańskim, zasiądą do Wieczerzy Wigilijnej przed Bożym Naro
dzeniem.

Utrwaleni w tradycji chrześci
jańskiej Trzej Kró low ie byli ma
gami czy raczej mędrcami. Nie 
w iadom o, ilu naprawdę ich było i 
jak się nazywali. W ieki później 
chrześcijanie z liczby złożonych 
darów — złota, kadzidła i m irry  — 
wyw nioskow ali, że było ich trzech 
(nadm ienia o tym Orygenes ok. r. 
185-254). Przekonanie, że byli kró
lami rozpowszechniło się w drugie j 
połow ie  VI w. Natom iast ich im iona 
(Kasper, M elch ior i Baltazar) za
czynają być wym ieniane dopiero w 
IX w.

Mędry, Trzej Królow ie, przybyli 
do Betlejem wiedzeni jakim ś nad
zwyczajnym  zjawiskiem astrono- 
nicznym, by zobaczyć zapowia
danego od w ieków Mesjasza. To 
spotkanie było momentem obja
wienia się Boga-Człowieka pogań
skiemu światu.

I dzisiaj, Mędrcy, którzy przemie
rzyli cały szmat drogi, by zoba
czyć — jak mówią słowa kolędy — 
Maleńkiego Jezusa Narodzone
go — w Betlejem, zapraszają 
kolejne pokolenia do odnalezienia 
Boga w wędrówce swojego serca, 
w sobie samym.

W racając jednak do historii, 
podkreślone jest, że Trzej Królow ie 
szli za Gwiazdą Betlejemską, która 
ich prowadziła. Ale zaznaczmy też 
tuta j, że prowadziła ich także w ia
ra.

Nieoczekiwani na dworze króla 
Heroda obcokra jow cy przybyli — 
jak zaznacza Ewangelista — „ze 
W schodu” . Pamiętać jednak nale
ży, że nie jest to wyrażenie zbyt 
precyzyjne. Określano nim bo
wiem wszystkie kraje położone 
na wschód od Jordanu i Morza 
Martwego: a w ięc najpierw  ogrom 
ną pustyn ię syryjsko-arabską, na- >

stępnie Mezopotamię (Babilo
nię) a nawet daleką Persję. Stąd 
w księgach Starego Testamentu 
(por. Iz 41, 2) wszystkie te
trzy kra iny określane są mianem 
„W schodu” . Jedno przecież jest 
całkiem  pewne, że m ędrcy w yw o
dzili się z krajów, w których 
niepodzie lnie panowało pogań
stwo.

Od czasu pobytu Izraelitów  w 
niewoli babilońskiej proroctw a me
sjańskie znane były na Wschodzie. 
One to spotęgow ały oczekiwanie 
Mesjasza również w świecie pogań
skim. Świadczą o tym słowa histo
ryka rzymskiego Tacyta, k tóry 
napisał: „Na ogó ł panowało prze
konanie oparte na starożytnych 
proroctwach, że Wschód weźmie 
górę i że niezadługo ukażą się 
w Judei ci, którzy będą rządzić 
św iatem ” (Hist. 5, 23). Mogli 
też m ieszkańcy W schodu — jak 
przyjm uje w ielu egzegetów — 
znać proroctw o Balaama, zawar
te w słow ach” „W zejdzie gw ia
zda z Jakuba, powstanie berło 
z Izraela” (Lb 2, 17), m ów ią
cych o rozszerzeniu panowania 
izraelskiego.

Obserwacja nieba doprowadziła 
magów do odkrycia nowego, n ieza
uważonego dotąd zjawiska św ie tl
nego. Według ich przekonań był to 
znak, że przyszła na św iat jakaś 
znakom ita osobistość. Był im też 
prawdopodobnie  znany pogląd 
starotestamentowy, uważający gwia
zdy za św iadków  potęgi Boga oraz 
zw iastunów  Jego planów. Zna jo
mość h istorii i w ierzeń różnych 
ludów  kazała im szukać tej osob i
stości w narodzie żydowskim ; 
wiara zaś — w idzieć w nim niezwy
kłego króla, k tó ry godzien jest, by 
złożyć mu hołd. Dali temu wyraz, 
gdy — wyjaśnia jąc Herodowi przy



czynę swego przybycia do Jerozo
lim y — oświadczyli: „W idzie liśm y 
bowiem gwiazdę Jego na W scho
dzie i przyszliśmy oddać Mu 
pok łon” (Mt 2,2b). Dla tej w iary 
nie zawahali się oni ponieść tru 
dów i niewygód d ługie j, a nawet 
niebezpiecznej podróży, żeby ty l
ko odnaleźć nieznane Dziecię-Kró- 
la.

Zupełnie nieoczekiwana była 
reakcja na w iadom ość o narodze-

dziwszy wszystkich arcykapłanów 
i nauczycie li ludu, w ypytyw a ł ich, 
gdzie się m iał Chrystus narodzić?” 
(Mt 2, 4). Ci zaś — przytaczając 
fragm ent proroctwa Micheasza 
(M ich 5, 1-2) — odpow iedzieli jed 
noznacznie: w Betlejem. Znając 
m iejsce narodzenia Mesjasza, po
zostałe inform acje postanow ił ten 
m onarcha uzyskać od nieznanych 
przybyszów. Dlatego „przyw oła ł 
potajem nie m ędrców (i) dokładnie

wybrany do ziemi obiecanej. To po
nowne ukazanie się gwiazdy napeł
n iło  ich w ielką radością, podbudo
wało ich wiarę oraz utwierdziło prze
konanie, że są na dobrej drodze.

Ich wiara została nagrodzona. 
Bowiem „wszedłszy do domu, 
ujrzeli Dziecię, z Maryją, Matką 
Jego, i upadłszy oddali Mu pok łon” 
(M t 2, 11a). W zmianka o domu jest 
św iadectwem, że sytuacja m iesz
kaniowa Świętej Rodziny była już

Pokłon Trzech Króli — mai. Hans M em ling (Muzeum  Prado w M adrycie)

niu Mesjaza. I to zarówno ze strony 
panującego wówczas Heroda, jak 
również społeczeństwa izraelskie
go w „m ieście św iętym ” , a szcze
gólnie jego przywódców re lig ij
nych. Bo „gdy to usłyszał król 
Herod, zatrw ożył się, a z nim cała 
Jerozolim a” (Mt 2, 3). Różne jed 
nak były m otywy tych obaw. Ruchy 
mesjanistyczne łączyły  się zazwy
czaj z tendencjam i n iepodległoś
ciowym i. Trwoga m onarchy w yn i
kała w ięc z jego troski o bezpie
czeństwo kraju oraz obawy utraty 
pozycji w narodzie i względów u 
Rzymian. Natom iast kapłani i 
nauczyciele — nie w ierzący w pos
łann ic tw o  tego Dziecięcia — oba
w iali się, że może ich ono pozba
w ić przywództwa w sprawach re li
g ijnych. Przez zestawienie tych 
dwóch grup ludzi ewangelista 
zwraca uwagę na problem, który 
wyrazić można w słowach: Dzie
cię Jezus szukane przez obcych 
z m otywów w iary w Jego posłan
nictwo, w swoim narodzie budzi 
trwogę, z powodu braku tej w ia
ry.

Należało jednak sprawę wyjaś
nić. W tej sytuacji Herod „zgrom a-

dow iedzia ł się od nich o czasie 
pojaw ienia się gw iazdy” (Mt 2, 7). 
W iadom ość ta potrzebna mu była 
do realizacji u łożonych na prędce 
planów pozbycia się rzekomego 
rywala i pretendenta do tronu. Nie 
dawał jednak tego zewnętrznie 
poznać. Co więcej. „Posła ł ich do 
Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie 
dow iedzcie się o Dziecięciu, a gdy 
Jeznajdziecie, donieście mi, abym i 
ja poszedł oddać Mu pok łon” (M t2, 
8). W rzeczyw istości jednak — jak 
to wynika z dalszej części opow ia
dania Ewangelisty — m iał zupełnie 
inne zamiary.

