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Święta Rodzina ze św. Anną -  mai. Ęl Greco



W nawiązaniu do naszej okładki

Postać św. Anny
(której uroczystość obchodzimy 26 lipca)

Już w starożytności chrze- 
śijańskiej szczególniejszej czci 
doznawała św. Anna.

Zasadniczą przyczyną tego 
jest fakt, że wydała ona na świat 
Matkę Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa — Maryję.

Św. Anna doznaje również 
czci w uznających tradycję 
pierwszych wieków Kościołach 
starokatolickich. Stąd też, pod 
datą 26 lipca, jej święto uwzględ
nia również kalendarz liturgicz
ny Kościoła Polskokatolickiego.

Ani Ewangelie kanoniczne, 
ani też pozostałe księgi No
wego Testamentu nie przeka
zały nam żadnych wiadomoś
ci o św. Annie. Co więcej, 
nie wymieniają nawet jej im ie
nia.

M ilczenie ksiąg bib ijnych sta
ra się uzupełnić — obfita  w tym 
względzie — literatura apo
kryficzna, już od pierwszych 
wieków istnienia i działalności 
Kościoła Chrystusowego. W y
m ienić tu można chociażby 
takie księgi, jak: powstała
ok. r. 160 — „Protoewangelia 
Jakuba” , napisana w VI w., 
„Ewangelia Pseudo-Mateusza” , 
czy wreszcie datowane na 
V III w. — „Księgi narodze
nia błogosławionej Maryi Pan
ny i dzieciństwa Zbaw icie la” . 
We wspomnianych księgach 
spotykamy liczne szczegóły do
tyczące Najświętszej Bogaro
dzicy i Jej matki — św. Anny. 
Według nich Anna wywodziła

Św. Rodzina ze św. Anna
m a i  El Greco

się z rodziny kapłańskiej w Bet
lejem, a jej rodzice zamieszkali 
później w dzie lnicy Bezetha w 
Jerozolim ie. Jej mężem został 
św. Joachim. W księgach tych 
jest mowa o ich licznych cnotach 
i m odlitwach, o ich tęsknocieza 
upragnionym  dziecięciem, któ
re ślubują przeznaczyć na 
służbę Bożą w świątyni je rozo
limskiej. Wspomniane księgi 
nadmieniają o anielskiej za
powiedzi, że prośby ich zostały 
wysłuchane oraz o narodzeniu 
Maryi.

Relacje pisarzy Kościoła 
wschodniego — pojawiające 
się w czasach znacznie póź
niejszych i zdające się w zna
cznej mierze pozostawać pod 
wpływem apokryfów  — nie są w 
stanie potw ierdzić prawdzi
wości przytaczanych szczegó
łów. A chociaż niektóre z nich 
są same w sobie fałszywe, 
przecież niemal zuchwalstwem 
byłoby zaprzeczyć im zupełnie. 
Bowiem równie trudno je udo
wodnić, jak i z całą pewnością 
zawarte w nich fakty oddzielić 
od legendarnych dodatków. 
A le — co trzeba podkreślić — 
więcej, niż zawarte w pismach 
O jców Kościoła wschodniego 
opowiadania w tym względzie, 
z których trudno niekiedy w y
łuskać ziarno zawartej w nich 
prawdy, o wysokiej świętości 
rodziców Maryi zapewnia nas 
ich powołanie, jakie im wyzna
czyła Opatrzność i przekona
nie całego Kościoła powszech
nego.

W spomniane już szczegóły z 
życia św. Anny pojaw iły się — 
pod wpływem apokryfów  — 
dopiero w XIII wieku. W nawią
zaniu do nich powstały wów
czas na Zachodzie nowe legen
dy dotyczące matki Bogarodzi
cy. Znalazły one swoje odbicie 
głównie w dziele W incentego 
z Beauvaus „Zw ierciadło h isto
ryczne” oraz w „Z łote j legen
dzie” Jakuba de Voragine. 
Jedna z tych legend głosi, że 
doczesne szczątki św. Anny — 
pogrzebane początkowo w jej 
domu w Jerozolim ie — w VIII w. 
przeniesione zostały do Kon

stantynopola. Jeszcze inna le
genda tw ierdzi — że do m iej
scowości Apt w Prowansji 
(Francja).

W VI w. wzniesiona została w 
Konstantynopolu świątynia pod 
wezwaniem św. Anny. Inna 
sakralna budowa wzniesiona 
ku jej czci istn ia ła w Jerozoli
mie, w miejscu jej rzekomego 
grobu. Kościół powszechny 
uśw ięcił wywodzącą się z Jero
zo lim y tradycję, według której 
Anna jest matką Maryi Dziewicy. 
Dokonałtego aprobując powstałe 
w starożytności chrześcijań
skiej ku jej czci hym ny greckie 
i hom ilie  O jców Kościoła, a na
stępnie jej kult publiczny.

*  *  *

Stosownie do nauki i praktyki 
Kościołów  kato lickich i prawo
sławnych, oprócz Boga w T ró jcy  
jedynego, oddajem y również cześć 
aniołom  i św iętym. Oczywiście, 
inna jest cześć oddawana Bogu, 
inna zaś świętym. Oddajemy cześć 
świętym dlatego, że według pow
szechnego przekonania ludu bo
żego, są oni w iernym i sługam i 
Pana Boga.

Mamy tu na myśli św iętych w y
b itnych, a więc tych, którzy stali się 
wzorem do naśladowania. W staro
żytności chrześcijańskiej, jak 
już wspomnieliśmy, szczególniej
szej czci doznawała także św. Anna 
Zasadniczą zaś tego przyczyną jest 
fakt, że — według tradycji Kościoła 
p ierwszych w ieków  — wydała ona 
na św iat Matkę Syna Bożego, 
Jezusa Chrystusa — Maryję. Była 
więc bardzo bliską osobą Synowi 
Bożemu, była bowiem Jego babką. 
Z tej racji na pewno może nam 
uprosić u Boga w ięcej, niż każdy 
inny święty. Wyrazem czci dla tej 
w ie lkie j Patronki oraz przekonanie
0 jej o rędow nictw ie  u Boga są 
słowa starożytnej pieśni koście l
nej, w której powtarzamy między 
innymi:

„Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie 
za jej wielkie dary;
które nam rozdała; morza łask rozlała; 
na ludzi bez miary;
Anna w każdym czasie za nami się wstawia
1 Boga nam błaga,
człowieka ratuje, nim się opiekuje; 
ubogich wspomaga”



Rekolekcje Wielkopostne w parafii pw. św. Barbary 
w Krzykawie-Małobądzu

W tym roku, w naszej parafii, Rekolekcje Wielkopostne poprowa
dził ks. Artur Korpik — proboszcz parafii polskokatolickiej pw. św.
Wawrzyńca w Turowcu. W dniach od 10 do 12 marca br. były to 
rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół im. Francesco 
Nullo w Krzykawie, a w dniach od 12 do 14 marca — rekolekcje dla 
starszych parafian.

Ks. A. Korpik został bardzo 
mile i serdecznie przyjęty przez 
nasze dzieci i młodzież, jak i 
przez starszych parafian, może 
także dlatego, że rok temu reko
lekcje w naszej parafii g łos ił 
jego brat, ks. Kamil Korpik — 
obecnie proboszcz w Libiążu- 
-Moczydle.

Rekolekcje W ielkopostne w 
życiu liturg icznym  Kościoła to 
szczególny czas nauki i pokuty, 
czas refleksji i przemiany; czas 
przygotowania się na spotkanie 
z Bogiem, ale także na spotka- 
n iezsam ym  sobą. Po tej drodze 
w ielkopostnej refleksji, w yc i
szenia i zamyślenia, um iejętnie 
prowadził nas ks. Artur, który w 
przystępny, zrozum iały sposób 
zachęcał „jak jest napisane w 
księdze mów proroka Izajasza: 
Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, p ro 
stujcie ścieżki dla Niego! Każda 
dolina niech będzie wypeł
n iona”  (Łk 3, 4). Wprawdzie 
droga to trudna, wymagająca 
sił, odwagi, ale także nadziei, 
aby pójść pod krzyż i prosić: 
Boże, odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom. Rekolekcjonista 
zachęcał nas do modlitwy, 
otw ierał na mądrość Słowa 
Bożego, mówiąc o znaczeniu 
tajem nicy Krzyża i Zm artwych
wstania w życ iu  każdego chrze
ścijanina, zarówno starszego, 
jak i tego młodego, dopiero 
wchodzącego w życie. W ielok
rotnie powtarzał, że „n ie ma

Ks. Artur Korpik — Rekolekcjonista i ks.
i młodzieży — uczestników

lepszego przyjaciela nad na
szego Zbawiciela. Kto Mu zau
fa, ten się nie zawiedzie” .

W dzień spowiedzi świętej 
rozważania dotyczyły grzechu i 
wszystkich jego konsekwencji. 
W tym też duchu Rekolekcjoni
sta przeprowadził wraz z dzieć
mi Drogę Krzyżową; po skoń
czonej nauce wszystkie dzieci 
skorzystały z Sakramentu Po
kuty. Natomiast dla starszych 
parafian rozważania rekolek
cyjne rozpoczęły się w piątek 
Drogą Krzyżową, a z Sakra
mentu Pokuty chętnie korzy
stali przed każdą Mszą św.

