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wiska globalizacji, bo to właśnie 
ona zmienia charakter codzien
nych ludzkich doświadczeń 
i przekształca w pewnym sensie 
także nasze życie osobiste. Prze
kształcenia te dotyczą intymnych 
i osobistych aspektów życia, 
takich jak tożsamość osobista, 
związki z innymi ludźmi, płeć, 
stosunek do pracy i do rodzi
ny. Globalizacja przyczyniła się 
do tego, że żyjąc w „jednym, 
wspólnym świecie” narody, gru
py społeczne i jednostki integru
ją się ze sobą, a dzięki rozwojowi 
techniki i komunikacji znacznie 
wzrasta tempo interakcji między 
ludźmi.

Media, komputery, informacja 
-  czyli wszystkie nowe techno
logie informacyjne, globalna 
migracja oraz media o charakte
rze międzynarodowym powodu
ją, że treści kulturowe przenikają 
granice państw, co bez wątpienia 
ma dobry wpływ na rozwój szero
ko pojętej tolerancji kulturowej. 
Trudno jednak oprzeć się wra
żeniu, że najbardziej agresywnie 
rozpowszechniane są wartości, 
styl i poglądy świata Zachodu. 
Zdaniem socjologów ma na to 
wpływ siła ekonomiczna Ameryki

R o d z in a  c h rz e ś c ija ń s k a  - tam bowiem znajduje się potęga
 medialna i tam powstały globalnew  XXI w ieku stacje telewizyjne, a zachodni

turyści rozprzestrzeniają wzory
Żyjemy w XXI wieku. Na pewno ekonomicznych i kulturowych, kultury zachodniej po całym

każdy z nas zauważył, że już po- Zmiany te mają zarówno pozy- świecie.
czątek nowego wieku przyniósł tywny, jak i negatywny charakter
nam szereg zmian społecznych, a wynikają one głównie ze zja- (cd. na str. 11)



W październiku obchodzimy Święto Chrześcijańskiej Rodziny

„Co więc Bóg złączył, 
niech człowiek nie rozdziela”

7 października
—  M atki Boskiej Różańcowej

Różańcowa -  
październikowa

Październik poświęcony jest 
modlitwie różańcowej do Matki 
Bożej, do której każdy zwraca 
się o łaskę i wstawiennictwo, 
a szczególnie w potrzebach 
i ciężkich chwilach życia.

Maryja jest dla nas wzorem 
Matki, wzorem człowieka, który 
bez reszty poświęcił się Bogu, 
i który do końca wypełniał swe 
obowiązki macierzyńskie i te 
zwykłe, najzwyklejsze, ludzkie.

W dniu 7 października obcho
dzimy wspomnienie Matki Bo
skiej Różańcowej. Najświętszą 
Pannę czczono od dawna mod
litwą, która wiodła do głębokie
go rozpamiętywania tajemnic 
dzieciństwa, męki i zmartwych
wstania Pańskiego.

W październiku zwłaszcza nie 
rozstajemy się z różańcem, 
który zapoznaje nas ze wszyst
kimi piętnastoma tajemnicami 
życia naszego Zbawiciela i Je
go Matki, Najświętszej Panny. 
Módlmy się.

NASZA OKŁADKA
Najświętsza Maryja Panna z małym 
Jezusem — mal. Annibale Carracci 
(1560-1609)

Miłość to wspaniałe i piękne 
uczucie. W młodości jego siła jest 
potężna, ale w dalszych latach nie 
gaśnie, choć jednak mocno łagod
nieje.

Zawierane małżeństwa bez m i
łośc i nie u trzym ają się d ługo, a jeśli 
będą trw a ły m imo jej braku, nie 
stworzą dzieciom  w łaściwej at
mosfery wychowawczej. Jak kw iat 
pozbaw iony słońca więdnie, tak 
w iędnie każda ludzka społeczność, 
w której zabraknie m iłości. Z do
świadczenia w iadom o, że nie są 
dobre żadne małżeństwa z rozsąd

ku, z chęci ułożenia sobie dostat
niego życia, zdobycia m ieszkania 
i tym podobnych m ateria lnych 
korzyści. Lepiej żyć skromnie, 
nawet c ierpieć niedostatek, aniżeli 
trw ać w atmosferze zakłamania 
i obłudy. Taki n iezdrowy klim at 
prowadzi do trag icznych skutków.

Małżeńska m iłość pow inna p ły
nąć jak dwa strum ienie: ma to być 
m iłość cielesna i duchowa. Jeżeli 
dwoje ludzi złączy się ty lko  m ło
dzieńczym „zewem krw i” , a więc 
zmysłowo, w tedy ich związek nie 
różni się w iele od łączenia się zw ie
rząt. M iłosne związki ludzkie mu
szą mieć duchową podstawę. Taką 
podstawą jest sam Bóg, dawca 
m iłości. On sam jest m iłością, 
m iłość stwarza i rozprzestrzenia 
ją  w świecie, m iłością łączy dw o
je ludzi. W ten sposób m iłość mał
żeńska jest nie ty lko  czysto fi-

(Mt 10, 6)
zycznym  lub uczuciowym  połą
czeniem, lecz wchodzi w sferę 
nadprzyrodzoną, wznosi się do 
tronu Boga, źródła życia i szczę
ścia ludzi w ierzących.