Tymczasem magowie „w ys łu 
chawszy króla, odeszli” (Mt 2, 9a), 
mając zapewne zamiar spełnić 
jego prośbę. „A  oto gwiazda, któ 
rą u jrzeli na W schodzie, wskazy
wała im drogę, a doszedłszy do 
miejsca, gdzie było Dziecię, za
trzym ała się. A ujrzawszy gw ia
zdę, n iezm iernie się ucieszyli” 
(Mt 2, 9-10). Ewangelista obrazo
wo przedstawia prawdę o czuwającej 
nad wędrowcam i ze Wschodu opie
kuńczej Opatrzności. Bóg bowiem 
prowadzi magów do celu podob
nie, jak niegdyś w iód ł naród

ustabilizowana. Nie w yklucza to 
jednak i takiej możliwości, że 
owym domem była zwykła grota 
pasterska, przystosowana do ce
lów m ieszkalnych. W iara zaś, która 
z dalekiego W schodu przyw iodła 
ich do Betlejem, pozwoliła  im 
również w słabym N iem owlęciu 
dostrzec Bóstwo Jezusa. Zaś ado
racja ich ma w sobie coś aktyw ne
go. Bowiem zachowaniem swym 
nie ty lko  uznają Bóstwo adorowa
nego Dziecięcia, ale dają wyraz 
swego poddaństwa oraz zależnoś
ci od Niego. Bo — jak zaznacza 
ewangelista Mateusz — „o tw o 
rzywszy swoje skarby, złożyli Mu 
w darze złoto, kadzidło i m irrę ” 
(M t2 ,11 b ). W ielu egzegetówsądzi, 
że wzm ianka o darach ma swe 
źród ło  w proroctw ie  mesjańskim 
(por. Iz 60, 1-6), zapowiadającego 
tłum ny napływ  pogan z darami do 
Jerozolim y, jako miejsca czci Boga 
prawdziwego. Inni natom iast uwa
żają, że złożone przez m ędrców 
dary mają charakter sym boliczny. 
O fiarowali bowiem złoto jako kró
lowi, kadzidło — jako Bogu, m ir
rę — jako człow iekowi.

cd. na str. 6
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Dążenia ekumeniczne Kościołów starokatolickich
Jak co roku w s tyczn iu  (18-25 

s tyczn ia ) odbyw a ją  się w  naszym  
kra ju  nabożeństw a ekum en iczne  
organizow ane przez K ośc io ły  sku
p ione w  Polskie j Radzie Ekum e
niczne j. Do tych  m o d litw  w zyw a 
K o śc io ły  Jezus C hrystus, Pan 
Kośc io ła ; w zyw a On nas do 
przezw yciężen ia  go rszących  po
dz ia łów  w śród  ch rześc ijan . Jezus 
C hrys tus  podczas O sta tn ie j W ie
czerzy tak m o d lił s ię  do  O jca: 
„N ie  proszę jed yn ie  za n im i, ale 
także za tym i, k tó rzy  dz ięk i ich 
s łow u uw ierzą we M nie. A by 
w szyscy by li jedno , jak  Ty, O j
cze, we M nie, a Ja w  Tob ie , 
żeby i on i by li w nas, aby św ia t 
uw ie rzy ł, że Ty M nie pos ła łeś” 
(J 17, 20-21).

Jeśli chcem y osiągnąć jedność, 
do k tó re j w zyw a nas Jezus, to  
d rogą  do te j je d n o śc i je s t na
sze uśw ięcen ie  w  p raw dzie : Je 
zus tak s ię  o to  m o d lił: „O j
cze, uśw ięć ich w  praw dzie. 
T w o je  s łow o  jes t p raw dą ” . We
d ług  św. Jana: „łaska  i prawda 
przyszła przez Jezusa C hrys tusa ” 
(J 1, 17). W N im  ma ona 
m ieszkan ie; je s t to  p raw da uoso
b iona: „Ja  jestem  d rogą  i prawdą, 
i ż yc ie m ” (J 14, 6). Całe życ ie  
i nauka Jezusa C hrystusa  jes t 
g łoszen iem  i daw aniem  św iadec
tw a prawdzie. Jedyn ie  w  prawdzie  
ch rześc ijan ie  m ogą spo tkać  się 
i zbudow ać  jedność; w in n iśm y  
iść „s łuszną  d rogą, zgodn ie  
z p raw dą E w ange lii”  — p isa ł 
św. Paweł w  L iśc ie  do G ala- 
tó w  (2, 14).

D la w szys tk ich  ch rześc ijan  Je 
zus jes t n ie ty lk o  D rogą, ale ta k 
że C hlebem  Życ ia , Ś w ia tłośc ią  
Świata, D obrym  Pasterzem, Praw
dą i Ż yc iem  itp. Ten, k tó ry  jes t 
tym  w szystk im , jes t d ro gą  do  O j
ca, D aw cązbaw ien ia . On p rzyg o 
to w u je  nam drogę, a m y z m iłośc i 
do N iego, p rzyg o to w u je m y  się 
do d rog i, w y ró w nu jąc  g ó ry  pychy  
i zarozum iałości, zasypu jem y do ły  
m a łodusznośc i i zazdrośc i. Pra

gn iem y iść w spó ln ie , ch rze śc ija 
n ie  różnych  K ośc io łów , do O j
ca d rogą, k tó rą  jes t Jezus C h ry 
stus.

Zdaniem  Mieszanej Kom isji Pra- 
wosławno-Starokatolickiej, „Wierzy
m y w  Jezusa C hrystusa , je d yn e 
go Syna i jed yne  S łow o, któ ry  
dla nas ludz i i dla naszego 
zbawienia zstąp ił z nieba i p rzy
ją ł c ia ło za sprawą Ducha Św ięte
go z M aryi Dziewicy, i s ta ł się 
człowiekiem  (N ice jsko-Konstanty- 
n op o litań sk ie  W yznanie  W iary). 
Przez W cie len ie  w szed ł w ieczny 
i ponadczasowy Bóg jako człow iek 
w  doczesność i dzie je  aby p o 
jednać rodzaj ludzk i ze sobą, ja 
ko jego Głową  (C yry l z A leksan 
d r ii) ” .

Kościo ły s ta rokato lick ie  od swe
go początku (1871 roku) rozpoczę
ły  dia log ekumeniczny; już w  p ierw
szych sw oich  dokum entach  okre 
ś lili zasady d ia logu  ekum en iczne
go; naw iązu jąc i cze rp iąc insp i
racje przede wszystkim  z Ewange
lii, z nauki naszego Pana, Jezusa 
C hrystusa. W dokum enc ie  z K on
gresu S ta ro ka to likó w  w  M ona
ch ium  (22-24 w rześnia  1871 roku) 
czytam y: „M am y nadzie ję, że d o j
dzie do ponow nego  po jednan ia  
z K ośc io łem  g re cko -w scho dn im  
i K ośc io łem  rosy jsk im , k tó rych  
od łączenie  nastąp iło  bez żadnych 
is to tn ych  p ow od ów  i n ie  jest 
uzasadn ione żadnym i p rzeszko
dam i dogm atycznym i, k tó rych  nie 
m ożna by b y ło  pogodz ić . S po 
dz iew am y się, że pod w p ływ em  
reform , do k tó rych  dążym y, i na 
drodze  nauki oraz postępu ch rze 
śc ijańsk ie j k u ltu ry  d o jdz ie  s to 
pn iow o do porozum ienia z Kościo
łam i p ro te s ta n ck im i i ep iskop a l- 
n y m i” . N atom ias t w  Deklaracji 
U trechckie j B iskupów Kościo łów  
Starokato lick ich  z 24 w rześn ia  
1889 roku  czytam y: „Z a ch o w u je 
m y s ta rokośc ie lnązasadę , w y p o 
w iedz ianą  przez św. W incen tego  
z Lerynu  w zdan iu : Trzymamy 
się tego, co wszędzie, co zawsze,

co przez wszystkich było  wyzna
wane; to jes t bowiem prawdziw ie  
i rzeczywiście katolickie.  D latego 
za cho w u jem y w iarę  sta rego  K o
śc io ła  tak, jak  w yrażona  ona 
została w  ekum enicznych S ym bo
lach i w  pow szechn ie  uznanych 
dogm atycznych orzeczeniach So
borów  ekum enicznych n iepodzie- 
lonego  K ośc io ła  p ie rw szego  ty 
s iąc lec ia . (...) M am y nadzie ję, że 
dzięki w ysiłkom  teo logów  i w  opar
c iu  o w ia rę  n ie po dz ie lonego  K o
śc io ła  uda się os iągnąć p o ro zu 
m ien ie  w  sp raw ie  różn ic  pow sta 
łych  od czasów rozłam ów  kośc ie l
nych. W zywamy podległych nasze
mu k ie ro w n ic tw u  duch ow nych , 
aby w g łoszen iu  S łow a i naucza
n iu w  p ie rw szym  rzędzie p od k re 
ś la li is to tne  p raw dy  w ia ry  ch rze 
śc ijańsk ie j, w yznaw ane w spó ln ie  
przez rozdz ie lonego  kośc ie ln ie  
w yznan ia ; p rzy om aw ian iu  zaś 
is tn ie jących  jeszcze sprzeczności 
należy s ta rann ie  u n ikaćw sze lk ie - 
go  naruszan ia  zasad p raw dy  i m i
ło śc i, a c z ło n kó w  naszych w sp ó l
not, za pom ocą s łow a i p rzykładu, 
na leży tak pouczać, aby w obec 
inaczej w ie rzących  zachow yw a li 
się zgodn ie  z duchem  Jezusa 
Chrystusa, k tó ry  jes t Zbaw ic ie lem  
nas w szys tk ich ” .