Miłą niespodziankę spraw ił 
nam również ks. Kamil Korpik — 
proboszcz parafii św. Matki 
Bożej N ieustającej Pomocy w 
Libiążu, który wraz z młodzieżą 
odw iedził naszą parafię. W ten

proboszcz Tadeusz Budacz wśród dzieci 
Rekolekcji Wielkopostnych

sposób m łodzież z obu parafii 
mogła się spotkać, poznać i 
wym ienić wspólne dośw iad
czenia i spostrzeżenia; bę
dziemy chcieli te kontakty 
kontynuować.

W niedzielę, po Mszy św., 
wszyscy żegnaliśmy ks. Artura 
Korpika: młodzież, która wrę
czyła kw iaty oraz drobny upo
minek, chór parafialny, Rada 
Parafialna z panem prezesem 
J. Januszkiem.

Tegoroczne Rekolekcje W iel
kopostne pozostaną w naszej 
pamięci, a także na wspólnych, 
pam iątkowych zdjęciach. Ks. 
Tadeusz Budacz i cała parafia 
dziękują: Bóg zapłać, księże 
Arturze, za trud głoszenia reko
lekcji w naszej parafii.

Uczestnik



Niedziela Palmowa w parafii pw. św. Barbary 
w Krzykawie-Małobądzu

Procesja z palmami wokół kościoła

Ksiądz Proboszcz i panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze swymi pięknymi palmami

Niedziela Palmowa, ostatnia nie
dziela przed Wielkanocą, to dzień 
radosnej procesji palmowej, która w 
naszej tradycji jest szczególnie barw
na i wzruszająca. W żadne inne 
święto nie ma takiego dużego zgro
madzenia dzieci i młodzieży na jed
nej Mszy św., jak właśnie w Niedzie
lę Palmową.

W tym roku, 28 marca br., w uro
czystej procesji — z kilkumetrowymi 
palmami — uczestniczyły panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z Kuźniczki 
Nowej, na czele z przewodniczącą 
Janiną Liszka; z Małobądza z prze
wodniczącą Teresą Liszka; z Ujkowa 
Nowego z przewodniczącą Stani
sławą Kalempką.

Ks. Tadeusz Budacz — proboszcz 
parafii w Krzykawie-Małobądzu — 
przed Mszą św. odczytał fragment z 
Ewangelii według św. Łukasza, upa
miętniający uroczysty wjazd Jezusa 
do Jerozolimy.

„Gdy przyszedł w pobliże Betfage i 
Betanii, do góry zwanej Oliwną, wys
łał dwóch spośród uczniów, mówiąc: 
Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, 
a wchodząc do niej, znajdziecie oślę 
uwiązane, którego jeszcze nikt nie 
dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadź
cie tutaj. A gdyby was kto pytał: Dla
czego odwiązujecie?, tak powiecie: 
Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i 
znaleźli wszystko tak, jak im powie
dział. A gdy odwiązywali oślę, zapy
tali ich jego właściciele: Czemu 
odwiązujecie oślę? Odpowiedzieli: 
Pan go potrzebuje. I przyprowadzili 
je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie 
swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 
Gdy jechał, słali swe płaszcze na 
drodze. Zbliżał się już do zboczy 
Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo 
uczniów poczęło wielbić radośnie 
Boga za wszystkie cuda, które 
widzieli. I wołali głośno: Błogosła
wiony Król, który przychodzi w imię 
Pańskie. Pokój w niebie i chwała na 
wysokościach. Lecz niektórzy fa
ryzeusze spośród tłumu rzekli do 
Niego: Nauczycielu, zabroń tego 
swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam 
wam: Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą”  (Łk 19, 29-40).

Po wysłuchaniu Ewangelii, ks. 
proboszcz Tadeusz poświęcił palmy, 
a chórśpiewałpsalm: „Dzieci hebraj
skie” . Po czym ruszyła wokół kościo
ła procesja; na czele krzyż, za nim 
ministranci, później mnóstwo dzie
ci i młodzieży, dalej panie z Kół Go
spodyń Wiejskich, Ksiądz Proboszcz

i wierni. Wszyscy trzymali w rę
kach palmy, symbolizujące zwycię
stwo — zwycięstwo Chrystusa nad 
śmiercią. Tradycyjnie — starym 
zwyczajem — procesja zatrzyma
ła się przed zamkniętymi drzwia
mi kościoła i po odśpiewaniu psal
mów przez Księdza Proboszcza 
oraz chór i po trzykrotnym stuk
nięciu krzyżem, otworzyły się drzwi 
kościoła i procesja weszła do świą
tyni.

W Niedzielę Palmową zamiast 
kazania odczytana jest Ewangelia

Męki Pańskiej, którą czytają na 
przemian, Ksiądz Proboszcz i Or
ganista — pan Marcin Maczek; w ten 
sposób pogłębiany jest nastrój zadu
my nad Męką naszego Pana.

Na zakończenie uroczystości 
Ksiądz Proboszcz, dziękując 
wszystkim za przybycie, szczególne 
słowa podziękowania skierował do 
pań, które wykonały kilkumetrowe 
palmy i dzieciom za ich piękne 
palemki.

Parafianin



W dniu 6 marca 2010 r., w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Szczecinie 
odbyły się w ielkopostne rekolekcje dla kapłanów Diecezji W rocławskiej. 
Rekolekcje rozpoczęły się sakramentem pojednania, k tóry przeprowadził 
ks. Tadeusz Krasiejko, proboszcz parafii w Lesznie. Następnie została 
odpraw iona Msza św. koncelebrowana. P rzewodniczył jej ks. inf. m gr Sta
nisław Bosy, Adm in istra to r Diecezji W rocławskie j. Na wstępie bardzo ser
decznie przyw itał on zgromadzonych księży. Kazanie rekolekcyjne w yg łos ił 
ks. Dom inik Gzieło, proboszcz parafii w Bukowie Morskim. Po Mszy św. 
wszyscy udali się na obiad, podczas którego była okazja do pogłębienia 
więzi m iędzykapłańskiej (poprzez wym ianę myśli). Rekolekcje zakończyły 
się wspólną Drogą Krzyżową, którą poprow adził ks. Ju lian Kopiński, p ro 
boszcz parafii w Kotłowie.

(T.K.)
*  *  *

Drogi nasze codzienne wiodą do Emaus, co dnia tysiące braci 
mijamy w pośpiechu — wśród nich i Ciebie, Jezu, nie rozpoznawany, 
Który dźwigasz na barkach ciężar naszych grzechów.

Drogi nasze codzienne wiodą do Emaus — zbyt ciężko Cię rozpoznać 
i ciężko uwierzyć, żeś zawsze jest kaleką, starcem lub nędzarzem upor
czywym, natrętnym i tragicznie biednym.

Drogi nasze codzienne do Emaus wiodą — rozprawiamy o Tobie ucze
nie i tkliwie; słyszysz nas i — z nadzieją krzyżem przejście grodząc — 
prosisz o cyrenejską przysługę i... milkniesz.

Drogi nasze codzienne wiodą do Emaus — wstępujemy do świątyń, 
by ujrzeć Cię w Hostii, aby móc Cię nie poznać w bliźnich, co mijają, by 
wykupić się z trudnej ofiary: z miłości...

Maciej J. Kononowicz (*1912): 
Droga do Emaus (Etiudy z Wielkiego Tygodnia)

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

P I K
W akcie oskarżenia Prokuratury 

przy Sądzie Okręgowym w Byd
goszczy z dnia 18 października 1926 
r. (nr 2J 66/26), wniesionym do Izby 
Karnej Sądu Okręgowego w Bydgo
szczy, oskarżono ks. S.M. Zawadz
kiego oraz Józefa Facę i Jana Gacę o 
znieważenie „czynem ciągłym” Koś
cioła Rzymskokatolickiego, jego 
„urządzeń i obrzędków". Ks. Zawadz
kiemu, będącemu główną postacią 
aktu oskarżenia, zarzucano, że:

a) „jako organizator nieuznanego 
w Polsce związku religijnego, do 
nazwy, jaką ten związek przybrał, 
dodał nazwę «Kościół katolicki* i 
nazwą tą się posługiwał” ;

b) jako kierownik tego nieuzna
nego w Polsce związku (tj. parafii — 
uw. W.W.) przybierał (tytuły): «ksiądz, 
proboszcz*, a na określenie zorgani
zowanego związku wyznaniowego 
„używał nazwy «parafia», które to 
tytu ły i nazwy — zdaniem prokura
tury — przysługują tylko „duchow
nym należącym do jednego z wyznań 
w Państwie” ;

c) „wykonywał obrządki nie
uznanego w Polsce związku relig ij
nego, posługując się obrządkami, 
ceremoniałem i sprzętami liturg i
cznymi Kościoła Rzymskokatolickie
go” .