Prawdziwa m iłość małżeńska ma 
tak dalece uszlachetnia jący w pływ  
jako m iłość mająca swe źródło 
w Bogu, że św iat ludzi bezżen- 
nych, pozbaw ionych tego wpływu, 
wydaje się światem ja łowym  i pu
stym. Bo kto sam nie zaznał n igdy 
m iłości do najbliższych — żony 
i dzieci — kto nie przebywa w jej 
uszlachetniającym  kręgu, ten nie

potrafi w sposób w łaściwy m iłować 
kogokolw iek. T rudno jest spełnić 
drugie, najważniejsze Przykazanie 
Boże o m iłości b liźniego, bez 
doświadczenia m iłości rodzinnej. 
Św iat ludzi bezżennych jest — 
w w iększości przypadków  — św ia
tem pustym, g łuchym  i bez sensu.

W małżeństwie chrześcijańskim  
dzieci są drugim  istotnym  celem 
rodziny. Rodzice, pow ołu jąc dzieci 
na świat, uczestniczą w twórczej 
m ocy Bożej i spełniają nakazy 
samego Boga: "Bądźcie p łodni 
i rozm nażajcie się, abyście za
ludn ili ziem ię i uczynili ją pod
daną” (Rdz 1, 28). Dzieci, choć ich 
u trzym anie , w ychow an ie , w y
kształcenie jest ciężkim  trudem , 
wnoszą w rodzinę najwyższą ra
dość i szczęście. Są najp ięknie j-

cd. na str. 7



2 października —  Święto Aniołów Stróżów

Aniele Boży, Stróżu mój.
Dzisiejsze święto Aniołów Stróżów niech uświadomi nam, że anio
łowie istnieją realnie, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko 
dla dzieci.

Podstawową działalność Koś
cioła Chrystusowego na ziemi 
odnosi się — jak wiemy — do 
sfery pozaziemskiej, toteż — 
oprócz Boga i świętych — łączą 
Kościół ścisłe więzy z dobrymi 
duchami świata nadprzyrodzo
nego — aniołami.

W wierzeniach katolickich 
Anioł Stróż jest istotą niemate
rialną, to anioł mający pośred
niczyć między Bogiem a czło
wiekiem i pełnić funkcję indy
widualnego opiekuna.

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, w wieczór, w dzień i w nocy 
Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego 
I  doprowadź mnie do żywota wiecznego 

Amen.

Na pewno wszyscy znamy 
tę modlitwę. Kojarzy się ona 
z dzieciństwem i dziećmi. Prze
konanie o istnieniu i obecności 
Aniołów, w tym również Anio
łów Stróżów, jest jednym z waż
nych elementów naszej wiary.
Aniołowie są duchami stwo
rzonymi przez Boga dla Jego 
chwały i pomagania ludziom.
Ci, którym Bóg zleca opiekę 
nad ludźmi, są, jak już wspo
mnieliśmy, Aniołami Stróżami.
Opieka ta zaczyna się w chwili 
narodzenia, a kończy — wraz ze 
śmiercią konkretnego człowie
ka. Każdy z nas ma swojego 
„osobistego” Anioła Stróża (tak 
głosił m.in. Bazyli Wielki).

Wiara w Aniołów Stróżów 
opiera się m.in. na tekstach z 
Pisma Świętego. Pismo Święte 
nie pozostawia wątpliwości co 
do istnienia aniołów, posłań
ców Bożych, którzy uczestni
czą w dziejach zbawienia czło
wieka. Te czysto duchowe 
Istoty są pośrednikami mię
dzy Bogiem a ludźmi. Nauka
o nich jest oparta przede 
wszystkim na dwóch fragmen-

Rzeżba przedstawiająca Anioła Stróża

tach Biblii. W psalmie 91 czy
tamy:

Niedola nie przystąpi do cie
bie, i cios nie spotka twojego 
namiotu, bo swoim aniołom 
dał rozkaz o tobie, aby cię 
strzegli na wszystkich twych 
drogach. Na rękach będą cię no
sili, abyś nie uraził swej stopy 
o kamień.

Natomiast św. Mateusz prze
kazuje nam w swojej Ewangelii 
m.in. takie słowa Jezusa:

Strzeżcie się, żebyście nie 
gardzili żadnym z tych małych, 
albowiem powiadam wam: Anio
łowie ich w niebie wpatrują się 
zawsze w oblicze Ojca mojego, 
który jest w niebie.

O Aniołach posłanych przez 
Boga dla dobra rodzaju ludz
kiego lub poszczególnych lu
dzi, czytamy jeszcze w innych 
miejscach Pisma Świętego.

Wystarczy przypomnieć o opie
ce anioła nad Hagar i jej sy
nem, Izmaelem (Rdz 16, 9), 
anioł powstrzymuje Abrahama, 
by nie dokonywał zabójstwa 
swego pierworodnego syna, 
Izaaka (Rdz 22,11), anioł ratuje 
Lota i jego rodzinę (Rdz 19), 
anioł ratuje trzech młodzień
ców od śmierci w piecu ognistym

(Dn 3, 49-50) i Daniela we lwiej 
jamie (Dn 6-22), żywi proroka 
Eliasza i ratuje go od śmierci 
głodowej (2 Krt 19, 6-8), anioł 
wyprowadza Apostołów z wię
zienia (Dz 4, 17) i ratuje 
z rąk Heroda św. Piotra (Dz 12, 
7-20).