„P rzyjdzie czas — m ów ił ks. p ro f.
I. von D o llin g e r — w k tó rym  K o
ś c io ły  św. P io tra  i Pawła p rze 
kszta łcą  się w  K o śc ió ł św. Jana. 
S tan ie  się to  w  ten sposób, że is t
n ie jące  K o śc io ły  będą nawzajem  
uczyć  się i od s ieb ie  p rzy jm ow ać 
(...) przede w szystk im  przez to, że 
nauki i sym bo le  — znane obu s tro 
nom  — postaw ią  w yże j od tego  
w szys tk iego , co jeszcze je  d z ie li” . 
W  zredagow anym  przez ks. p ro f.
I. von D o lling e ra  zaproszen iu  na 
kongres podkreś lano, że podsta 
wę i zasadę ewentua lnego porozu
m ienia  w in n y  s tanow ić  sym bo le  
w ia ry  p ie rw szych w ieków  K ośc io 
ła  oraz ów czesna nauka i p ra k ty 
ka, k tó ra  w  ca łym  Kośc ie le  
W schodu  i Z achodu  u cho dz iła  —



przed w ie lk im  podz ia łem  — za 
is to tną  i konieczną. „C e lem  z jed 
noczen ia  — czy tam y w  za p ro 
szeniu  — nie jes t jakaś un ia  ab 
so rp cy jn a  czy pełne z lan ie  się 
różnych  K o śc io łó w  w jeden, lecz 
p rzyw róce n ie  łącznośc i ko śc ie l
nej na podstaw ie  unitas in ne- 
cessariis,  z u trzym aniem  i posza
now an iem  tych  w łaśc iw ośc i po 
szczegó lnych  K ośc io łów , k tó re  
nie należą do is to ty  w ia ry ” .

Starokatolicy wswych pierwszych 
dokumentachekumenicznych podkre
ś la li przede w szystk im  to, co  łą 
czy ch rześc ijan . N atom ias t róż 
n ice  b y ły  d la  n ich  zadaniem , 
okazją  do pow ażnej re fleks ji nad 
prawdą. D ia log i ekum eniczne sta
roka to likó w  p rzyn ios ły  konkre tne  
rezu lta ty; d op ro w ad z iły  do w y jaś
n ien ia  zw ycza jnych  n ie po rozu 
mień i uprzedzeń oraz do usunięcia 
rozbieżności. S tarokato likom  prze
de wszystkim  chodz iło  o usuwanie 
rozb ieżności na p łaszczyźnie  p ra
wdy, w yrasta jącej z Pisma Św ięte
go i T  radycji n iepodz ie lonego  Ko
ścioła. Wyraz temu przekonaniu da- 
n o ju ż  podczas zaw ierania Unii U t- 
rechck ie j w  1889 r. w  w ysłanej 
w ówczas przez b iskupów  i po dziś 
dzień zachowującej fundam entalne 
znaczenie Deklaracji Utrechckiej. 
Kierując się powyższymi zasadami, 
K ośc io ły  U nii U trechck ie j uczest
n iczą w ruchu  ekum en icznym .

„K o ś c ió ł m usi w ięc  być — jak 
czytam y w Oświadczeniu M iędzy
narodowej Konferencji Teologów  
Staroka to lick ich  z 1981 r. — 
sta łym  procesem  zna jdow an ia  
p raw dy  (s tw ie rdzen ie  to  nie ne
gu je , że O b jaw ien ie  zosta ło  już  
dokonane  i pośw iadczone  w Piś
m ie Ś w ię tym  (...). Co w ięce j, 
zakłada ono raczej, że K o śc ió ł 
is tn ie je  w y łączn ie  ty lk o  w  je d 
nośc i z poznaną  i uznaną p raw 
dą. Jednak ta p raw da już  zna
lez iona  m usi być us taw iczn ie  na 
now o pojm ow ana, zg łębiona, roz
umiana, ukazywana, form ułowana, 
rozprzestrzen iana i w  tym  znacze
n iu  na now o  poszuk iw ana  i zn a j
dow ana (...). K o śc io ły  s ta ro ka to 
lic k ie  U n ii U trech ck ie j w ierzą, iż 
ko n tyn uu ją  one w ten sposób T ra 
dyc ję  (życ ie  i zadania) n iepodz ie 
lonego  K ośc io ła  p ie rw szego  w ie 
ku, w  sposób  d ostosow any do 
p rob lem ów  w spółczesnych. W ten 
sposób  uważają  się one za ruch 
u m o ż liw ia ją cy  innym  K ośc io łom  
og lądan ie  m odelu  pełne j ka to lic - 
kości i o tw a rte j kośc ie lnośc i. W y
chodząc z te go  rozum ien ia , Koś
c io ły  U n ii U tre ch ck ie j od p ie rw 
szej g o d z in y  sw ego is tn ien ia  w y 
p row adza ją  w niosek, iż ich decy
du jącym  zadaniem  jes t p rzyczy
n ien ie  się do  tego , aby p rzyw ró 
c ić  jed no ść  daną i zadaną przez 
Pana” .

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

W dniu 6 grudnia 1923 r. 
ukazał się okólnik nr 498 Woje
wody Poznańskiego adresowany 
do wszystkich Starostów Woje
wództwa Poznańskiego, Starosty 
Grodzkiego w Poznaniu i Prezy
denta miasta w Bydgoszczy. Do
kument ten przytaczamy w ca
łości.

„D ow iadu jąc się, że w b. dz ie ln i
cy pruskie j, m ianow icie co prawda 
na Pomorzu, krzewi się tzw. 
Kośció ł narodowy. Jest to  stowa
rzyszenie o cechach i celach re li
g ijnych  założone i prowadzone 
pod hasłem walki z Kościołem 
Rzym skokatolickim . Uznanie sto
warzyszenia tego jako związku 
re lig ijnego  po myśli art. 116 Kon
sty tuc ji nie może być brane pod 
rozwagę z braku postanowień 
ustawowych uprawniających rząd 
do uznawania wyznań nieuzna- 
nych przez b. rządy zaborcze” .

„N ie  jest też dopuszczalne, aże
by Kośció ł narodowy u legalizował 
swój byt na obszarze b. zaboru 
pruskiego na podstawie kodeksu 
cyw ilnego i ustawy o stowarzy
szeniach” .

„Panu Staroście, Prezydentowi 
polecam zatem gorąco, w poro
zum ieniu z Min. WRiOP, zwalcza
nie tego ruchu i rozwiązywanie 
wszelkich stowarzyszeń, m ienią
cych się «Kościołem Narodowym». 
G dyby takie stowarzyszenia m iały 
staw ić wniosek w Sądach Powia
tow ych Pańskiego Okręgu, zechce 
Pan Starosta, Prezydent skorzy
stać z paragrafu 61 ust. 2 kodeksu 
cyw ilnego i wnieść sprzeciw  prze
ciw ko wpisaniu stowarzyszenia 
w rejestrze sądowym ” .

„W reszcie polecam Panu Sta
rośc ie , P re zyd e n to w i, ażeby 
stw ierdził, czy w Jego powiecie 
(mieście) ruch re lig ijny  pod na
zwą «Kościół Narodowy» sie roz
począł i szerzy, i ażeby mi
o tym  i swych odnośnych rozpo
rządzeniach don iós ł w  6 tygod 
n iach” .

cd. na str. 6

Audycje radiowe Kościoła Polskokatolickiego w RP
w 2010 roku

1. „Kościoły w Polsce i na świecie” 3. Nabożeństwa radiowe.
Program I, godz. 22.05 Program II, godz. 8.00

Luty — 20. 02. 2010 r. 17 stycznia 2010 r.
Kwiecień — 10. 04. 2010 r. — Niedziela
Czerwiec — 05. 06. 2010 r. 5 kwietnia 2010 r.
Lipiec — 24. 07. 2010 r. — Poniedziałek W ielkanocny
Wrzesień
Listopad
Styczeń

— 18. 09. 2010 r.
— 13. 11. 2010 r.
— 07. 11. 2011 r.