Współoskarżonych J. Facę, prze
wodniczącego Rady Parafialnej i 
J. Gacę, sekretarza Rady Parafialnej 
obwiniano o to, że do nazwy „nie
uznanego w Polsce związku re lig ij
nego” dodali słowa «Kościół kato
lick i* i nią się posługiwali. Nadto ks. 
S.M. Zawadzkiego oskarżono o to, 
że w latach 1925—1926 wielokrotnie 
czynem ciągłym, a J. Faca i J. Gaca w 
dniu 4 lutego 1926 r. publicznie 
znieważali Kościół Rzymskokatolic
ki, jego urządzenia i obrządki przez 
to, że ks. Zawadzki na zebraniach 
twierdził, a przewodniczący i sekre
tarz Rady Parafialnej do protokołu 
policyjnego podali, iż „Kościół 
Rzymskokatolicki nie stosuje się 
do Ewangelii i Pisma Świętego, że 
duchowieństwo rzymskokatolickie

cd. na str. 6

Rekolekcje Wielkopostne 
dla kapłanów 

Diecezji Wrocławskiej



cd. ze str. 5

nie wykonuje obowiązków sumien
nie, że księża Kościoła Rzymskoka
tolickiego nie głoszą prawdy” . Wresz
cie wszystkim oskarżonym zarzuca
no, że „bez upoważnienia zajmowali 
się wykonywaniem urzędu publi
cznego i podejmowali czynności, 
które wolno podjąć tylko na mocy 
urzędu” , przez prowadzenie aktów 
chrztów, ślubów i zgonów wiernych 
„utworzonego w Bydgoszczy (...) 
związku religijnego i ściągali podatki” .

Wyrok zapadł na rozprawie odby
tej przed Sądem Okręgowym (I Izba 
Karna) w Bydgoszczy w dniu 9 grud
nia 1926 r. Wezwano na nią aż 15 
świadków oraz biegłego do spraw 
„ekspertyzy sądowo-teologicznej” , 
proboszcza parafii rzymskokatoli
ckiej pw. św. Trójcy w Bydgoszczy. 
W toku procesu wyraźnie widoczna 
była nagonka na oskarżonego ks. 
Zawadzkiego tak ze strony biegłego, 
jak i prokuratora oraz sędziego. 
Sąd uznał ks. S.M. Zawadzkiego 
winnym zniewagi Kościoła Rzym
skokatolickiego popełnionej w ten 
sposób, że odprawiał nabożeństwa 
posługując się przy tym obrzędami i 
szatami liturgicznymi podobnymi do 
rzymskokatolickich, przybrał tytuły: 
ksiądz, proboszcz. A swoje zrzesze
nie religijne nazwał „katolickim ” oraz 
„parafią” . Zdaniem oskarżyciela pub
licznego, PNKKjest szkodliwy, gdyż 
„nie uznaje nieomylności papieża, 
ani istnienia szatana, różnych świę
tych i cudów” . Wobec tego ks. S.M. 
Zawadzki skazany został, na pod
stawie paragrafów 166 i 132k.k.n., na
2 miesiące i 12 dni więzienia z za
mianą na grzywnę 1200 zł.

W wyniku wniesionej przez oska
rżonego ks. S.M. Zawadzkiego ape
lacji do Sądu Apelacyjnego w 
Poznaniu został on w dniu 21 li
stopada 1928 r. uniewinniony. Jed
nakże pozostaje faktem, że sprawa 
ks. Zawadzkiego była (...) „ty lko jed
nym z ogniw systematycznego gnę
bienia przez «ramię świeckie* Koś
cioła Rzymskokatolickiego wszel
kich przejawów działalności Kościo
ła Narodowego, któremu przez cały 
okres dwudziestolecia władze pol
skie — wbrew art. 116 Konstytucji — 
odmawiały uznania de iure” .

Według kronik PNKK, samemu 
tylko ks. S.M. Zawadzkiemu aż sześć 
razy zabierano paramenty liturg i
czne z kaplicy i prywatnego miesz
kania (...). Ks. Julian Pękala (1904
-1977), późniejszy biskup Kościoła 
Polskokatolickiego, na skutek zaża
lenia proboszcza parafii rzymskoka
tolickiej, został oskarżony przez 
Komendanta Policji Państwowej w 
Annopolu przed Sądem Grodzkim 
w Kraśniku o to, że dnia „14 lute
go 1930 r. samowolnie przywłaszczył 
sobie godność księdza wyznania 
rzymskokatolickiego, w szatach li

turgicznych wszedł na cmentarz 
rzymskokatolicki i dokonał tam czyn
ności pogrzebowych przez pocho
wanie zwłok Jana Rodaka” , wierne
go PNKK. Pochowanie zwłok na tym 
cmentarzu nastąpiło bez zezwolenia 
proboszcza parafii rzymskokatolic
kiej, ks. Franciszka Osucha. Roz
prawa odbyła się w dniu 8 paździer
nika 1930 r., na której Sąd Grodzki w 
Kraśniku postanowił, nawniosek ob
rońcy oskarżonego, przesłać akta 
sprawy Sądowi Grodzkiemu. Oddział 
24 w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 3, z 
prośbą o zbadanie w charakterze bieg
łego hr. Franciszka Potockiego, dy
rektora Deparamentu Wyznań w Mini
sterstwie WRiOP, na następujące oko
liczności: czy duchowny J. Pękala, 
oskarżony w tej sprawie, jest księ
dzem wyznania chrześcijańskiego, 
uprawnionym do wykonywania czyn
ności religijnych w szatach liturgicz
nych, używanych przez księży rzym
skokatolickich; czy PNKK jest uzna
ny przez państwo; czy znajdująca się 
w aktach sprawy karnej nominacja wy
dana przez bpa Hodura dla ks. J. Pę
kali jest wystarczającym dokumentem 
do uznania go za osobę duchowną wy
znania chrześcijańskiego.

Wezwany w tej sprawie hr. 
F. Potocki oświadczył (6 lutego 1931) 
przed Sądem Grodzkim w Warsza
wie, że PNKK nie jest uznany przez 
Państwo Polskie i wobec tego „nie 
istnieją żadne obowiązujące prze
pisy, na podstawie których w obliczu 
ustaw państwowych można by oskar
żonego Pękalę uważać za prawnie 
uznaną osobę duchowną wyznania 
chrześcijańskiego; znajdująca się w 
aktach sprawy nominacja dla oska
rżonego Pękali nie jest wystarcza
jącym dokumentem do uznania go 
przez państwo za osobę duchowną 
wyznania chrześcijańskiego; tenże 
Pękala nie będący księdzem rzym
skokatolickim nie jest uprawniony 
do wykonywania czynności religij
nych w szatach liturgicznych, uży
wanych przez księży wyznania chrze
ścijańskiego” .

Na podstawie oświadczenia Dyrek
tora Departamentu Wyznań oraz opi
nii ks. Józefa Campo del Scypio, bieg
łego sądowego — Sąd Grodzki w Kraś
niku w dniach 5-9 marca 1931 r. ska
zał ks. J. Pękalę na 6 miesięcy wię
zienia i zapłacenie kosztów postępo
wania oraz 20 zł, opłaty sądowej, 
gdyż:

— „nie będąc duchownym rzym
skokatolickiego wyznania, ani też w 
ogóle duchownym innego wyznania 
chrześcijańskiego, przez Państwo 
Polskie uznanego, dopełń ił w dniu 14 
lutego 1930 r. na cmentarzu rzymsko
katolickim w Świeciechowie obrzędu 
pogrzebowego w szatach liturgicz
nych używanych przez księży wy
znania rzymskokatolickiego;

— dokonał wówczas pogrzebu 
zwłok Jana Rodaka bez wiedzy i

z g o d y  miejscowego proboszcza rzym
skokatolickiej parafii, jako właści
wego gospodarza cmentarza, i nie w 
miejscu przeznaczonym dla grzeba
nia zmarłych innowierców, oraz nie 
opłacając właściwemu proboszczo
wi należnego pokładnego” .

Na skutek złożonej przez oskarżo
nego apelacji, nie doszło do uprawo
mocnienia się przedstawionego wy
roku, jednakże cytowaną opinię Dy
rektora Departamentu Wyznań pod
trzymywali później w różnych spra
wach sądowych przeciwko duchow
nym i wiernym PNKK, jako biegli są
dowi: Tadeusz Wilfrenburg, radca w 
Departamencie Wyznań — przed Są
dem Grodzkim Oddział 20 w Warsza
wie oraz Jakub Sawicki (1900-1979), 
radca w Zarządzie Centralnym Mini
sterstwa WRiOP— przed Sądem Okrę
gowym Śledczym XI rewiru w War
szawie.

(...) Niezwykle gorliwy w ściganiu 
duchowieństwa PNKK, a także du
chowieństwa związanego z grupą 
wyznaniową bpa W.M. Farona (sądy 
nie zawsze rozróżniały te wspól
noty), okazał się sędzia Sądu Grodz
kiego w Radomiu Tytus Kaun, który 
specjalnie zainteresował się spra
wami przeciwko duchownym tych 
wspólnot kościelnych. Na posiedze
niach niejawnych Sądu Grodzkiego 
w Radomiu, m.in. 2 lipca i 9 września 
1931 r. sędzia ten wydał postanowie
nia w sprawie bpa Farona o 
przywłaszczenie sobie nieprzysługu- 
jącego mu „stanowiska, rangi i tytułu 
biskupa” oraz noszenie stroju bisku
piego podobnego do stroju, jaki no
szą biskupi rzymskokatoliccy. Sę
dzia polecił Komisariatowi Policji 
Państwowej w Zamościu odebranie 
bpowi Faronowi sutanny, piuski oraz 
pastorału i przesłanie ich jako 
„dowodów rzeczowych” Sądowi Grodz
kiemu w Radomiu. Stąd sprawa ta 
znana jest pod nazwą „zdjęcie sukni 
duchownej z ks. W.M. Farona” . Jak 
wynika z postanowienia Sądu Grodz
kiego w Radomiu z 2 lipca 1931 r., 
sędzia T. Kaun w danej sprawie oparł 
się na wyroku Sądu Biskupiego Die
cezji Tarnowskiej z dnia 15 paździer
nika 1930 r., którym bp W.M. Faron 
został „zdegradowany ze stanowiska 
kapłana katolickiego” , i tym samym 
utracił „na zawsze prawo noszenia 
sukni duchownej” , na art. IV konkor
datu (zapewniającym Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu brachium sae- 
culare przy wykonywaniu dekretów 
kościelnych w razie destytucji du
chownego i w razie zakazu noszenia 
sukni duchownej) oraz art. 272 k.k.r. 
w brzmieniu znowelizowanym w 
1928 r. Tenże sędzia (...) w 1931 r. 
nakazał policji w całej Polsce ode
branie wszystkim duchownym PNKK 
„sutann i szat duchownych” i dostar
czenie mu ich w charakterze „dowo
dów rzeczowych” .