Aniołowie byli obecni w na
uczaniu Kościoła już od pierw
szych wieków, w dziełach wy
bitnych myślicieli chrześcijań
skich. W pismach ojców Kościo
ła naukę o Aniołach Stróżach 
spotykamy już w pierwotnych 
dokumentach chrześcijaństwa. 
Św. Cyprian ( t  ok. 251) na
zywa aniołów naszymi przyja
ciółmi. Wspomniany już przez 
nas św. Bazyli ( f  379) widzi 
w nich naszych pedagogów i przy
jaciół, św. Ambroży ( f  397) 
uważa ich za naszych pomocni
ków, św. Hieronim ( ok. 420) 
twierdzi: „Tak wielka jest god
ność duszy, że każda ma ku 
obronie Anioła Stróża” . Św. Ba
zyli idzie dalej, gdy pisze: 
„Niektórzy między aniołami są 
przełożonymi nad narodami, 
inni zaś dodani każdemu z wier
nych” . Podobnie pisze św. Au
gustyn ( t  430): „Wielkim jest 
staranie, jakie ma Pan Bóg
o ludzi. Wielką nam miłość oka
zał przez to, że ustanowił anio
łów, aby nas strzegli” .

Aniołom oddawano cześć już 
w liturgii starochrześcijańskiej. 
Wprawdzie pierwotne chrześci
jaństwo walczące z wszelkimi 
przejawami pogaństwa nie roz
winęło kultu aniołów, podobnie 
jak powstrzymywało się od pub
licznego kultu Matki Bożej i świę
tych, jednak pierwsze wzmianki
o kulcie aniołów spotykamy już 
u św. Justyna ( |  ok. 165) w  jego 
pierwszej Apoiogii. Od IV w. 
wyróżnia się kult św. Michała 
Archanioła, Aniołowie są wy
mieniani często w różnych li
turgiach jako oddający chwałę 
Panu Bogu. W ikonografii spoty-

cd. na str. 6



Z  życia naszych parafii

„Tyś jest 
Bóg 

prawdziwy 
w Świętej

Hostii”
Zostałem zaproszony przez 

ks. Proboszcza Juliana Ko
pińskiego do Kotłowa, na uro
czystość Bożego Ciała (7 czerw
ca br.). Chętnie pojechałem, 
choć Wielkopolska od Ślą
ska, gdzie spędzam czas na 
emeryturze, oddalona jest o bli
sko 200 km.

W wielkich i pompatycznych 
uroczystościach biorę udział 
z dystansem, bez szczegól
nego entuzjazmu, choć zda
ję sobie sprawę, że harmo
nia między tym co ducho
we i cielesne, między tym co 
wewnętrzne i zewnętrzne jest 
konieczna i właściwa dla ludz
kiej natury. Bardzo potrzeb
na jest modlitwa, o której 
Pan Jezus powiedział: „gdy 
chcesz się modlić, wejdź do 
swej izdebki, zamknij drzwi 
i módl się do Ojca twego, 
który jest w ukryciu. A Oj
ciec twój, który widzi w ukry
ciu, odda tobie” (Mt 6, 6).

Bliskie są mi również sło
wa: „Nadchodzi jednak godzi
na, owszem już jest, kiedy 
to prawdziwi czciciele będą 
oddawać cześć Ojcu w Du
chu i prawdzie, a takich to 
czcicieli chce mieć Ojciec” 
(J 4, 23).

Piszę te słowa, aby podzie
lić się z wami radością, ja

ką przeżywałem razem z wszyst
kimi chrześcijanami obchodzą
cymi święto Bożego Ciała. 
Było to przeżycie radości wy
pływającej z wiary w obec
ność wśród nas Boga pod 
postacią Chleba. Miliony lu
dzi na całym świecie wpa
trywało się w tym dniu w Ho
stię, śpiewając: „Tyś jest Bóg 
prawdziwy w świętej Hostii”.

Wszystko co wielkie budzi 
kontrowersje. Wielka Tajemni
ca naszej wiary, jakim jest 
Najświętszy Sakrament, od sa
mego zarania była i jest zna
kiem sprzeciwu. Przypomina
my sobie ewangeliczną sce
nę, kiedy Pan Jezus kilkoma 
bochenkami chleba nakarmił 
tysiące ludzi wsłuchanych 
w słowa kazania, które im gło
sił. I właśnie to cudowne 
rozmnożenie chleba Pan Je
zus wykorzystał do ogłosze
nia wielkiej Tajemnicy Wia
ry. Powiedział, że jest chleb 
ważniejszy od chleba, który 
karmi nasze ciało: „Jam jest 
chleb życia. Ojcowie wasi jed
li mannę na pustyni i po
marli. To jest chleb, który 
z nieba zstępuje: kto go
spożywa, nie umrze. Ja je
stem Chlebem żywym, który 
zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki. Chlebem, któ

ry Ja dam, jest moje Ciało 
za życie świata” (J 6, 48- 
-51).