3 maja 2010 r.
— Konstytucja 3 Maja

24 maja 2010 r.
2. „Pięć minut nad Biblią” — Drugi Dzień Świąt Zesłania

Program II, godz. 7.40 Ducha Świętego

Styczeń — 23. 01. 2010 r. 15 sierpnia 2010 r.

Marzec — 13. 03. 2010 r. — Niedziela W niebowzięcia 
NMPMaj — 01. 05. 2010 r.

Czerwiec — 19. 06. 2010 r. 11 listopada 2010 r.
Sierpień — 07. 08. 2010 r. — Czwartek, Święto
Wrzesień — 25. 09. 2010 r. N iepodległości
Listopad — 13. 11. 2010 r. 16 styczeń 2011 r.
Grudzień — 31. 12. 2010 r. — Niedziela



cd. ze str. 5

O kó ln ik  ten nie wymaga kom en
tarza. Tenże wojewoda podobną 
argumentację zawarł w swym 
piśmie z dnia 6 grudnia 1923 r. 
skierowanym do Prezydenta Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu, pro
sząc go, aby pow iadom ił podległe 
sobie sądy powiatowe, że wnioski
o rejestrację stowarzyszeń pn. Ko
śc ió ł Narodowy, „spotkają się ze 
stanowczym sprzeciwem władzy 
adm in istracyjnej w myśl paragra
fu 61 kodeksu cyw ilnego, żeby 
zatem wnioski tego rodzaju z gó
ry odrzuca ły” .

Szanse na uzyskanie uznania 
prawnego PNKK w Polsce m ię
dzywojennej były tym mniejsze, im 
ściślej władze adm in istracyjne by
ły  powiązane z h ierarchią rzym 
skokatolicką. Wzajemne przenika
nie się aparatu rządowego i ko
ścielnego zaczęło się za Rady 
Regencyjnej (1917-1918), której 
już sam skład osobowy dość jasno 
określa ł społeczno-po lityczny kie
runek tego aparatu państwowego. 
W skład Rady weszli: a rcybiskup 
warszawski Aleksander Kakowski, 
książę Zdzisław Lubom irski, hrabia 
Józef Ostrowski. Nie było też 
rzeczą przypadku, że na początku 
1918 r. bp A do lf Szelążek, sufra- 
gan p łocki został powołany na 
stanow isko doradcy Rady Regen
cyjnej w sprawach koście lnych, 
k tóry pod koniec 1918 r. ob ją ł 
stanow isko kierow nika Wydziału 
Spraw Kato lickich w M inisterstw ie 
WRiOP, a następnie — dyrektora 
Departamentu Wyznań w tymże 
M inisterstw ie, którą to funkcję  
pe łn ił aż do końca 1925 r. Także 
następcy bpa A.P. Szelążka, dy
rektorzy Deparamentu Wyznań: 
Stanisław Piekarski, Kazimierz Pia
secki i hrabia Franciszek Potocki 
starali się w iernie realizować po
stu laty i życzenia duchow ieństwa 
rzym skokatolickiego. N iebagatel
ne znaczenie m iał również fakt, 
że w latach 1929-1939 s tanow i
sko w icem in istra w M inisterstw ie 
WRiOP zajm ował z ram ienia Epi
skopatu Rzym skokatolickiego ks. 
prałat Bronisław Żongołłow icz. To 
wzajemne przenikanie się aparatu 
rządowego i koście lnego wyraźnie 
u jaw niło  się także w terenie, czego 
wyrazem była ścisła współpraca 
m.in. aparatu społecznego Kościo
ła Rzym skokatolickiego z pań
stwowym  aparatem bezpieczeń
stwa na polu zwalczania nie
przy jac ió ł Kościoła Rzymskoka
to lick iego  i państwa burżuazyjne- 
go.

cd. ze str. 3

Lecz o Melchiorze, Kacprze, 
Baltazarze! 

Tajnej mądrości słynęliście
cnotą

I  z  swych uczonych ksiąg dos
zliście oto; 

Ze się w Betlejem cud Boski 
ukaże (...).

(Leopold Staff)

ryjską pow rócili do swojej o jczyz
ny.

* * *

Światło cudownej gwiazdy obu
dziło  w sercach trzech M ędr
ców wiarę w obiecanego ludziom 
Mesjasza. Ta zaś — choć nara
żona na liczne próby — dopro 
wadziła ich do Chrystusa.

*  * *

Również i my, w ędrując wśród 
ciem ności błędów i zła, może-

Opatrzność czuwająca nad lo
sem Bożego Dziecięcia nie pozwo
liła  jednak w róc ić  mędrcom na 
dwór monarchy. Zostali bowiem 
„ostrzeżeni we śnie, by nie w ra
cali do Heroda” (Mt 2, 12a). 
Wiara zaś kazała im uznać to 
ostrzeżenie jako interwencję Bo
żą, gdyż — zm ieniając zaplano
waną wcześniej marszrutę, „inną 
drogą pow rócili do ziemi swo
je j” (Mt 2, 12b). N ajpraw dopo
dobniej — okrążając od po łud
nia Morze Martwe — przeszli na 
te ry to rium  nabatejskie, nie pod
ległe w ładzy m onarchy izraelskie
go, a następnie przez pustynię sy

A cóż to przyw ieźli Mędrcy 
ze Wschodu, 

Królowie, panowie wielkiego
rodu?

„ Z  dobrawoli, szczerym ser
cem, szczerą ochotą 

dla Jezusa wonną mirrę, 
kadzidło, zło to”.

(Kazimiera Iłłakowiczówna: 
A cóż to przywieźli?)

my polegać na wierze. Ona bo
wiem — jak zauważa Aposto ł — 
„jest pewnością tego, czego się 
spodziewamy, przeświadczeniem
o tym, czego nie w idz im y” (Hbr 
11,11)

Adoracja Dzieciątka — mai. Gerardo David (r. 1515)



Nauka

W nowym roku ważnym postanowieniem 
jest troska o zdrowie

Informacje prasowe na całym świecie biją na alarm, są bowiem jedno
znaczne: choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w krajach 
rozwiniętych, w tym także i w Polsce.

Ze Wschodu na Zachód 
T  rzej Królowie-magowie 
Wiedli swe karawany 
P rzez irańskie ogrody 
I  doliny różane,
P rzez syryjskie pustynie 
Po kamieniach i piachu 
D ążyli
K u  nieznanej im Jerozolimie. 
Biegli astrologowie 
Ze swych wież kwadratowych  
Śledzili długie lata 
Niebios gwiezdne tablice —

Badali szy fr  świetlisty 
K tórym  głębia wszechświata 
Osłania swe tajemnice.
Wreszcie gwiazdę ujrzeli nieznaną  
Z  ciągnącym się za  nią ogonem 
Wędrowała co noc po niebie 
Ze wschodu na zachodnią stronę  —  

Wśród sióstr swych gw iazd  
najpiękniejsza 
Inna n iż one.
Wówczas poznali, że dożyli 
Tej łaską znaczonej chwili,
0  której z  dawna mówili 
Pieśniarze Izraela,
Ze Bóg się nad ziemią pochyli
1 ześle je j Zbawiciela,
K tóry ją  w pokoju zachowa, 
O żyw i ją  i pocieszy...

M. M orsti-G órska 
Ballada o Trzech Królach

(fragment)

Nic w ięc dziwnego, że to w łaśnie 
tym  schorzeniom  poświęca się 
dużo bodań i program ów nauko
wych. W yniki najważniejszych, z 
m in ionego roku, przedstawiono 
podczas zakończonego niedawno 
w O rlando (USA) zjazdu Am ery
kańskiego Towarzystwa Kard io lo 
gicznego, w którym  uczestniczyło 
kilkadziesiąt tysięcy kard io logów  
z całego świata.

Na kongresie zapoznano zebra
nych m.in. z wynikam i pierwszego 
program u badań k lin icznych po
św ięconych w pływ ow i na zdrowie 
medytacji transcendentnych. W eks
perymencie (finansowanym  przez 
amerykańskie Narodowe Instytu ty 
Zdrow ia) wzięło udzia ł 201 osób 
(średnio w w ieku 59 lat) z rozpo
znaną miażdżycą naczyń w ieńco
wych (dostarczających do serca 
tlen i składniki odżywcze). Uczest
n ików  podzie lono na dwie grupy. 
Jednej zalecano tradycyjne m eto
dy p ro filak tyk i chorób układu krą
żenia, a w ięc zm iany z diecie i 
aktyw ność fizyczną. Drugiej zaś — 
dwie sesje dwudziestom inutowej 
m edytacji transcendentalnej każ
dego dnia. Obserwacje trw a ły  9 lat.