(cdn.)



Teologia starokatolicka
Starokatolicyzm powstawał 

w specyficznej duchowo-histo- 
rycznej atmosferze, podejm u
jąc problemy nabrzmiałe i 
już wcześniej w Kościele 
przeczuwane. Natomiast kon
trowersyjne dogmaty przyjęte 
przez I Sobór Watykański, 
stwarzały ty lko  okazję do urze
czywistnienia się tych napięć w 
Kościele, które istn ia ły od 
dawna. Ich przyczyną było 
przede wszystkim odejście od 
nauki Jezusa Chrystusa, podzia
ły  w Kościele, które doprowa
dziły do jednostronnych in terp
retacji nauki Zbaw icie la i T ra
dycji. Pierwszy w ielki podział 
Kościoła w roku 1054 rozdzielił 
dwie tradycje: Wschodu i Zacho
du. Natomiast Reformacja dop
rowadziła do podziału, który 
zachwiał proporcje między urzę
dem, instytucją (Kośció ł Rzym
skokato licki) a Duchem Świę
tym (Reformacja). Te podziały 
sprzyjały rozwijaniu się skraj
ności i dalszemu odchodzeniu 
od nauki Jezusa Chrystusa. 
„Do prehistorii (starokato licy- 
zmu) w szerszym znaczeniu 
należy zaliczyć sytuację Koś
cioła, zm ienioną w sposób 
zasadniczy przez schizmę w 
1054 roku (...). O gół zaistnia
łych na tym tle ruchów w 
chrześcijaństwie łacińskim , po
przez średniowieczne sobory 
reform atorskie i walkę o re for
my Kościoła na Soborze T ry
denckim, aż po starokościel- 
ne aspekty gallikanizmu, józe- 
fin izm u i febronianizm u nale
ży również do tej p reh isto rii” .

Starokatolicy stosunkowo szy
bko przekonali się, iż nie można 
zadowolić się teologią zorien
towaną przede wszystkim ne
gatywnie (przeciw dogmatom 
papieskim). Przy próbie zrozu
mienia postawy tak w ybitnych 
„tw ó rców ” starokato licyzm u, 
jak ks. prof. Ignacy von D o llin - 
ger, wciąż zbyt słabo podkreś
lany jest okazjonalny charakter 
tych dogmatów. Dziś przecież

nie u lega już wątpliwości, że nie 
m ógł on przypisywać im takie
go znaczenia, jakie m iały one 
dla n iektórych starokatolików. 
We wszystkich wczesnych do
kumentach starokatolickich po
dkreślano znaczenie Tradycji, 
co wyraźnie wskazuje, iż idzie 
tu o znacznie głębszy problem, 
niż ty lko  o opozycję wobec 

- dogm atów papieskich. „Papie
skie dogmaty I Soboru W aty
kańskiego, których odrzuce
nie przez starokato lików  do
prowadziły do ich ekskomuniko- 
wania oraz do powstania od
rębnej, starokato lickie j orga
nizacji kościelnej, stanow i
ły  z całą pewnością zwornik 
dogmatycznego i prawno-kościel- 
nego systemu, którego pun
ktem centralnym  była okre
ślona wizja Kościoła. I prze
ciwnie, starokato licka opo
zycja wobec obu dogm atów pa
pieskich wychodziła, ze swej
strony, również z przeciw
stawnego pojmowania Kościo
ła, opartego na posłannic
tw ie Jezusa, nauce Aposto
łów  oraz na wierze i życiu 
starego Kościoła, rozumianych 
tak, jak im się wydawało to za 
właściwe” .

Ks. Ignacy von D óllinger — 
duchowy przywódca starokato
lików  — był proboszczem ka
tedry pw. Kajetana w Mona
chium. Trzeba podkreślić, iż 
atmosfera intelektualna tej ba
warskiej sto licy wywierała zna
czny w pływ  na ks. Dóllingera 
oraz na innego m onachijskiego 
starokatolika, Adolfa T h iir lin - 
gsa. Dla neorenesansu XIX 
wieku ważny był postulat pow
rotu chrześcijaństwa do w iary i 
praktyki Kościoła pierwszych 
w ieków. Z tej idei wyrasta sta
rokatolicyzm , który pragnie — 
w idaćto  wyraźnie nie ty lko  u ks. 
Dóllingera— oczyszczenia chrze
ścijaństwa z najróżniejszych, 
obcych wpływów, przez powrót 
do swoich źródeł, czyli pełne 
otwarcie się w kierunku jed

nego, świętego, katolickiego 
i apostolskiego Kościoła.

Starokatolicka myśl oczysz
czenia chrześcijaństwa ze wszy
stkich obcych wpływów, jakim  
uległo na przestrzeni wieków, 
jest dla współczesnego świata 
propozycją o podwójnym  zna
czeniu. Po pierwsze, chrześci
jańska Europa odchodzi dziś 
tak daleko od nauki Jezusa 
Chrystusa, że dla w ielu jej 
m ieszkańców jest to już ty lko  
jakąś nauką społeczno-etycz- 
n o - f i l o z o f i c z n ą . D l a  n i c h  
chrześcijaństwo rozpłynęło się, 
przystowując się — w ciągu 
w ieków — do świata (troski te
go świata, ułuda bogactwa i 
inne żądze wciskają się i za
głuszają słowo, Mk 4, 19). 
Czy więc, tak zniekształco
ne, może ono być jeszcze atrak
cyjne dla człowieka XXI w ie
ku? Odpowiedź na to pytanie 
teologia starokato licka znaj
duje i rozwija na fundam en
cie niepodzielonego Kościoła 
pierwszego tysiąclecia. Oczy
wiście, ten „pow rót do źró
deł” powinien być dynamiczny, 
a nie statyczny, tak abyśmy 
mogli wciąż na nowo odkrywać 
i głębiej rozumieć naszą w ia
rę. Po drugie, powrót do wspól
nych źródeł, wspólna przesz
łość, powinna um ocnić nas w 
przekonaniu, iż — mimo wszel
kich różnic — stanowim y część 
jednego, jedynego Kościoła.

Teologia starokatolicka po
święciła wiele miejsca zrozu
mieniu Kościoła, którego zada
nia są niezmienne od dwóch 
tysięcy lat głoszenia Słowa 
Bożego, Dobrej Nowiny o Je
zusie Chrystusie oraz pojedna
nie człowieka z Bogiem. Od 
samego początku swego ist
n ienia s ta roka to licy  dążyli 
do zrozum ienia istoty same
go Kościoła. Szczególne miej- 
ce w tym dążeniu zajmuje ber
neńska teologia; pracowni
cy naukowi Chrześcijańskoka- 
to lick iego Wydziału Teologicz
nego Uniwersytetu w Bernie 
mają wyjątkowe zasługi w roz
w oju  teo lo g ii s ta roka to lic 
kiej.



poprzednik i chrzcic ie l Chrystusa, 
uważany był za najw iększego po 
Najświętszej Pannie św iętego i orę
downika.

Nie tylko bogactwo i głębia treści 
zdumiewa w Bogurodzicy. Zadziwia 
również precyzja wersyfikacyjna 
i kunsztowna melodia. Niektórzy 
badacze mówią nawet o świadomej 
realizacji przez anonim owego tw ó r
cę zasad średniow iecznej estetyki 
oparte j na idei proporc ji, symetrii 
i sym bolik i liczbowej. Możemy się 
dom yśleć, że przed końcem XIV w. 
Bogurodzica  była pieśnią śpiewaną 
praw dopodobnie  w okresie Adwen
tu i Bożego Narodzenia, żyjącą 
w klasztornym  elita rnym  kręgu. Nie 
miała wówczas jeszcze charakteru 
pieśni rycerskiej, jaką stała się 
później — z uwagi na refreniczną 
aklamację Kyrie eleison, której 
śpiew przed bitwami poświadczony 
jest na Zachodzie od IX w. Nasz kro
nikarz Jan Długosz nazwał Boguro
dzicę „Pieśnią Ojczystą” (carmen 
patrium). Jan Długosz w swoich 
Rocznikach opisał bitwę pod Grun
waldem na podstawie ustnych rela
cji swojego ojca, odnotowując rów
nież śpiew Bogurodzicy pod Grun
waldem, pod Nakłem i pod Wilko- 
mierzem. W XV w. Bogurodzica 
pełniła również rolę pieśni korona
cyjnej. a w r. 1506 została w ydruko
wana we wstępie do Statutów  
(zbioru przyw ile jów ) Jana Łaskiego 
jako dzie ło św. Wojciecha.