Tymi słowami włożył przy
słowiowy „kij w mrowisko” . Na
syceni chlebem Żydzi mówi
li: „Jak On może nam dać 
[swoje] ciało do spożycia? 
Rzekł do nich Jezus: Zapraw
dę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeżeli nie będziecie spoży
wali Ciała Syna Człowiecze
go i nie będziecie pili Krwi 
Jego, nie będziecie mieli ży
cia w sobie. Kto spożywa mo
je Ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecz
nym” (J 6, 53-54).

Jaki skutek wywarły te sło
wa na słuchaczach? Bardzo 
wielu z nich przestało za 
Nim chodzić, przestali Go słu
chać.

Na spełnienie swojej obiet
nicy Pan Jezus poczekał aż do 
Wielkiego Czwartku, kiedy to 
Jezus „wziął chleb i odmó
wiwszy błogosławieństwo, po
łamał i dał uczniom, mówiąc: 
Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje. Następnie wziął 
kielich i odmówiwszy dzięk
czynienie, dał im, mówiąc: Pij
cie z niego wszyscy, bo to 
jest moja Krew Przymierza, 
która za wielu będzie wyla
na na odpuszczenie grzechów” 
(Mt 26, 26-28).

Następnego dnia Jezus prze
lał swą Krew i został pogrze
bany, a potem zmartwychwstał 
i wstąpił do nieba. Pozosta
w ił pamiątkę: Mszę św., Wie
czerzę Pańską, na której gro
madzili się i gromadzą ci, któ
rzy uwierzyli, że Jezus jest 
ich Zbawicielem obecnym w spo
sób szczególny w Najświęt
szym Sakramencie.

Uczestnicząc we Mszy św. 
i w procesji, wpatrując się 
w Przenajświętszy Sakrament 
z wiarą śpiewaliśmy słowa 
pieśni: „Tyś jest Bóg prawdzi
wy w Świętej Hostii” .

Ks. K.F.



Uroczystość 
Bożego Ciała 
w kotłowskiej 
parafii.
Procesja 
eucharystyczna 
i wierni 
zgromadzeni 
w kościele

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Ofiary polityki 
dyskryminacyjnej 
okupanta

(...) Część księży i wiernych ewange
lików niemieckich w czasie zarówno 
przygotowywania owego dekretu 
(o którym wspomnieliśmy w po
przednim numerze „Rodziny” ), jak 
i po jego wydaniu, uważała, że jest on 
„zgubny dla niemieckości w Polsce” . 
Teraz postanowienia wymienionego 
dekretu miały służyć obronie intere
sów ewangelików niemieckich przed 
rządem GG.

Możliwości działalności polskich 
parafii ewangelickich na terenie 
GG były bardzo ograniczone, m.in. 
z powodu pozbawienia ich w wie
lu przypadkach miejsc wykonywa
nia kultu religijnego. Wiernych 
przemocą nakłaniano do wpisywa
nia się na niemieckie listy naro
dowościowe. Jednakże, mimo róż
nych form represji, mających miej
sce od początku okupacji niemiec
kiej, zdecydowana większość ewan
gelików polskich zachowała patrio
tyczną postawę i opór.

Bezwzględnie postąpiono wobec 
Kościołów i związków wyznanio
wych, które w Polsce przedwrześ- 
niowej nie doczekały się uzna
nia prawnego ze strony władz pań
stwowych. Zostały one rozwiąza
ne, z równoczesnym pozbawieniem 
mienia, co nastąpiło mocą rozporzą
dzenia generalnego gubernatora 
H. Franka z dnia 31 marca 1941 r.
o rozwiązaniu sekt i zrzeszeń po
dobnych do sekt w Generalnym Gu
bernatorstwie.

Spośród Kościołów nleuznanych 
w Polsce przedwrześniowej ofiarą po
lityki dyskryminacyjnej okupanta pad
ły  dwa młode Kościoły misyjne w Pol
sce, a mianowicie Polski Narodowy 
Kościół Katolicki, w którym teraz z na
ciskiem podkreślano łączność z  Unią 
Utrechcką Kościołów Starokatolic
kich i Kościół  Metodystyczny, mimo 
że formalnie zezwolono im na dzia
łalność religijną w GG.

Pierwszy z wymienionych Kościo
łów dopuszczono do działalności 
rozporządzeniem H. Franka z dnia 
22 kwietnia 1941 r. o uznaniu 
Kościoła Starokatolickiego Unii 
Utrechckiej w Generalnym Guberna
torstwie. Nastąpiło to po odbyciu 
trudnych konferencji przedstawi
cieli PNKK, bpa J. Padewskiego
i ks. Fryderyka Lachmayera (1881- 
-1952) z odnośnymi organami władz 
okupacyjnych i sprawdzeniu przez

cd. na str. 6



cd. ze str. 5

okupanta faktu przynależności Koś
cioła do wspólnoty Kościołów Staro
katolickich Unii Utrechckiej.

Rozporządzenie składało się z 12 pa- 
ragrafów. Sprawy wewnętrzne Koś
cioła miał regulować statut (pa
ragraf 1, pkt. 2). Formalnie Koś
ció ł w Polsce został uniezależniony 
od PNKK w USA; paragraf 2 rozporzą
dzenia postanawiał bowiem, że „Koś
ció ł Starokatolicki Unii Utrechckiej 
w Generalnym Gubernatorstwie jest 
samodzielnym i od zagranicy nie
zależnym Kościołem” . W praktyce 
nadal istniało silne poczucie wię
zi tego Kościoła z PNKK w USA, od 
którego oczekiwano pomocy material
nej.