W grupie pierwszej, tzw. trady
cyjnej, zdarzyły się 31 zawałów 
serca, udarów mózgu i zgonów  z 
tych powodów. Natom iast w g ru 
pie drugie j, m edytującej, takich 
w ypadków  było 20. U osób m edy
tu jących znacząco obn iżyło  się 
ciśnienie tętn icze i poziom stresu.

Jak z tego w ynika medytacje 
mogą zm niejszyć ryzyko zawału, 
udaru i zgonu z powodu choroby 
układu krążenia nawet o prawie 50 
procent.

Inną form ą ochrony przed cho
robami krążenia jest dieta (Uni
wersytet Hawajski w Manoa). Ze
spół z tego Uniersytetu w swych 
badaniach skup ił się na rybach i 
zawartych w nich kwasach tłu 
szczowych omega-3. Naukowcy 
przez kilkanście lat obserwowali 
prawie 200 tys. mężczyzn i kobiet 
(różnych ras) w w ieku 45-75 lat. 
Szczególną uwagę zwracali na 
obecność w ich diecie ryb oraz 
sposób ich przygotowywania. Ba
dania potw ierdziły, że osoby, które 
spożywały najw ięcej kwasów ome

ga-3 były najmniej narażone na 
zgon z powodu np. zawału serca. 
Ryby służą więc naszemu zdrowiu, 
ale ty lko  wtedy, kiedy są odpow ied
nio przyrządzone. Nie wolno ich 
smażyć bądź jeść w postaci solonej 
lub suszonej. Aby korzystnie w p ły 
nęły na nasze zdrowie, pow in 
niśm y je spożywać w postaci go
towanej lub pieczonej. To jest 
bardzo ważne! Korzystnie na nasze 
zdrow ie wpływa też jedzenie ryb 
z dodatkiem  to fu  i sosu sojowego 
(ale uwaga — o niskiej zawartości 
sodu!).

Pam iętajm y też o w itam inach, 
zwłaszcza o w itam in ie  D. Odgrywa 
bowiem ona (wpływając na stęże
nie wapnia) bardzo ważną rolę w 
regulacji ciśnienia tętn iczego, kon
tro li poziom u g lukozy i przebiegu 
procesów zapalnych. A wszystie te 
czynniki mogą istotnie zwiększyć 
ryzyko k łopotów  ze strony układu 
krążenia — przekonywano na 
konkresie. Z badań bowiem w yn i
kało jednoznacznie, że w przy
padku osób z bardzo małym stęże
niem w itam iny D ryzyko rozwoju 
choroby w ieńcowej było o 45 
proc. większe a ryzyko udaru aż
o 78 proc. większe niż u ludzi z jej 
praw id łowym  poziomem.

Należy też zw rócić uwagę na 
m igreny, będące jednym  z waż
nych sygnałów mogących ostrze
gać przed pojaw ieniem  się k łopo
tów  ze s trony układu sercowo-na- 
czyniowejgo, m.in. ryzyko udaru 
mózgu. Okazuje się, że w przy
padku ludzi c ierpiących na m i
greny, ryzyko niedokrw iennego 
udaru było 2,3 razy w iększe niż u 
osób nieskarżących się na tego 
typu k łopoty. Ryzyko to było w ięk
sze w przypadku kobiet niż męż
czyzn.

Reasumując, w profilaktyce i 
leczeniu chorób krążenia wiele 
zależy od nas samych, nie tylko od 
genów, a więc i od sposobu odży
wiania się, aktywności fizycznej 
oraz naszej własnej obrony przed 
stresem (temu również służą me
dytacje).

Z nowym rokiem warto te uwagi 
wziąć sobie mocno do serca, aby to 
serce chronić!



Polskie tradycje . ..

K + M + B  -  Niech Chrystus błogosławi ten dom
Tradycja wielu narodów zaakcep

towała nazwę Święta Trzech Króli. 
Oznacza ona dzień objawienia się 
Jezusa Chrystusa światu, w liturgii 
jest określany jako epifania (greckie 
epifaneia oznacza ukazanie się, 
objawienie). Na Wschodzie Obja
wienie Pana świętuje się od Ili w., na 
Zachodzie od IV w.

Święto Trzech Króli kończyło, 
trwające niegdyś od Wigilii Bożego 
Narodzenia gody, okres „świętych 
wieczorów, rozpoczynało zaś za
pusty, czyli karnawałowe zabawy. 
Można już było „uwalniać” z domu 
wszystkich, którzy zjechali na opła
tek” . Podczas tych „świętych wie
czorów” — pisał Gloger — „surowo 
przestrzegano, aby po zachodzie 
słońca nikt nie prządł, nie motał 
przędziwa, nie szył i w ogóle nie pra
cował ostrymi narzędziami. Mó
wiono, że kto w te wieczory przędzie 
i mota, będą mu się wilki motały do 
obory. Czas w te wieczory przepę
dzano przy ogniskach'domowych na 
śpiewaniu kolęd lub innych pieśni 
nabożnych i światowych, opowiada
niu starych baśni, wzajemnych odwie
dzinach i rozrywkach domowych” .

Uroczyste obchodzenie świąt Bo
żego Narodzenia (nie tylko w obrzę
dach kościelnych, ale i w życiu 
domowym) jeszcze na początku XX 
wieku trwało do Trzech Króli. Gody 
nosiły również nazwę „dwunastu 
pustych dni” i były niezwykle ważne 
w ludowym kalendarzu; pogoda panu
jąca każdego dnia wróżyła warunki 
atmosferyczne na najbliższe dwa
naście miesięcy. Wróżba ta prze
trwała do dnia dzisiejszego.

Św. Mateusz w swej Ewangelii 
podaje, że Mędrcy przybyli ze 
Wschodu, aby odnaleźć Nowo naro
dzonego króla żydowskiego i zło
żyć Mu hołd. Mędrców przyprowa
dziła do Betlejem gwiazda.

Na przestrzeni wieków wielu uczo
nych próbowało gwiazdę tę zidenty
fikować. Niektórzy uważali, że była 
to kometa Halleya, a według Jana 
Keplera, sławnego matematyka i 
astronoma, była nią koniunkcja 
Jowisza i Saturna.

Wyraz mag, będący synonimem 
mędrca, zdaje się wskazywać na per
skie pochodzenie trzech cudzoziem
ców idących za gwiazdą. Jak podaje 
tradycja, byli to: Kasper z Arabii, 
Melchior z Persji i Baltazar z Indii, 
imiona te znane są od VI w. Wschod
nia etykieta dworska nakazywała skła
danie podarunków podczas „wizyty 
oficjalnej” . Zgodnie więc z ówczes
nym obyczajem mędrcy ofiarowali

Nowo narodzonemu podarunki będą
ce wyrazem hołdu: złoto, kadzidło i 
mirrę.

Od XV w. w święto Trzech Króli 
święci się w kościele złoto i kadzidło, 
jako symbol darów, które Mędrcy 
złożyli Dzieciątku w stajence; poświę
cone nabierały magicznej mocy. 
Poświęconym kadzidłem (składają
cym się z żywicy i czasami okruchów 
bursztynu) okadzano domy, aby 
uchronić je od nieszczęść i uroków.

Od XVIII w. święci się też kredę: 
„Trzej Królowie w ichry ciszą i krzy
żyki na drzwiach piszą” . Do trady
cyjnych bowiem zwyczajów należy 
pisanie na drzwiach święconą w tym 
dniu kredą inicjałów: K + M + B i 
cyfry oznaczającej rok. Ale skrót 
trzech imion znaczy także „Niech 
Chrystus błogosławi ten dom” — 
Christus mansionem benedicat.

Znaczono też kredą zabudowania 
gospodarcze, a na ich narożach sta
wiano krzyżyki dla ochrony przed 
złymi mocami. Domostw z wypisa
nymi kredą święconą inicjałami 
Trzech Króli, unikały „złe duchy” . W 
tym dniu święcono również pierścion
ki, medaliki, pieniądze oraz wodę, 
która — jak wierzono — posiadała 
później szczególną moc i przecho
wywana do wiosny służyła jako 
obrona przed nieszczęściami. Naczy
nie z „wodąTrzęch Królów” stawiano 
w polu między wschodzącym zbo
żem lub zawieszano na owocowych 
drzewach, „by ostatek mrozu nie zni
szczył kwiecia” .

Ostatnim ze „świętych wieczorów” 
był wieczór szczodry — wigilia 
Trzech Króli. Szczodry (inaczej: 
hojny) — nazywany tak na pamiąt
kę hojności Trzech Mędrców, któ

rzy osobiście złożyli Dzieciątku 
swoje dary.