•k  ~k -k

Dzieło Jana Matejki „Bitwa pod 
Grunwaldem” namalowane zostało 
na płótnie w 1878 r. w Krakowie. 
Obraz symbolicznie przedstawia 
bitwę w momencie, kiedy toczą się 
zacięte walki, ale szala zwycięstwa 
przechyla się już na polską stronę. 
Widzimy walczący tłum. Jednakże 
wyróżnionych zostało wiele postaci 
historycznych z obu stron bitwy. 
Malarz podczas pracy korzystał 
głównie z Roczników Jana Dłu
gosza. Matejko malował swój obraz 
przez ok. 6 lat (1872-1878). Obraz 
ma blisko 10 metrów długości (987 
cm) i przeszło cztery metry wy
sokości (426 cm).

Dalsza h istoria  tego obrazu jest 
n iezwykle burzliwa. Otóż w 1878 r. 
p łó tno  zostało przewiezione z Kra
kowa na wystawę do W iednia, 
a w 1880 r. zaprezentowane w 
Warszawie. Obraz pokazywany był 
ko le jno na wystawach malarstwa 
w Petersburgu, Berlin ie, Lwowie 
i Bukareszcie. W kw ietn iu  1880 r. 
znalazł się w Paryżu, a następnie 
p ow róc ił do Warszawy, gdzie był na 
stałe eksponowany w Narodowej Gale
rii Sztuki „Zachęta” . We wrześniu

1939 r. na wieść o zbliżających się do 
s to licy  wojskach niem ieckich, pod
jęto decyzję o ewakuacji i ukryciu ob
razu, gdyż pozostaw ienie go w War
szawie groziło unicestwieniem wsku
tek nalotów bombowych lub celowym 
zniszczeniem przez Niemców. P łót
no zw in ięto  i zapakowano w specja l
ne skrzynie. Załadowane na specja l
ną platform ę, w asyście ludzi sztuki z 
k ierow nictw a „Zachęty” (Stanisław 
Radecki-M ikulicz — dyr. adm in istra
cy jny galerii, art. malarz Stanisław 
Ejsmond — wiceprezes „Zachęty” , 
art. malarz Bolesław Surałło) udało 
się w kierunku Lublina. Przekazano 
je intendentow i Muzeum Lubelskie
mu prof. W ładysławow i Woydzie, 
W międzyczasie, podczas niem iec
kiego ataku pow ietrznego na Lublin, 
jedna z bomb lo tn iczych uderzyła w 
Muzeum, zabijając dwie osoby tow a
rzyszące konwojow i — Stanisława 
Ejsmonda i Bolesława Surałłę. Lubel
skie Gestapo rozpoczęło intensywne 
poszukiwanie obrazu. Goebbels w y
znaczył nagrodę 2 m ilionów  marek 
niem ieckich za odnalezienie płótna 
lub informację o m iejscu przechowy
wania. Próbowano nawet przekupić 
prof. Woydę (proponując niemieckie 
obyw atelstw o i paszport do N ie
miec), a w konsekwencji grożąc mu 
pozbawieniem życia — prof. Woyda 
konsekwentnie odm aw iał w spółpra
cy. W końcu polskie radio w Londy
nie nadało fałszywą w iadom ość o 
rzekomym przybyciu „B itw y pod 
G runw aldem ” do W ielkiej Brytanii. 
Dopiero wówczas Niemcy zaprzesta
li działań zm ierzających do odszuka
nia obrazu. Prof. Woyda zaaranżował 
najpierw  fikcyjne wywiezienie obra
zu z Lublina (w celu zatarcia śladów), 
a następnie zdecydował, aby ponow
nie przepakować p łó tno  Matejki na 
specjaln ie skonstruow any rulon, a 
następnie ukryć je w jednej z pod- 
lubelskich wsi, gdzie obraz przeby
wał do 1944 r. W tedy odkopano i w y
dobyto  z zacem entowanego wcześ
niej sarkofagu „B itw ę pod G runw al
dem” i 17 października 1944 r. o fic ja l
nie przejęto p łó tno  przez kierownika 
resortu ku ltury i sztuki przy PKWN. 
Po wstępnym oczyszczeniu i przewie
zieniu do Muzeum Narodowego w War
szawie, obraz został p ieczołow icie 
odrestaurowany pod kierunkiem 
prof. Bohdana M arconiego i umiesz
czony w krótce w Muzeum Narodo
wym w Warszawie jako stały element 
ekspozycji. W 2010 roku obraz m iał 
być pokazany na Wawelu na wysta
wie pn. Na znak świetnego zwycię
stwa, z okazji 600. rocznicy b itwy 
pod G runwaldem . (Piszemy o tym  
na str. 10). O najważniejszych po
staciach na obrazie Jana Matejki czy
taj w następnym numerze „R odz i
ny".

W 600. rocznicę Wiktorii Grunwaldzkiej

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja...
Najstarszą polską pieśń religijną Bogurodzicę nazywano wyznaniem wiary 

Polaków i katechizmem narodowym. Śpiewano ją w różnych ważnych 
momentach dziejowych, np. podczas koronacji (w okresie panowania Jagiel
lonów), czy też przed wyruszeniem na bitwę pod Grunwaldem w 1410 r. Pieśń 
powstała prawdopodobnie w okresie XIII-XIV wieku. Legenda z XV w. przypi
suje autorstwo Bogurodzicy św. Wojciechowi.

nutami. Zapis ten uważany jest za 
najbliższy nieznanemu oryg ina łow i. 
Ten przekaz kcyński (ok. r. 1408) 
zachował się na wykle jce ty lne j 
okładki zbioru łacińskich kazań sp i
sanych w 1707 r. Już w m omencie

retoryczną. To utwór niezwykły,
niemal od połowy XVI w. poddawany 
mniej lub bardziej p rzekonywują
cym interpretacjom . I chociaż wiele 
było prób rozwiązania zagadek, ja 
kie kryje  w sobie ten utwór, to jed-

naweza analiza językowa B oguro 
dzicy z pokrewnym i jej pieśniami 
narodowym i w Czechach pozwala 
wnioskować o jej polskim  pocho
dzeniu, dopuszczając jednak cze
skie inspiracje kulturowe. Dostrze
gając pokrew ieństwa części Bogu
rodz icy  z hymnam i łacińskim i, a tak
że zw iązków treści dwóch p ierw 
szych zwrotek z ikonografią  bizan
ty jską oraz języka utworu z w p ły 
wami staro-cerkiewno-słow iańskim i 
i ruskim i, prof. Julian Krzyżanowski 
zasugerował, że pieśń ta powstała 
u schyłku XIV w., czyli w początkach 
panowania króla W ładysława Ja
giełły.

Zachowało się sześć XVI-wiecz- 
nych przekazów rękopiśm iennych 
Bogurodzicy. Autorzy „Nowego 
Korbu ta” mówią o dziew ięciu odp i
sach, w liczając do nich rękopis Jana 
Herburta z XVI w. Ze wszystkich 
odp isów  jedynie  tzw. Tekst kra
kowski I liczy 9 wersów. M iał on być 
sporządzony w 1407 r. przez ks. Ma
cieja z Grochowa, w ikariusza kcyń- 
skiego. Został zapisany po r. 1408 
w zbiorze łacińskich kazań skop io 
wanych przez wspom nianego Ma
cieja z Grochowa. Są to dwie zwrotki 
zakończone refrenem Kyrie eleison  
(gr. Panie, zm iłu j się), opatrzone

„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki (XIX w.)

spisania by ł to u tw ór powszechnie 
znany, co potw ierdza tekst krakow 
ski II liczący 13 zwrotek, a znajdu
jący się w rękopisie zawierającym 
łaciński trakta t W ilhelma H orbotr- 
cha z 1408 r. Potw ierdzają to także 
Roczniki, czyli kroniki sławnego 
Królestwa Polskiego Jana Długo
sza, gdzie odnaleźć można w iado
mość o funkc ji, jaką pieśń ta 
wówczas pełniła. Wiemy, że była 
pieśnią ojczystą (carmen patrium), 
rodzajem hymnu narodowego. I to 
właśnie można stw ierdzić z całą 
odpow iedzialnością. Jest też spora 
grupa uczonych, którzy nawiązują 
do tradycji łączącej czas powstania 
Bogurodzicy  z początkam i chrześci
jaństwa. H ipotezy ich obejm ują 
okres najwcześniejszy w dziejach 
ku ltu ry  polskiej, czyli czasy przed
chrześcijańskie, przełom owy wiek X 
aż po XII stulecie. Tak więc spory
o czas powstania Bogurodzicy  
obejm ują okres co najmniej 400 lat.

Bogurodzica jest utworem trud
nym. Można ją umieć na pamięć, 
wspak i w poprzek, a m imo to wciąż 
czegoś w niej nie dostrzec, co po
tem nagle okaże się zupełnie proste. 
Jest utworem trudnym  nie ty lko  ze 
względu na archaiczną materię w y
razową, ale i ze względu na form ułę

nak w odczuciu h istoryków  lite ra tu 
ry, jaw i się nam jako dzie ło  w rzeczy 
samej nieznane i zarazem arcydzieło 
poezji średniowiecznej.