Tę sarnę datę nosi rozporządzenie 
H. Franka o uznaniu Kościoła Meto
dystów w Generalnym Gubernator
stwie. Jednakże faktycznie władze 
okupacyjne różnymi sposobami roz
myślnie utrudniały działalność obu 
Kościołów, prześladując duchowień
stwo i wiernych, z których znaczną 
część aresztowano i wywieziono do 
obozów koncentracyjnych oraz na ro
boty do Niemiec.

Okupant uniemożliwił PNKK pro
wadzenie jakiejkolwiek działalności 
wydawniczej i oświatowej (zaprze
stano wydawania „Posłannictwa...” 
i prowadzenia seminarium duchow
nego). Podobny los spotkał meto
dystów, którym skonfiskowano księ
garnię, zajęto sporą ilość lokali oraz 
zakazano prowadzenia kursów języ
ków obcych.

Koncentrując się na sytuacji PNKK 
podkreślmy, że w  czerwcu 1941 r. ka
tegorycznie zażądano od bpa J. Pa
dewskiego, aby wezwał podległych 
mu księży i proboszczów do usunię
cia z kościołów wszelkich oznak pol
skości, tzw. popiersi politycznych, 
obrazów i tablic pamiątkowych, zwią
zanych przede wszystkim z dwiema 
osobami — Tadeuszem Kościuszką 
i Józefem Piłsudskim.

W sierpniu zaś domagano się wyda
nia dzwonów kościelnych, które do 
d n ia ł września tegoż roku miały być 
dostarczone na miejsce wyznaczone 
przez Stadthauptmana lub Kreishapt- 
mana. Jednakże wobec niezłomnego 
oporu i patriotycznej postawy księży 
PNKK, władzom okupacyjnym nie uda
ło się osiągnąć spodziewanych wyni
ków. Nie zdołały one także uzyskać do- 
kładnych danych odnoszących się do 
stanu liczebnego wiernych poszcze
gólnych parafii.

Na początku września 1942 r. bp Pa
dewski został internowany i osa
dzony w więzieniu Montelupich 
w Krakowie, a następnie wywieziony 
do obozu w Tittm oning (Górna Ba
waria), skąd po 18 miesiącach został 
uwolniony przez Szwajcarski Czer
wony Krzyż w ramach wymiany jeń
ców wojennych. W marcu 1944 r. 
bp J. Padewski dotarł do USA, gdzie 
wkrótce zajął się pracą duszpaster
ską w parafii PNKK w Albany, NY.

(cdn.)

Aniele Boże, Stróżu mój..
cd. ze str. 3

kamy aniołów już w katakum
bach (III w.).

Osobne święto pojawiło się do
piero w XV w. na Półwyspie I beryj- 
skim, zwłaszcza na terenie Hisz
panii oraz we Francji. W roku 
1608 zaczęto obchodzić to świę
to w pierwszy dzień zwykły po 
św. Michale. Na stałe do kalen
darza liturgicznego dla całego 
Kościoła wprowadzono je w ro
ku 1670.

Regent człowieka — tak 
właśnie nazywa się też Anioła 
Stróża. Według podań wiary 
judaistycznej człowiek miał 
trzech aniołów, którzy zajmo
wali się strzeżeniem go.

Nauką zajmującą się pocho
dzeniem, imionami i zadaniami 
aniołów jest angelologia. Wed
ług tej nauki Anioł Stróż strzeże 
przeznaczonego mu człowieka 
aż do jego śmierci. Jeżeli 
osoba, która znajdowała się 
pod jego protekcją trafi do 
raju, anioł ten awansuje w swo
jej hierachii na wyższy szczebel 
i trafia do chóru aniołów, gdzie 
oddaje chwałę Trójcy Świętej. 
Zasady angelologii mówią jasno, 
że każdy z ludzi ma swego anio
ła stróża bez względu na to czy 
dana osoba jest katolikiem, ży
dem, muzułmaninem czy też na
wet ateistą. Istnieją także teorie 
mówiące o tym, że dany anioł 
stróż jest podobny do człowie
ka, którego chroni.

Motyw ikonograficzny przed
stawiający Anioła Stróża szcze
gólnie popularny był od XVII w. 
Wtedy też zaczęły powstawać 
modlitwy do Anioła Stróża. 
Na obrazach widzimy świetlistą 
piękną postać Anioła w towa
rzystwie dzieci.