Z dniem Trzech Króli w Polsce 
wiąże się wiele obyczajów. Tego dnia 
do szopek urządzonych wcześniej w 
kościołach wstawiano figury trzech 
egzotycznych Mędrców, którym nie
jednokrotnie towarzyszyły orszaki 
sług i wielbłądów. We dworach roz
dawano służbie i czeladzi upominki, 
obdarowywano też dzieci, sąsiadów
i plebana.

Między Nowym Rokiem a Trzema 
Królami wiejskie i miejskie domy 
obchodzili kolędnicy, szopkarze, prze
bierańcy — Herody. W zespołach 
kolędników, podobnych do tych, 
które chodziły po kolędzie między 
Wigilią a Nowym Rokiem, pojawiał 
się groźny król Herod ze Śmiercią, 
Aniołem i Diabłem, albo Królowie z 
Gwiazdą. Szczególnie często Hero
dy chodziły w przeddzień święta 
Trzech Króli.

Należało (obowiązkowo) spędzić 
ten wieczór na śpiewaniu kolęd i na 
towarzyskiej zabawie. Wszyscy człon
kowie rodziny zbierali się przy stole 
na tradycyjne gorące pierogi z sera 
albo tak zwane sójki pieczone w 
piecu chlebowym. Były to bułki — 
pierogi z drożdżowego ciasta z na
dzieniem z marchwi, kapusty lub 
buraków i kaszy jaglanej.

W szczodry wieczór księża rozpo
czynali chodzenie „po kolędzie” , 
przepytując dzieci z katechizmu i 
zbierając dary. Dzieci otrzymywały 
drobne upominki oraz orzechy, żeby 
były zdrowe, a także specjalne pla
cuszki pieczone w kształcie zwierząt 
lub lalek. Na Pomorzu, gdzie pie
czono rogale—szczodraki, kolędo
wanie nazywano „chodzeniem po ro
galach” , a kolędników — szczodra- 
kami.

Szczodraki miały swoją symboli
czną wymowę, bowiem pieczono je 
takie, jaki był m iniony rok. Gdy był 
urodzajny — lepiono duże rogale z 
białej mąki, nadziewane serem, far
szem mięsnym lub kapustą z grzy
bami. Jeśli rok był biedny — szczod- 
raki były malutkie z dodatkiem otrąb i 
bez nadzienia.

Także dzień Trzech Króii nazy
wano szczodrym. Po obiedzie ba
wiono się zazwyczaj w migdałowego 
króla. Ten stary francuski i angielski 
zwyczaj stał się w osiemnastowie
cznej Polsce niezwykle popularny. 
„Na zakończenie wystawnej kolacji 
w tym  dniu podawano placek lub to rt 
migdałowy. Wieczorem przy zabawie 
roznoszono go z kawą, a komu dostał 
się migdał, ten musiał w zapusty tań
cującą zabawę wyprawić” .



Zebrane osoby częstowano „cia
stem rogatym” , czyli rogalami. A w 
jednym z nich znajdował się migdał. 
Ten kto znalazł migdał w swoim 
rogalu, zostawał królem migdało
wym panującym przez jeden dzień.

Dzień sprzyjał panieńskim wróż
bom. Młocie dziewczęta nawet mig
dał w placku wykorzystywały do 
wróżb, stąd przysłowie: „Która dosta
ła migdała, dostanie i M ichała” . Była 
to więc przepowiednia, że szybko 
stanie na ślubnym kobiercu.

Wieczór Trzech Króli kończył 
święte wieczory” , a rozpoczynał sta
ropolskie zapusty (zapusty to staro
polska nazwa karnawału) trwające od 
Trzech Króli do Wielkiego Postu.

*  *  *

Największą rozrywką karnawało
wą — jak podaje Gloger — były ku li
gi: „Była to zabawa zapewnie tak 
dawna, jak dawno zasiały się gęściej 
dwory i dworki szlacheckie na rów
ninach Wielko i Małopolski” . Kulig 
był niegdyś zabawą wyłącznie stanu 
wyższego — szlachty i magnatów. 
Polegał na odwiedzaniu się sąsiadów 
w całej okolicy. Musiał być wcześniej 
bardzo starannie obmyślony. „Nie
trudny byłwybórdom ów, do których 
zjechać miano — podaje Oskar Glo
ger — bo cały powiat, całe nieraz 
województwo, żyło z sobą jako jedna 
rodzina szlechecka (...). Otwartością

i miłością sąsiedzką stało dawne 
nasze życie, uprzejmością i gościn
nością wszelka zabawa” .

A gdy nadszedł czas kuligu, „M ło
dzież w kształtnych zaprzęgach zje
żdżała się do swego przywódcy, tam 
zwoływano muzykę i gdy już wszyst
ko było gotowe, obesłano po do
mach laską z kulą u wierzchu, która 
zwoływała kulig i wyprawiano arleki
na, a ten z trzepaczką w ręku wpadał 
do domu, gdzie się najprzód zjechać 
miano i śpiewał, skacząc: „Ej, kulig, 
kulig, kulig! Po czem znikał” (Oskar 
Kolberg). „Przyjeżdżano ze zmro
kiem w towarzystwie hucznej muzyki 
(...) w świetle kaganków i pochodni 
(...). Wjeżdżano galopem na podwó
rze, podwoiło się trzaskanie (z 
biczów) głośniej zahuczała muzyka, 
wybuchały naraz śmiechy i wiwaty, a 
z jaśniejącego rząsiście dworu wycho
dził gospodarz i gospodyni, witając 
uprzejmie kuligowe towarzystwo” 
(Z. Gloger).

Kuligi, nie tak huczne jak te szla
checkie, były też bardzo modne w 
okresie międzywojennym, później 
organizowano je głównie dla dzieci. 
Dziś tę staropolską tradycję zaczy
nają przypominać... gospodarstwa 
agroturystyczne i prywatne pensjo
naty.

W Polsce nie tylko szlachta szalała 
podczas karnawału. W miastach 
bawiono się nawet pod gołym nie

figla. Zaczepiają przechodniów, by
wa też czasem, że zablokują przejeż
dżający drogą samochód. Najwięcej 
hałasu robią Dziady potrafiące strze
lać z bata — kilkumetrowa lina 
zakończona foliowym sznurkiem, 
uderzając o ziemię, wydaje charakte
rystyczny huk.

bem, urządzano barwne pochody 
maskaradowe, wieś zaś weseliła się 
w karczmach. Ponownie zaczęły 
chodzić turonie, niedźwiedzie i wilki, 
drogami włóczyły się tabuny weso
łych przebierańców, odwiedzają
cych domy i zbierających dary. Spe
cjalnie na mięsopust przygotowywa
no wesołe piosenki. Maskarady, 
maszkary, czyli zabawy z „zakłada
niem masek” niezwykle polubili mie
szczanie i szlachta.

Warto wiedzieć, że włoski zwyczaj 
urządzania maskarad i publicznych 
balów maskowych, czyli redut, zro
dził się w Polsce najprawdopodob
niej w 1518-1519 r., dzięki królowej 
Bonie. Pierwszym organizatorem re
dut publicznych, które odbywały 
się w Warszawie na Nowym Mieście, 
był Włoch Salvador. Głośno też było
o balach karnawałowych w Gdańsku. 
Najsławniejsze urządzano w Dworze 
Artusa i w domach cechowych. Naj
słynniejsze jednak były bale war
szawskie.

A że niezwykle wesoło obcho
dzono w Polsce czas karnawału, 
zdaje się świadczyć opinia, jaką w 
XVI w. przedstawił sułtanowi Su- 
lejmanowi II Wspaniałemu, po zimo
wym pobycie w Polsce, jego poseł: 
„w pewnej porze roku chrześcijanie 
dostają wariacji i dopiero jakiś proch 
sypany im w kościele na głowy leczy 
takową” .

Przebierańcy chodzą od gospo
darza do gospodarza z powinszo- 
waniami. Aby ich się pozbyć, trzeba 
im coś dać. Odganiają złe moce, toteż 
każdy góral chętnie ich przyjmuje.

Mają na sobie bajecznie kolorowe 
stroje, a na twarzach maski (czasem 
nawet stuletnie), przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. Każda gru
pa liczy sobie kilkadziesiąt osób, na 
jej czele stoi cieszący się wielkim 
szacunkiem komendant. Kosmate 
niedźwiedzie symbolizują bogactwo
i dostatek, a konie — odradzające się 
życie. Uważać trzeba na Diabły, z 
natury złośliwe, potrafią nawet po
kłuć widłami, a nie tylko smarować 
ludzi sadzą. Nie można dać się 
zwieść Pannie Młodej, gdyż jest to 
zwykle przebrany za dziewczynę 
chłopak (kobiet nie przyjmują do 
swych grup Żywieckie Dziady). 
Górale boją się też Śmierci, która — 
chodząc po wsi — wypatruje, kto nie 
najlepiej wygląda i kogo można by 
już „skosić” . Spotkanie z nią twarzą 
w twarz to zła wróżba.