Bogurodzica jest pieśnią o cha
rakterze wstawienniczo-modlitew- 
nym: zb iorow ość w iernych zwraca 
się w pierwszej zw rotce do Maryi 
jako Bożej Rodzicie lki; w drugie j zaś 
do Chrystusa — z powołaniem  się na 
św. Jana Chrzcicie la  — o usłyszenie 
ludzkich głosów, wysłuchanie m od
litw , następnie o dar pobożnego zy 
cia na ziemi i w iecznego zbawienia. 
Zgrom adzone są ty tu ły  i przym ioty 
Najświętszej Panny obrazujące Jej 
udział w ta jem nicy W cielenia; Bo
skie M acierzyństwo (Bogurodzica), 
czystość (Dziewica), chwałę, jaką 
została obdarzona przez Boga.

Ponieważ Średniow ieczne kaza
nia poświadczają, że na początku 
XV w. Bogurodzica  traktowana była 
jako pieśń o narodzeniu Chrystusa, 
pierwsza zwrotka pieśni nawiązywa
łaby zatem do wyobrażenia Matki 
Bożej z Dzieciątkiem , druga zaś do 
sceny Chrztu Chrystusa przez Jana 
C hrzcicie la, k tó ry pojaw ia się w d ru 
giej strofie  Bogurodzicy  jako po
średnik m odlitw  do Chrystusa. W tra 
dycji chrześcijańskiej (szczególnie 
na W schodzie) to w łaśnie sw. Jan —

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena 
Maryja,
U Twego Syna Gospodzina Matko 
zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrie eleison.

Twego dzieła Krzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 
Słysz modlitwę, ją i  nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na śunecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison.

Bogurodzica
(dw ie pierwsze zw ro tk i)

Trzeba jednak podkreślić, że 
pochodzenie Bogurodzicy  stanowi 
zaw iły problem, którym  od lat, a na
wet stu leci, zajmowali się w ybitn i 
badacze ku ltury i języka. Tradycja 
przypisywała jej autorstwo św. W oj
ciechow i, ale koncepcja ta wydaje 
się nierealną, gdyż biskup czeski 
przebywał w Polsce zbyt krótko, by 
dobrze poznać język polski i pisać 
w tym języku. Współczesna porów-
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600-lecie bitwy pod Grunwaldem

Na znak świetnego zwycięstwa
„Bitwa pod Grunwaldem” — największy obraz Jana Matejki, niesamo

wita kompozycja, która wyprzedza film i która, jak pisał Jarosław Kra
wczyk, „jak lokomotywa braci Lumiere najeżdża na widza”, synonim 
wspaniałej wyobraźni historycznej, obraz, za który Jan Matejko otrzymał 
od narodu polskiego berło — nie będzie dostępny w czasie obchodów 
rocznicy. To niezwykle inspirująca sytuacja.

Obraz Jana Matejki m iał być cen
tralnym  punktem wystawy pn. „Na 
znak świetnego zwycięstwa" na 
Wawelu, której wernisaż jest 
zaplanowany na 14 lipca br., czy
li dzień przed o fic ja lnym i uro
czystościam i m iędzynarodowym i 
z udziałem najwyższych w ładz Pol
ski i L itw y na polu grunwaldzkim . 
Czy obraz Jana Matejki tak prędko 
się starzeje, że konieczna jest 
natychm iastowa konserwacja, czy 
tak d ługo wytrzym ał? Artysta 
skonstruow ał niebywale w ytrzy
mały obiekt, ale obraz w iele prze
szedł. Zapewne Matejko nie w yo
brażał sobie, że jego wspaniałe 
p łótno będzie m usiało wytrzym ać 
kilka lat w skrzyni zakopanej w zie
mi, jak to w łaśnie się stało w czasie 
II wojny światowej.

Ale to nie wszystkie k łopoty 
związane z Matejką. Można bo
wiem zapytać o to, jaka jest 
wytrzym ałość jego idei? Czy naj
w iększy obraz Jana Matejki w y
trzym uje w starciu ze współczes
nością? Czy jest ty lko  pustym, 
martwym symbolem zdobiącym  
w idoków ki i zam ienionym  w ga
dżety'? Ta historia obrazu Matejki, 
w chłonięc ie  go i wykorzystanie 
przez masową kulturę, było tema
tem wystawy w Muzeum Narodo
wym w Krakow ie w 1993 r., w setną 
rocznicę śm ierci artysty, gdzie 
prócz jego obrazów zgromadzono 
matejkowską ikonografię, pamiątki 
związane z artystą. Książki Jaros
ława Krawczyka z lat 90. („M atejko 
i h is toria ” oraz „Jan Matejko. 
M istrz legendy św. Stanisława” ) 
pokazały artystę jako antysem i
tę.

Zaczęła się konfrontacja  z m item 
Jana Matejki i jego krytyka w pol
skiej kulturze. A jednak nawet naj
bardziej krytyczny pod adresem 
Matejki tekst nie uderza w samą 
„B itw ę ” . Prof. Maria Poprzęcka 
zapytana o jego aktualność przy
pomniała, że niedawno m inister 
Bohdan Zdro jewski w łaśnie pod 
tym obrazem zapow iadał zorgan i

zowanie Kongresu Ku ltury i że w y
korzystują go jako tło  konferencji 
i uroczystości po litycy różnych 
form acji.

W maju, przed rozpoczęciem 
Nocy Muzeów, w warszawskim Mu
zeum Narodowym  zaplanowano 
premierę książki z tekstami w spół
czesnych badaczy, m.in. prof. 
Poprzęckiej, o tym , jak kształtował 
się m it Matejki i w jak i sposób także 
w okresie powojennym  obraz 
M atejki by ł wykorzystyw any do 
celów propagandowych. W tom ie 
tym szwedzki h istoryk Sven Ekdahl 
opowie o tym, jak sama bitwa była 
czytana przez h istoryków. N iezwy
kle ciekawe jest dla nas odczytanie 
n iem ieckie. Czy G runwald jest dla 
N iem ców symbolem klęski, tak jak 
dla Polaków symbolem zwycię
stwa? Czy raczej — jak to zwykle 
się dzieje w każdej narodowej iko
nografii — zwycięstwa (np. bitwa 
pod Tannenbergiem  w 1914 r.) 
przyćm iewają klęski tak, że klęski 
przestają cokolw iek znaczyć.

Jak już w spom inaliśm y „B itwa 
pod G runwaldem ” Jana Matejki ma 
się znaleźć na wystawie pokazują
cej tysiąc lat h istorii stosunków 
polsko-n iem ieckich, która odbę
dzie się jesienią 2011 r. w M artin- 
-G ropius-Bau w Berlinie. Stąd 
zresztą pośpiech w konserwacji. 
„B itw a pod G runwaldem ” poka
zana obok „H o łdu  pruskiego” , jak 
jest to planowane, może być św iet
nym lustrem dla polskości. To 
w łaśnie w Polsce, a nie w N iem 
czech emocje związane z „B itwą 
pod G runwaldem ” sięgają zenitu. 
Kiedy na konferencji prasowej 
w Muzeum Narodowym  — jak 
poinform owała Gazeta Wyborcza, 
z 14 kw ietn ia br., w artyku le  pt. 
Zawsze jes t o co walczyć, p ióra 
Doroty Jareckiej, na kanwie któ
rego powsta ł m niejszy a rtyku ł — 
dyrektor Muzeum Narodowego 
poinform ował, że „B itwa pod G run
waldem ” Jana Matejki w czasie 
obchodów  rocznicy G runwaldu

zostanie zdjęta ze ściany i poddana 
konserwacji w tej samej sali, w k tó 
rej się dziś znajduje — ktoś obecny 
w sali pow iedzia ł „To straszne” .

Obchody w 1910 r., wówczas 500- 
-lecia b itw y pod Grunwaldem, ich 
rozległość, uczestnictwo wszyst
kich sztuk i znakom itości są m ode
lem dla współczesnych obchodów, 
choć dzisiejsza sytuacja polityczna 
jest diametralnie różna. Sto lat temu 
postawiono w Krakowie pomnik Grun
waldzki, wystawiono malarską pano
ramę Tadeusza Popiela i Zygm unta 
Rozwadowskiego, kom ponowano 
pieśni i wiersze oraz położono w ie l
ki nacisk na udział w bitwie wielu na
rodów. „W ielka bitwa — jak napisał 
Henryk Samsonowicz— stała się od
wołaniem do idei wspólnoty słowiań
skiej, która może staw ić czoła ger
mańskiej nawale” . Słowiański wątek 
podjęto również po II wojnie św iato
wej, odwoływano się w tedy do idei 
antyniemieckiej wspólnoty Słowian, 
choć jako żywo — przypomina histo
ryk Jarosław Krawczyk — po naszej 
stronie w bitw ie pod Grunwaldem 
brali udział całkiem  niesłow iańscy 
L itw in i i Tatarzy. Film Aleksandra 
Forda „Krzyżacy” (1960) utrwalał na
rodową wizję. Obecna sytuacja w na
szym kraju jest inna.

Tworzeniem rekonstrukcji obrazu 
w 3D  zają ł się znany autor anim acji 
Tomasz Bagiński nazamówienie Mu
zeum Narodowego. Będzieto — jak 
już in form ow aliśm y w poprzednim  
numerze naszego pisma — sym ula
cja wejścia w pole b itwy, która 
pozwoli obejrzeć ją  od środka, 
zobaczyć z bliska uczestniczące 
w starciu postacie. Zamek na Wa
welu organizuje też konkurs na 
u tw ór m uzyczny zw iązany z G run
waldem oraz — co jest ostatnio 
bardzo modne — na komiks.