Szeroką treść nie tylko ange- 
lologiczną, ale równocześnie 
i kosmologiczną, i chrystologi
czną, bo Jezus jest według No
wego Testamentu jako II osoba 
Trójcy Bogiem, a więc jest po
nad aniołami, prezentuje wstęp 
Listu do Hebrajczyków. „Wie
lokrotnie i wieloma sposobami 
przemawiał Bóg dawnymi czasy 
do ojców przez proroków, ostat
nio, u kresu tych dni, przemówił 
do nas przez Syna, którego 
ustanowił dziedzicem wszech
rzeczy, przez którego także 
wszechświat stworzył. On, który

est odblaskiem chwały i od
biciem istoty Jego, i podtrzy
muje wszystko słowem mocy 
swojej, dokonawszy oczysz
czenia z grzechów, zasiadł po 
prawicy Majestatu na wysokoś
ciach i stał się o tyle możniej
szym od aniołów, o ile znamie
nitsze od nich odziedziczył

Bardzo znany motyw ikonograficzny: 
Anioł Stróż czuwa nad dziećmi

imię. Do którego bowiem z anio
łów powiedział kiedykolwiek: 
Tyś jest Synem moim, Jam Cię 
dziś zrodził? i znowu: Ja Mu bę
dę Ojcem, a On będzie mi Sy
nem? I znowu, kiedy wprowadza 
Pierworodnego na świat, mówi: 
Niechże Mu oddają pokłon 
wszyscy aniołowie Boży. O anio
łach wprawdzie mówi: Aniołów 
swych czyni On wichrami, a słu
gi swe płomieniami ognia; lecz 
do Syna, Tron Twój, o Boże, 
na wieki wieków, berłem spra
wiedliwym berło królestwa Twe
go. Umiłowałeś sprawiedliwość, 
a znienawidziłeś nieprawość, dla
tego namaści Cię, o Boże, Bóg 
Twój olejkiem wesela jak żadne
go z towarzyszy Twoich... A do 
którego z aniołów powiedział 
kiedy: Siądź po prawicy mojej, 
aż położę nieprzyjaciół Twoich 
jako podnóżek stóp Twoich. 
„Czy nie są oni wszyscy słu
żebnymi duchami, posyłanymi 
do pełnienia służby gwoli tych, 
którzy mają dostąpić zbawie
nia?” (Hbr 1, 1-9 i 13-14).



„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”
cd. ze str. 2

szymi kw iatam i w ogrodzie życia 
rodziców. Bez nich ogród ten 
pozostałby pusty i martwy. One 
najczęściej ratują trw ałość rodzi
ny. Stwarzają nową więź m iędzy 
rodzicam i, nowe szczęście, jakże 
wzbogacone, są powodem nowe
go wspólnego zainteresowania. 
Drobne ich rączki trzym ają przy 
sobie rodziców siln iej niż stalowe 
liny. Rodzice, którzy dla w ygody 
życia, dla celów  egoistycznych 
wyrzekają się potomstwa, podobni 
są do drzew bezpłodnych, nie 
owocujących. W iadomo w spó ł
cześnie, bo ty le  się o tym  pisze 
i mówi, że nie można rodzić dzieci 
zbyt dużo, jeśli rodzice nie mają 
środków, aby je utrzymać. W ia
domo, że jedno dziecko, to mało, 
ale troje, a przynajm niej dwoje 
dzieci pow inna mieć każda ucz
ciwa rodzina, chyba że zdrow ie 
matki na to nie pozwala.

Trzecią podstawą rodziny chrze
ścijańskie j jest wiara w Boga i życie 
wiarą. Ktoś słusznie powiedział: 
„n ie  rozstają się ci, którzy m odlą 
się razem” . Rodzina, która nie pie
lęgnuje w domu duchow ych war
tości, jest bardziej podatna na ro
zejście się. Rodzice w ierzący 
w Boga mają dodatkową, mocną 
podstawę, aby pozostać razem aż 
do śm ierci. Przecież stale so

bie uświadamiają, że składali 
przysięgę dozgonnej w ierności 
przed samym Bogiem. Przed swym 
Stwórcą mają zdać kiedyś rachu
nek z życia, aby otrzym ać nagro
dę lub ponieść zasłużoną karę. 
Dla w ielu współczesnych ludzi 
obraz rodziny głęboko wierzącej, 
dzieci klękających do m odlitw y 
w spólnie  z rodzicam i, jest „sen
tym enta lnym  anachronizmem  za
m ierzchłych czasów” , lecz ten, 
k to  g łęb ie j rozum ie  w artość 
w iary, dobrze wie, że wiara 
w Boga uszlachetnia człow ie
ka, wzm acnia jego siły, czyni 
go zdolnie jszym  do wyrzeczeń 
i poświęceń.

Nie mają Boga w sercu ci, dla 
których małżeństwo służy ty lko  
do zaspokojenia popędu seksual
nego. Gdy się znudzi jedna kobie
ta lub jeden mężczyzna, szukają

(Mt 10, 6)
nowych przygód, łam ią przysię
gę małżeńską złożoną przed Bo
giem. Przysięgą tą zobowiązali 
się żyć razem, pełn ić swe obo
w iązki chrześcijańskie i obywa
telskie. Tymczasem lekkomyślnie, 
dla własnej, egoistycznej przy
je m n o ś c i, ro z b ija ją  ro d z in y , 
krzywdzą swe żony, dobre matki, 
lub krzywdzą uczciwych mężów, 
a nade wszystko krzywdzą nie
w inne dzieci. Takie krzywdy wołają
o pomstę do nieba! Takie krzywdy 
woła ją o zadośćuczynienie naru
szonej spraw iedliw ości społecz
nej.