Dziady chodzą po Żywiecczyźnie 
od niepamiętnych czasów. „Dziado
wanie” to zazwyczaj rodzinna tra
dycja, przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Warto wiedzieć o tych 
zwyczajach, bowiem odwiedzające 
nas grupy zagranicznych turystów 
pytają o tego rodzaju atrakcje 
w Polsce. Należy więc znać to, co 
ludowe, atrakcyjne i polskie.

. . . i  zwyczaje ludowe
l

Żywieckie Dziady -  na szczęście
Do końca karnawału, zgodnie z tradycją ludową do Ostatków, harcują w 

wioskach Żywiecczyzny kolorowe grupy przebierańców (20-30 osób) zwane 
Dziadami. Spotkać je można zwłaszcza od Zwardonia do Cięciny, wzdłuż rzeki 
Soły. Są wśród nich: Maciudele czyli Sznurkorze — (od bibułkowych wstążek), 
Konie, Cygan, Śmierć, Panna Młoda, Żyd, Policjant, Kominiarz, Lekarz i wiele 
innych postaci w maskach.

Dziady chodzą od domu do domu, 
śpiewają i robią przy tym dużo ha
łasu. Nikt ich jednak nie przegania, 
gdyż — zgodnie z ludowymi wierze
niami — odstraszają złe moce, budzą 
w uśpionej zimą przyrodzie życie.
Towarzyszące im Diabły smarują 
napotkanych przechodniów sadzą.
Nikt nie protestuje, gdyż ma to przy
nosić szczęście. Potrzebne jest więc 
ubranie, którego nie będzie żal 
wyrzucić, jeśli nie uda się wyczyścić 
plam z sadzy, a wtedy można wy
ruszyć na spotkanie z Dziadami.

Żywieckie Dziady nie są grzecz
nymi kolędnikami wędrującymi od 
domu do domu, żeby zaśpiewać 
kolędę. Kolorowi przebierańcy są po 
prostu natrętni i robią dużo hałasu.
Nie ustojąani chwili w miejscu. Przy- 
typują, tańczą, śpiewają i wciąż 
myślą o tym, by spłatać jakiegoś



Lata 1945,1946,1947 i następne..
Otrząsająca się z wojennych zniszczeń Warszawa co dzień 

zadziwiała przyjezdnych. Sprzątano, segregowano gruzy, bu
dowano, czyszczono, planowano. Jednym słowem: pracowano,
i jeszcze raz: pracowano w zawrotnym tempie!

Warszawski dzień
A jak upłynęły pierwsze powojenne święta Bożego Narodzenia 

w Warszawie roku 1945? Przeczytajmy, co wtedy napisała 
codzienna prasa:

cd. ze str. 2

Rok 1945, maj. Baraki budowniczych Trasy W -Z wśród ruin Placu Zamkowego

W końcu grudnia 1945 r. 
ruiny stolicy przyprószone by
ły topniejącym śniegiem. Po 
wielu mroźnych dniach na
deszła odwilż. Na Wiśle ru
szyły lody. Omal nie doszło 
do katastrofy na odbudowy
wanym moście ks. J. Ponia
towskiego: „Saperzy zakłada
ją kolejne ładunki. Nagle od
rywa się wielka tafla lodu
0 średnicy ponad 50 m, prąc 
całą siłą nurtu Wisły na ro
botników stojących na rusz
towaniu oplatającym odbudo
wywane przęsła mostu. Ro
botnicy uciekają w popłochu. 
Jedni ku mostowi na ruszto
waniu, inni ku brzegowi. Kra 
napiera na rusztowanie po
mocnicze, na którym ustawio
no dźwigi. Drewniana kon
strukcja trzeszczy, pękają spo
jenia. Lada chwila zawali się
1 rusztowanie, a z nim oba 
dźwigi. Na szczęście potężna 
kra zmienia kierunek, płynąc 
w stronę brzegów. W ostat
niej chwili robotnicy luzująr 
cy przy brzegu liny przeska
kują na ośnieżone tafle sta
łego lodu” — informowało 
„Życie Warszawy” 24 grudnia 
1945 r. W przedzień Wigi
lii, 23 grudnia, dyrekcja Miej
skiego Zakładu Komunikacji 
przystąpiła do budowy kład
ki dla pieszych, łączącej przy
czółki zniszczonego wiaduktu 
przy Dworcu Gdańskim. „Most 
pozwoli na przesiadanie się 
pasażerów z trolejbusów ja
dących na Śródmieście do 
tramwajów na Żoliborzu” — 
pisało „Życie Warszawy” .

Główną ulicą handlową tam
tej Warszawy stała się niemal 
niezniszczona Targowa na Pra
dze. Ale życie wracało i na 
Marszałkowską. W miejscu wy

burzanych ruin kamienic powsta
wały parterowe pawilony pełne 
sklepów. W w igilijny poniedzia
łek 1945 r. na Marszałkowskiej 
widziano nawet więcej ludzi 
niż na Targowej. Jednak tu,
i tam w sklepach nie było 
tłumów. Mieszkańcy zburzonej 
Warszawy nie mieli pieniędzy.

„Ruch w sklepach był nie
znaczny, mimo że ceny towa
rów, zwłaszcza świątecznych

ozdób choinkowych, świeczek, 
słodyczy, owoców, spadły. Na 
placykach w różnych punktach 
miasta lasy choinek próżno 
czekały na nabywców” — do
nosiła „Rzeczpospolita” . Na 
święta udekorowano tylko nie
liczne budynki na Pradze. Zie
lenią przykryto gmach Central
nej Dyrekcji PKP przy Targo
wej, w którym krótko mieści

ła się siedziba Krajowej Rady 
Narodowej. Na dziedzińcu bu
dynku stanęła wysoka choinka 
ozdobiona bombkami. Druga 
stała przed koszarami na uli
cy 11 Listopada. Obydwu drze
wek pilnowali uzbrojeni war
townicy.

Na wysokości zadania sta
nęły elektrownia i gazownia 
miejska. Nie odnotowano wię
kszych przerw w dostawach

Wykop pod wjazd do tunelu trasy W -Z — po lewej widać fundamenty starych budynków



Rok 1946, grudzień. Drugie powojenne święta. Studenci 
Politechniki Warszawskiej sprzedają na Placu Zbawiciela choinki

Rok 1946, grudzień. Jasełka w Teatrze Roma zorganizowane 
przez Miejski Wydział Opieki nad Matką i Dzieckiem

prądu i gazu. O ciepło w więk
szości mieszkań trzeba było 
zadbać na własną rękę. Pra
cownicy urzędów państwo
wych otrzymali deputat węg
la jeszcze przed świętami. 
Reszta musiała zadowolić się 
zapewnieniami władz, że wa
gony z węglem jadą już ze Ślą
ska.

Prezenty były skromne, za to 
stoły wigilijne zaskakiwały obfi
tością. Święta stały pod zna
kiem paczek UNRRA, które wno
siły wiele urozmaicenia w ja
dłospisy świąteczne rodzin pra
cowniczych” — pisało „Życie 
Warszawy” . Oficjalnie obowiązy
wała reglamentacja. W sklepach 
spożywczych i mydlarskich na 
karty zaopatrzeniowe sprzedawa
no marmoladę — 12 zł za kilo
gram, herbatę naturalną — 160 
zł za kilogram, kawę natural
ną — 50 zł za kilogram. Mydło 
doprania — po jednym kawałku
o wadze 0,45 kg — sprzedawa
no na kartki po cenie 6 zł 70 gr, 
zaś 113-gramowy kawałek mydła 
toaletowego Lifeboury w cenie 
4 zł 80 gr.

Ale Warszawa, doświadczo
na latami okupacji niemieckiej,

także po wojnie radziła sobie 
z ograniczeniami aprowizacyj- 
nymi. Znów, tak jak w czasie 
okupacji, kolejki podmiejskie 
zapełnione były osobami do
wożącymi Warszawiakom pro
wiant własnego wyrobu, czyli 
wędliny, mięso, drób, masło, 
ser, jajka, mleko.

Na wigilijnych stołach le
żały rarytasy z paczek UNRRA, 
a kolędowanie przerywał da
leki huk eksplozji. W kościo

łach odbywały się śluby. Nota
bene, w kościele św. Floriana 
na Pradze stanęło na ślubnym 
kobiercu aż 180 par.