A tak, nawiasem mówiąc, c ie 
kawe, jaki nurt przeważy w tegoro
cznych obchodach 600. rocznicy 
B itwy pod Grunwaldem  — poważ
ny czy krytyczny?

Na zakończenie podkreślmy, że 
Polacy byli i są dumni z na
rodowego dziedzictwa, z polskiej 
odwagi i waleczności rycerzy — 
żołnierzy na przestrzeni wieków 
oraz dzieł wybitnych twórców pol
skiej sztuki, jakim był niewątpliwie 
fenomenalny Jan Matejko.



Pierwsze powojenne lata w stolicy

Warszawo, ty moja Warszawo...
Trzeba było patrzeć pod nogi, by 

nie wpaść w lej po pocisku, albo do 
góry, by nie spadł na głowę kawał 
muru. A kiedy mocniej zawiało, 
a wiosennych huraganów było 
w r. 1945 niemało, modlono się, 
by nic złego się nie stało, że
by dachu wiatr nie zerwał...

Warszawę pierwszych lat powo
jennych interesująco przedstawił 
w „Ryzykownym spacerze po 
mieście” (Rz., z 9 kwietnia br.) 
Rafał Jabłoński. Czytamy tam 
m.in.: Przez kilka powojennych lat 
tak silnie wiało, jakby matka natura 
chciała ludziom dodatkowo uprzy
krzyć życie. W lipcu 1945 r. tak 
duło, że zawaliły się spalone ściany 
budynku przy ul. Wilczej 29, ale nie 
na zewnątrz, a do środka. Stropy 
nie wytrzymały i kolejne piętra 
zjeżdżały w dół. Zginęło wtedy 
sześć osób. Począwszy od 1946 r. 
mieliśmyjuż w mieście pogotowie 
budowlane, usuwające zagroże
nia. Ale nie miało ono telefonu! 
Inna sprawa, że czynnych linii 
w stolicy było niewiele. Jak w 
trybie alarmowym zawiadomić 
speców od rozbiórki, kiedy trze
ba po nich iść piechotą, bo 
komunikacji publicznej prawie 
nie ma? W efekcie ludzie ginęli 
jak muchy. Świadczy o tym 
choćbyżniwo jednej w ichuryz24 
marca: przy Puławskiej w dwóch 
zawaleniach — 13 zabitych, przy 
Płockiej 17 — strop IV piętra 
runął w dół — 2 osoby straciły 
życie.

Przy każdym nieszczęściu trzeba 
było kolejny raz oczyszczać jezd
nie z gruzu. Bywało, że nawet po 
kilku dniach spadały naruszone 
przez wiatr fragmenty okien i da
chów. Przy ul. Krasińskiego kawał 
szyby trafił przechodzącą kobietę, 
ludzie zaczęli więc wytłukiwać 
resztki szkła tkwiącego w ramach. 
Koszykową i Śniadeckich space
rowano środkiem jezdni, bo wiatr 
pozawalał ściany; przy tej pier
wszej ulicyzginęły2 osoby, a przy 
drugiej kilka zostało rannych.

Tempo przywracania miasta 
do życia było imponująe, ale

tra zostały szybko zajęte. Na 
wyższe wkroczyli robotnicy, któ
rzy zaczęli wyrzucać gruz. Pech 
chciał, że robili to do środka, a 
nie na zewnątrz, w wyniku czego 
przeciążono stropy i tak już nar
uszone podczas Powstania. Po
tencjalny lokator trzeciego pię
tra, gdy zauważył wybrzuszanie 
się sufitu, mógł umknąć, dzięki 
czemu udało mu się przeżyć, ale 
inni nie wiedzieli, że gruz z piętra 
piątego zaczął zjeżdżać wraz z 
podłogą na czwarte, a potem 
niżej, bo zaczęły się wyrywać 
mocowania. Zginął mężczyzna, 
który cztery dni wcześniej wziął 
ślub; jego żona została ciężko 
ranna. Kilka osób zostało potur
bowanych, ale strop nad piętrem 
drugim wytrzymał. Sprawcy tego 
nieszczęścia, robotnicy rozbiór
kowi — uciekli.

Dwa tygodnie później reporter 
tej samej gazety donosił o katas
trofie budowlanej na Marszał
kowskiej przy Złotej, gdzie pró
bowano remontować dom, w 
którym znajdowała się firma 
Franboli. Ponad nią były wypa
lone mury, więc zaczęto je oczy
szczać, a co zostało — wzmac
niać. Niestety, wypalony filar 
międzyokienny robił dobre wra
żenie, ale był już odspojony od 
reszty muru; na dodatek zaczę
to go szarpać, by wydobyć spo
czywające na nim belki stalowe. 
Spadł z trzeciego piętra aż do 
piwnicy, przebijając strop pier
wszego. Wraz z nim runął napra
wiający go robotnik. Na dole była 
drukarnia oraz firma ślusarska, 
gdzie pracowało kilkanaście osób. 
Trzy z nich straciły życie, a pięć 
zostało ciężko rannych.

Kolejny rok też nie był lepszy. 
Znów wiało. Jak podał „Głos 
Ludu” , przy Marszałkowskiej 147 
runęła cała wielka ściana wypalo
nego budynku. Na szczęście w po
bliżu nikt nie przechodził. Nieco 
gorzej wyglądała sprawa z remonto
wanym właśnie domem u zbiegu

cd. na str. 12

Warszawskie Stare Miasto w r. 1946. 
Strach było chodzić obok ruin, kiedy wiał 

siiny wiatr

i niebeczne. Gruzy usuwali ro
botnicy bez uprawnień, nadzór 
budowlany był marzeniem, a gdy 
pojawiła się jakaś komisja, to nikt 
nie miał pewności, czy jest ona 
kompetentna. Dowiódł tego wy
padek z 14 czerwca 1946 r., kiedy 
to, jak podał „Ekspress Wieczor
ny” , eksperci uznali, że budynek 
przy Tamce 45 nadaje się do za
mieszkania i dwa pierwsze pię-

Sterczące kikuty ścian warszawskich 
budynków. Jeszcze w latach 50. spotyka
ło się takie mury w Warszawie. Wystarczy
ło czterech mężczyzn, by przy pomocy li
ny ściągnąć ścianę spalonego budynku



Wakacyjnym szlakiem serpentyn — Szwajcaria

Podróż 
dająca 
uśmiech

Z n iecierp liw ością  wyczekiwa
liśm y 7. sierpnia, bowiem tego dnia 
m ieliśm y wyruszyć w drogę. Przy
gotow ywaliśm y się do tej wyprawy, 
kupując potrzebne rzeczy, w ym ie
niając z łotówki na franki, pakując 
torby i plecaki. Jednakże dzień 
przed planowanym  wyjazdem gru 
chnęła wieść: Jedziemy w piątek!

W p iątkowy poranek rozem ocjo- 
nowani staw iliśm y się przed para
fia lnym  kościołem  polskokato lic- 
kim w Kosarzewie Górnym. Wszy
scy mocno obładowani, co zanie
poko iło  księdza Jerzego. — Prze
cież mówiłem, weźcie ze sobą mało 
rzeczy! — zauważył duchowny.

Po blisko półgodzinnej ceremo
nii pakowania naszych bagaży do 
„busa” , um iejscowiliśmy się w środ
ku pojazdu. Z perspektywy czasu, 
aż trudno uwierzyć, że się nam 
udało tam zm ieścić. Około godz. 
9 wyruszyliśm y. Pierwszym przy
stankiem na naszej drodze było 
n iew ielkie m iasteczko Boguszów- 
-G orce w pobliżu Wałbrzycha. 
To tu ta j zaczęrpnęliśmy energii 
przed następnym dniem. Nie wiem, 
jak to możliwe, ale wizja prze
bycia 900 km wcale nas nie prze
rażała. Po spożyc iu  w iecze
rzy u tutejszego proboszcza pa
rafii polskokato lickie j ks. Bo
gusława K ropieln ickiego, uda li
śmy się do hotelu znajdującego

się w rynku, by zregenerować si
ły.

W sobotę, dość wcześnie, bo 
ok. 6 rano, zjedliśm y śniadanie i ru
szyliśm y „w  nieznane” . Podróż 
m ijała szybko; trochęsnu, rozmów, 
żartów, dyskusji. M ija liśm y kolejne 
granice, miasta, w ioski. Tajem ni
cze pejzaże, rysujące się za oknami 
„busa” , objaśn ia ł nam ksiądz Je
rzy, dzieląc się z nami swoją w ie
dzą. Czy ktoś wie, że na przykład 
w Św idn icy znajduje się jedna z naj
wyższych wież kościelnych w Euro
pie (103 m wysokości)?

Podróż wydawała się nam coraz 
dłuższa. Nie m ogliśm y się docze
kać, kiedy ujrzym y na w łasne oczy 
Szwajcarię.

I oto przed nami zalśn iło  Jezioro 
Bodeńskie. Objeżdżając je  nie 
można było oderwać oczu od tafli

wody, w które j przeglądało się 
zachodzące w łaśnie słońce. W idok 
był wspaniały. Promienie odb ija ły 
się od lustra wody, a w pob liskich 
m iejscowościach powoli zapalały 
się światła, co tw orzyło  p iękny 
koncert barw, przykuwający nasz 
wzrok (i ob iektyw y fotoaparatów) 
przez długie m inuty.