Zycie rodzinne, o czym nie 
należy zapominać, nie jest podróżą 
d la przyjem ności, lecz poważnym 
obowiązkiem  rodziców. Trwałość 
rodziny chrześcijańskie j opiera się 
na trzech filarach: m iłości, dzieci, 
w iary. G dy te fila ry  są mocne, 
można m ieć uzasadnioną nadzieję, 
że dom rodzinny nie jest zbudo
wany na piasku. Nawet, gdy 
przyjdą w ichry i burze, i ude
rzą w dom, nie rozleci się. Gdy 
choć jednego z tych filarów  
zabraknie, rodzin ie grozi rozb i
cie. Każda zaś rodzina chrześci
jańska w inna pamiętać, że dopro 
wadzając z w łasnej w iny do rozb i
cia, łam ie przykazanie Jezusa 
Chrystusa: „Co w ięc Bóg złączył, 
niech człow iek nie rozdziela” 
(Mt 10, 6).

W 200. rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego

Rekordzista polskiej literatury
Józef Ignacy Kraszewski był pisarzem niezwykle płodnym; ja
ko autor 600 książek, w tym 232 powieści, uchodził za rekor
dzistę w polskiej literaturze. Pisarz, publicysta, historyk, dzia
łacz społeczny, zmarł 125 lat temu, 19 marca 1887 r. W 2012 r. 
przypada też 200. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszew
skiego (ur. 28 lipca 1812 r. w Warszawie). Z tej okazji 
Sejm RP uczynił pisarza jednym z patronów bieżącego roku, 
obok Janusza Korczaka i ks. Piotra Skargi. „Jego Imponują 
cy dorobek literacki wywarł trwały wpływ na kulturę i literału 

rę polską oraz twórczość współczesnych mu i późniejszych pokoleń Pola 
ków” — głosi tekst uchwały przyję tej przez sejm we wrześniu ubiegłego roku

Wspaniały cykl powieści historycz
nych Kraszewskiego, opisujący dzie
je Polski, zapoczątkowała powieść 
(na jej podstawie nakręcono film 
„Kiedy słońce było bogiem” ) pt. „Sta
ra Baśń” . Powieść prezentuje począt
ki polskiej państwowości z IX wieku. 
Znaleźć w niej można, obok wartkiej, 
wciągającej czytelnika akcji, także 
opisy dawnych prasłowiańskich oby
czajów, takich jak: postrzyżyny (mia
ły  one miejsce, kiedy chłopiec koń

czył 7 lat i przechodził spod opiek 
matki pod opiekę ojca. W tym dniu ob
cinano chłopcu po raz pierwszy w ło
sy i zakopywano je pod kamieniem). 
Błogosławiono wówczas dziecko i na
dawano mu imię. Innym obyczajem 
było pradawne święto Kupały — po
gańskie święto obchodzone w najdłuż
szy dzień w całym roku (22 czerwca), 
pełne wesela, śpiewu, skoków, ognisk 
i różnych obrzędów. Kraszewski opi
sał też zwyczaje weselne, takie jak ob

cinanie włosów pannie młodej, a tak
że zwyczaje pogrzebowe (zmarły był 
przed wiekami palony na stosie wraz 
z całym swoim dobytkiem, a także 
z żoną, jeśli wyraziła ona taką wolę). 
Gościnność — w myśl przysłowia: 
„Gość w dom, Bóg w dom” , znana 
później na całym świecie słowiańska 
gościnność — także znalazła swoje 
miejsce na kartach „Starej Baśni” . 
Nie tylko to, również taki zabobon, 
jak „rzucanie kamieni za siebie” (aby 
zapomnieć o waśniach), został uwiecz
niony przez pisarza. Wreszcie „za
kładanie grodu” (i związane z tym 
oranie ziemi pod jego założenie) —
o tym, jak to wyglądało w pradaw
nych czasach możemy się dowiedzieć 
czytając „Starą Baśń” Kraszewskie
go.

Niewątpliwie Józef Ignacy Kra
szewski był wielkim nauczycielem 
polskiej historii.



Z  życia Kościoła

Sakrament Bierzmowania w Kotłowie
To było 29 czerwca

Powitanie Zwierzchnika Kościoła J.E. Bpa Wiktora Wysoczańskiego chlebem i solą przez 
przewodniczącego Rady Parafialnej

Oczy mężczyzny nie często w il
gotnieją. Jeżeli zaś stało się to aż 
trzykro tn ie  w ciągu dnia, to  znaczy, 
że był to dzień bogaty w szczegól
nego rodzaju emocje wywołane spot
kaniem starości z m łodością, entu
zjazmu z wyważoną przez przeży
te lata rutyną. M łodość potrafi 
zaskakiwać i zadziw iać nie ty lko  
lekkom yślnością i n ieodpow iedzia l
nością, ale także dojrzałością, roz
sądkiem  i o dpow iedz ia lnośc ią .
I w łaśn ie  te cechy w zbudziły w e  mnie 
wzruszenie 29 czerwca w Kotłowie.

Najpierw  w Strzyżewie, filia lnym  
kościele Parafii po lskokato lickie j 
w Kotłow ie, została odpraw iona 
Msza św. z okazji zakończenia roku 
szkolnego, a potem, już z n iew ie l
kim i przerwami, uczestniczyliśm y 
w uroczystościach zakończenia ro
ku szkolnego w pięknej, nowo w y
budowanej szkole w Strzyżewie oraz 
w szkole w B iskupicach Zabarycz- 
nych, gdzie ks. Proboszcz i kate
chetki uczą religii.