Tak upłynęło pierwsze powo
jenne Boże Narodzenie 1945 r.

Pierwsze i kolejne święta 
Bożego Narodzenia i Nowe
go Roku były bardyo wznio
słe. Cieszono się z każde
go świątecznego drzewka,

cd. na str. 14
Rok 1948.1 Maja. Manifestacja pierwszomajowa na Placu Unii Lubelskiej

Rok 1946, grudzień. Święty Mikołaj jeszcze przy choince, choć już 
dziwnie podobny do Dziadka Mroza. Na zdj.: Choinka dla naj
biedniejszych dzieci zorganizowana przez premiera Edwarda Osób- 
kę-Morawskiego w Sali Kolumnowej Pałacu Namiestnikowskiego



Rok 1948. 21 marca. Przeniesienie figury Chrystusa Rok 1948, czerwiec. Jeszcze wciąż częściowo zniszczona
z kościoła Karmelitów do katedry św. Jana Chrzciciela wojną ulica Marszałkowska. Chłopcy grają w pikuty

cd. ze str. 13

z każdego prezentu, z przy
gotowań świątecznych. Foto
reporterzy uwiecznili na kli
szach warszawskie obrazy 
z tamtych lat. Nie tylko zresz
tą związane z zimą, ale i z in
nymi porami roku. Oto nie
które z nich, które wprowa
dzają nas w atmosferę tam
tych, powojennych, warszaw
skich dni.

Lubię  spacerow ać po  War
szawie. Lub ię  pa trzeć na k o lo 
rowe tłum y przem ierza jące K ra
kow skie  P rzedm ieście, N ow y  
Świat, S tare M iasto, A le je  U ja
zdow sk ie , Piękną, M arsza łkow 
ską. Lub ię  czasem  p rzys ta 
nąć p rzed  oknam i w ystaw o
w ym i p ięknych , now oczesnych  
sklepów , zapraszających, że
by wejść... P rzyg lądam  się 
roześm ianym  m łodym  ludziom , 
k tó rzy  nie pam ięta ją  czasów  
w ojny  i spotan iczne j, p ra w d z i
w ie w arszaw skie j werwy, o d 

b u d o w y  Warszawy. O n i ju ż  
taką Warszawę, jaka  je s t te 
raz, zastali. N ie pam ię ta ją  k ło 
p o tó w  i trudnośc i, z ja k im i 
b o ry k a li się ich  dz iadkow ie
i rodzice. W ojnę znają — 
na szczęście — ty lko  z f i l 
m ów. O dbudow ę rów nież. Ja
ka była  w cześn ie j Warszawa, 
50-60 la t temu, to dla n ich  
h is to ria , u trw a lona  na taś
m ach film o w ych , w a lb u 
mach. Wiedzą, że taka b y 
ła. A le  do tam tych , h is to 
rycznych  dla n ich  lat, ju ż  nie  
wracają. Cieszą się dn iem  
dzis ie jszym . Może to i d o b 
rze?

ie "k ie
Nasza Warszawa  —  o k ru t

n ie  z ran iona  lecz odbud ow a
na, a teraz po n o w n ie  o d n o 
w iona, nasza wspólna, n a j
p iękn ie jsza  i na jukochańsza. 
Teraz jes t nowoczesna, b ły 
szcząca srebrem  now ych  d o 
m ów  i m ostów , zadbana i po  
p ro s tu  m łoda. Zawsze była

p iękna  i ukochana. I taka 
pozostan ie  dla nas na zaw 
sze. M oja Warszawa.

(Warszawiak)

Rok 1970. Święty Mikołaj już nie musi się oba
wiać o swoją pozycję. Problemy są nato
miast z zaopatrzeniem. Na zdj.: sprze
daż świeżych karpi na warszawskiej ulicy



Nauka

Głos sprzed 150 laty
Jak don iosła  prasa (G l/l/zczerw - 

ca ub.r.) amerykańscy naukowcy 
odtw orzyli najstarszy na św ie
cie zapis dźwięku. To głos fran 
cuskiego wynalazcy Edouarda-Leo- 
na Scotta sprzed 150 laty. Na
granie jest b lisko 20 lat star
sze niż dźwięki zarejestrowane 
przed Thomasa Edisona, który ucho
dzi za p ioniera fonogra fii. Kie
dy w 1877 r. Edison w ykonał p ierw 
szy model fonografu  i do jego tu 
by zarecytow ał popularny w Am e
ryce wierszyk: „M arysia miała ba
ranka, białego niczym śnieg. Gdzie
kolw iek szła Marysia, baranek za 
nią b iegł...” , już od dawha w ar
chiwach Francuskiej Akadem ii 
Nauk leżał zapis głosu paryskie
go drukarza Edouarda-Leona Scot
ta de M artinv ille ’a: białe esy- 
-floresy wyryte na papierze po
krytym  sadzą. Fizycy z K a lifo r
nii znaleźli sposób, żeby je teraz 
odtworzyć.

Edouard-Leon Scott de M artin- 
ville  był zecerem, a także księga
rzem i m ajsterkowiczem , któ re
go fascynowała idea graficznego 
utrwalenia dźwięku. C hcia ł zapisać 
głos z wszystkim i jego niuansami, 
marzył o stworzeniu idealnej ste
nografii. Na podobieństw o fo to 
grafii, właśnie w owym czasie wyna
lezionej, która potrafiła  uwiecznić 
na szkle u lotne św ietlne obrazy. 
W zorując się na budowie ludzkie
go ucha — b łony bębenkowej i ko
steczek słuchowych, w 1857 r. opa

tentow ał instrum ent, który nazwał 
fonautografem . Przypom inał on 
późniejszy fonogra f Edisona — 
m iał tubę zakończoną membraną. 
Dźwięk w zm ocniony w tubie po
budzał do drgań membranę, a ta 
poruszała rylcem, który dotyka ł 
do papierowego cylindra  osm o
lonego dymem lam py naftowej. 
Scott m ów ił do tuby i jednocze
śnie kręc ił bębnem, a rylec w y
drapyw ał w sadzy linie. Głos

zm ienia ł się w jasne zygzaki na 
czarnym tle.

Francuski wynalazek nie zrob ił 
fu ro ry, nie znalazł w ielu zastoso
wań, choć kilka egzemplarzy po
wędrowało do naukowych labora
to riów . Kiedy jednak 20 lat później 
do Europy dotarły z USA pierwsze

wieści o mówiącej maszynie Edi
sona, francuski wynalazca poczuł 
się ograb iony z pom ysłu. W pa
m iętn ikach ża lił się, że to on 
jest odkrywcą, sława należy się 
jemu, a także Francji. Am eryka
nie zaś, co najwyżej ulepszyli w y
nalazek.

Sława poszła za Edisonem, to je 
go fonogra fy  tra fiły  na królewskie 
dwory, do niego nagrywała się kró
lowa W iktoria, cesarzowie Franci
szek Józef, W ilhelm  i car M iko 
łaj.

Jeszcze do niedawna za najstar
szy zarejestrowany dźwięk ucho

dziło  ora torium  Han- 
dia, które Edison wy- 
d rapał na woskowym cy
lindrze w 1888 r. (nie 
zachował się p ierw 
szy nag rany przez 
niego w ierszyk o Ma
rysi). K iedy jednak 
w paryskich archiwach 
znaleziono pod ko
niec 2007 r. nagra
nie Scotta de Mar- 
tinville 'a, Am erykanie 
o d tw o rz y li je. B y ł 
to g łos starszego pa
na, najpewniej same
go wynalazcy, recytu 
jącego pierwsze wer

sy sztuki „A m in ta ” renesanso
wego w łoskiego poety Torqua- 
ta Tassa oraz śpiewającego ga
mę. Edouard-Leon Scott de M artin- 
ville  przem ów ił z zaświatów. Jak 
na ironię losu, honor oddali mu 
Am erykanie, potom kow ie Ediso
na.
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M IES IĘC ZN IK  KA TO LICK I Druk: Zakład Poligraficzny „Polkat — Holding” Sp. z o.o. Zam. 27/2009._________ Nakład: 1.250 egz.

Drodzy Czytelnicy!
M in ęła  północ. Z a k o ń czy ł się rok

2009. W eszliśm y ju ż  w now y rok
2010. "

W szystk im  naszym  C zyte ln ikom  
ży c zy m y  pom yślnych dni w całym  ro
ku, zdrow ia i pow odzenia oraz spełnie
nia m arzeń  —  i tych  m alutkich, i tych  
troszkę w iększych

Redakcja
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