Czas płynął, a my zbliża liśm y się 
do punktu docelowego n iew ie l
kiego M orlia lp  górującego nad 
G isw il. Zapadł już zmrok, gdy w je
chaliśm y na drogę do w ioski. I w te
dy się zaczęło. Myślę, że niewielu 
z nas spodziewało się aż takich 
serpentyn! T rudno jednak sądzić, 
że uda się dość ła tw o w jechać na 
wysokość ponad 1300 m n.p.m. 
Dzięki sprawności naszego kie
rowcy (dziękujem y ks. Hansie!), 
nasze piski i katastroficzne wizje

Warszawo, ty moja Warszawo
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Żelaznej i Leszna, gdzie  w ichu ra  
zaw a liła  śc iany  do  środka, s trop y  
jak zw yk le  n ie w y trzym a ły  i 
runę ły  na sk lepy  zn a jdu jące  się 
na parterze.

Podczas ko le jne j w ic h u ry  za
w a lił się dach odbudow yw anego  
tea tru  p rzy  P u ław sk ie j, a także 
s tro p y  dom u p rzy Hożej. W re
m on tow anym  b udynku  p rzy ul. 
M łodz ieży Ju go s ło w ia ń sk ie j 16 
za rw a ły  się sch o d y  w raz z na

praw ia jącym  je robo tn ik iem . O ka
za ło  się, że b y ły  p ok ry te  częś
c io w o  spa loną  dęb iną  i n ie  w ie 
dziano, że pod spodem  są p ły ty  z 
p iaskow ca. A ten, w  w yn iku  p ow 
stan iow ego  pożaru, z m ie n iłs tru k - 
tu rę  i skrusza ł. S zybko  sp raw 
dzono  schody w sąs iedn ich  
d om ach  i okaza ło  się, że m ają  ten 
sam defekt. U lica  M łodz ieży 
Ju go s ło w ia ń sk ie j to  p rzedw o jen 
na P ie rack iego, a w cześn ie j — 
Foksal. A le M łodz ieży Ju g o s ło 
w iańsk ie j zn iknę ła  z p lanu m ia 

sta, gdyż o fic ja ln a  p ro pa ga n 
da ob raz iła  się na p rzyw ódcę  T i-  
to .

W ie lk ie  w ic h u ry  p rzysparza ły  
k ło p o tó w  do końca  la t 40. Co 
p raw da  w ie le  ru in  już  w y b u 
rzono, dachy nieźle m ocow ano, 
a le i tak po u lica ch  dużo  fruw a ło . 
W  g ru d n iu  1949 r. „K u rie r  C o 
d z ie n n y ” nap isa ł, że la ta jące  b la 
c h y  n iszczy ły  s ieć te le fo n iczn ą  i 
e le k tryczną . W tym  czasie  bo 
w iem  dużo  p rzew odów  m oco
w ano  „g ó rą ” , gdyż  część kana
łó w  łą czn o śc io w ych  by ła  n ie 
drożna.



stoczenia się ze zbocza trw ały dość 
krótko i niebawem m ogliśm y znów 
rozkoszować się pięknym i w ido 
kami. .

Jedziemy wciąż w górę, a tam, za 
nami, wszystko robi się coraz 
mniejsze, aż zlewa się w pojedyn
cze świecące punkty, a my jedzie
my ciągle wyżej i wyżej. Chw ilo, 
trwaj!

Gdy już dotarliśm y na miejsce, 
pow itali nas ks. Christoph oraz 
członek rady parafialnej z Berna, 
pan Jean. Późna godzina nas nie 
zraziła (było już po godz. 22), 
by zasiąść przy ognisku i skosz
tować kiełbaski z ogniska i w y
pić herbatę. Już podczas tego 
spotkania dało się odczuć, że ks. 
Christoph jest osobą bardzo sym 
patyczną i łatwo nawiązującą kon
takt.

Tak nastał dzień trzeci. Z uwagi, 
że była to niedziela, pojechaliśm y 
na szlak turystyczny, którym  uda
liśmy się do kap licy na Mszę św. 
Potem spacerowaliśmy po górach, 
m ijając pasące się krowy. Zajada
liśm y szwajcarską czekoladę i ka
napki z polskiego chleba. N iektó
rym osobom takie sm akołyki po
służyły, bo zdobyli wraz z księdzem 
Christophem  blisko 1900 metrowy 
szczyt. Szkoda, że nie posiadali 
przy sobie długopisu i nie mogli 
wpisać się do znajdującej się tam 
księgi pamiątkowej.

Kolejne dni m ija ły nam na różno
rakich wycieczkach, począwszy od 
swoistej p ie lgrzym ki szlakiem M i
kołaja z Filie, średniowiecznego

mistyka, patrona Szwajcarii, po
przez w izytę w wydrążonej przez 
rzekę Aare w skałach dolin ie, pod
róż do Grimselpass na wysokość 
2165 m i kończąc na zwiedzaniu 
wspaniałego muzeum szkła w Her- 
gisw il.

Najbardziej jednak zapadły nam 
w pamięć dwa wyjazda do Lucerny
i Berna. W pierwszym z tych miast 
m ieliśm y m ożliwość poznawania 
eksponatów  znajdujących się w 
tamtejszym  muzeum technik i. I to 
naprawdę poznawać, a nie ty lko  
podziw iać. Do prawie wszystkich 
znajdu jących się tam pojazdów 
(jak i innego rodzaju atrakcji), 
można było wejść i przebywać do 
woli. Zachętą do odwiedzenia tego 
miejsca jest interaktywność. W 
dziale sam ochodów m ogliśm y np. 
sprawdzać swój czas reakcji, po
czuć jakie objawy powoduje jazda 
„na podwójnym  gazie” , co daje kie
rowcy noszenie przez pieszych 
odblaskowych ubrań. Można było 
przeżyć „skok na spadochronie” , 
kładąc się w fote lu  i pochylając 
głowę nad ekran w idzia ło  się 
niebo, a dmuchające powietrze 
dawało wrażenie, że się jest w 
pow ietrzu. Dane nam 3 godziny nie 
starczyły na zabawę każdą z 
dostępnych atrakcji. Jak podaje 
portal www.mojaszwajcaria.com, 
muzeum zajmuje pow ierzchnię 
prawie 24 tys. m2, nic więc w tym 
dziwnego.

W idok Lucerny jest niezapo
mniany! Urok uliczek pam iętają
cych dawne czasy, zadbane i za

adaptowane na potrzeby m ieszkań
ców nadbrzeże rzeczne (tramwaje 
wodne) — to wszystko robi wraże
nie. A jeszcze do tego niesam owitą 
atrakcję stanowi Kapellbrucke — 
przepiękny drewniany most zbu
dowany w XIV w ieku (dzisiejsza 
konstrukcja  pochodzi z lat 90. 
ub.w., gdyż większą część zabytku 
straw iłpożar. Udało s ię jednak ura
tować sporą część siedem nasto
w iecznych tró jką tnych  m alow ideł 
znajdu jących się wśród krokw i, 
które to m alow idła są tam ekspo
nowane.

Ostatnim  punktem naszej szwaj
carskiej wyprawy była sto lica — 
Berno. To miasto, podobnie jak
i Lucerna, zauroczyło nas swoją 
n iecodzienną architekturą. M ogliś
my zachwycać się tamtejszym  sta
rym rynkiem, wpisanym na listę świa
towego dziedzictwa UNESCO, od
ciętym  od reszty s to licy  m alow ni
czą rzeką Aare.

Zachw yciła  nas fontanna usy
tuowana w pobliżu siedziby szwaj
carskiego parlamentu. Byliśm y 
zaskoczeni tym, że woda tryskała 
w prost z poziomu chodnika. Bawi
liśm y się znakom icie, biegając 
wśród wodnych kolumn. Całości 
piękna dopełnia ła  ciekawa ilum i
nacja zm ieniająca się co chwilę, 
podobnie jak i ustaw ienie dysz 
fontanny. Ile to nam dało frajdy, 
a ile przemoczonych ubrań!

Przez te kilka dni m ieliśm y 
okazję zauważyć w iele interesują
cych rzeczy i sytuacji. Uderzyła 
nas prawie perfekcyjna czystość 
ulic, przyjem na i grzeczna obsługa 
w sklepach. Ludzie są do siebie 
nastawieni życzliw ie, na pytania 
odpow iadają wyczerpująco i nie 
zbywają n ikogo „pó łs łów kam i” . 
Sam byłem świadkiem, gdy na 
pytanie, gdzie znajdują się pojem 
niki na zużyte butelki i makulaturę, 
nasz kierowca otrzym ał konkretną 
inform ację, m imo że było w idać, iż 
nie jest stąd. Z drugie j jednak 
strony m łodzi ludzie, z którym i 
zapoznaliśm y się w Bernie, zacho
wywali wobec nas dystans i raczej 
nie byli skorzy do kontynuowania 
rozmowy.

D ziesięciodn iow y wyjazd do 
Szwajcarii dał nam to, co najcen
niejsze — miłe wspom nienia, któ
rych nie zatrze czas, m ożliwość zet
kn ięcia się z inną ku lturą  i sposo
bem życia oraz lepsze poznaniesa- 
mych siebie. M ogliśm y zobaczyć, 
czym się różnimy, czego nam bra
kuje i co nas drażni u innych.

(oprać. Michał Okseniuk)

http://www.mojaszwajcaria.com