Akadem ia wcale nie musi być 
nudna, tym bardziej jeżeli o fic ja lne 
przemówienie Dyrektorów, W ójtów, 
Sołtysów i Księży zostały zdom i
nowane dowcipnym  programem 
przygotowawanym  przez opuszcza
jących szkołę szóstoklasistów. Oj, 
było co wspom inać. Sądzę, że każdy 
rob ił to na swój sposób. Przy okazji 
wyśw ietliłem  zakodowany w umyśle 
film  wspomnień z czasów, kiedy 
w okresie powojennym  kończyłem  
szkołę podstawową. To było tak 
dawno, a równocześnie jakby w czo
raj. Nie było w tedy takich nagród, 
dyplom ów  i możliwości. Szóstokla- 
siści z rocznika 1999 dziękowali za 
wszystko, co otrzym ali od rodziców, 
wychowawców i pokolenia, które 
n iestety już odeszło i ciągle odcho
dzi, bez których nie m ogliby dzisiaj 
korzystać z tego, co um ożliw iło  im 
zdobycie w iedzy i odnoszenie suk
cesów w różnych dziedzinach życia.

Gimnazjaliści, w tym samym dniu 
29 czerwca, mieli wyjątkowo ważną 
dla nich i dla parafii uroczystość, bo 
bardzo ważnym w życiu każdego 
chrześcijanina jest przyjęcie sakra
mentu bierzmowania. Przyjechał 
też Adm in istra to r D iecezji W ro
cławskiej ks. inf. Stanisław Bosy, 
który już od samego rana uczest
n iczy ł w uroczystościach zakończe
nia roku szkolnego wraz z ks. pro 
boszczem Kotłowskie j parafii księ
dzem Julianem  Kopińskim  i z tow a
rzyszącym mu ks. dziekanem Ada
mem Bożackim.

Oczekiwano na przybycie D ostoj
nego Gościa — Zw ierzchn ika Koś
cioła, który przyjechał o odpow ied
niej porze i został serdecznie przyję

ty  przez całą społeczność parafia l
ną.

J.E. Bp prof. dr hab. Wiktor Wyso- 
czański — Zwierzchnik Kościoła 
udzielił gimnazjalistom sakramentu 
bierzmowania.

Podobnie jak zawsze przy takiej 
okazji odbyło  się przed kościołem  
pow itanie chlebem i solą, kw iatam i 
oraz słowami przewodniczącego Ra
dy Parafialnej Pana Bronisława.

Kiedy wchodziliśmy do kościoła, gim- 
nazjaliści mający przystąpić do bierz
m owania i licznie zgromadzeni 
uczestnicy uroczystości już oczeki
wali na rozpoczęcie Mszy św., w cza
sie której udzie lony był sakrament 
bierzmowania. Ofierze Mszy św. 
przewodniczył i kazanie w yg łos ił 
Adm in istra to r Diecezji W rocławskiej 
ks. inf. Stanisław Bosy, a koncele- 
bransami byli: ks. inf. Ryszard Dąb

W oczekiwaniu na przybycie Dostojnego Gościa — Zwierzchnika Kościoła



Wspólne pamiątkowe zdjęcie na zakończenie uroczystości. Nowo bierzmowani wraz ze swoimi Duszpasterzami. W pierwszym rzędzie,
w środku, J.E. Bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła

rowski — kanclerz, ks. dziekan 
Adam Bożacki i niżej podpisa
ny.

Kiedy gim nazjaliści podchodzili 
do Księdza Biskupa namaszczają
cego ich Krzyżmem świętym, po raz 
ko le jny już tego dnia, przeżywa
łem radość i inne emocje, któ
re towarzyszą nam wtedy, gdy dzie
je  się coś dobrego. Wpatrywałem 
się w twarze w w iększości już mi 
znane z Mszy św. przygotow ujących 
kandydatów  do przyjęcia sakramen
tu bierzmowania. Cieszyłem się, 
że dojrzewa młode pokolenie chrze
ścijan. To nieprawda, że bierzm o
wanie jest sakramentem pożegnania 
z Kościołem na wiele lat, a może i na 
zawsze. Oni są w Kościele, a jacy 
będą za rok, za dwa i później zależy 
w dużej mierze od nas, przekazują
cych im swoją wiarę w dziedzictw ie.

Kościół Jezusa Chrystusa w swo
jej cząstce, jakim  jest Kośció ł 
Polskokato licki, został um ocniony 
w wierze.

Ks. Proboszcz zakończył uro
czystość słowami: „Ekscelencjo,
Wielce czcigodny Księże Bisku
pie! Dziękuję za udzielenie sakra
mentu bierzmowania. Przez kilka 
dziesiąt m inut nasza św iątynia była 
podobna do W ieczernika w Jerozo
lim ie, gdzie Duch Święty zstąpił 
na Apostołów, a potem na tych

wszystkich, k tó rzy zdecydow ali 
się zostać uczniam i Chrystusa. 
K iedy m odląc się wyciągałeś rę
ce nad bierzmowanym i, a potem 
namaszczałeś ich olejem Krzyżma 
świętego, nie w idzie liśm y zstępu
jących ognistych języków, ale uw ie
rzyliśmy, że spełniła się obietnica 
Zbawiciela. To jest początek trudnej 
drogi dawania św iadectwa o C hry
stusie. Obiecuję, że jako proboszcz

Kotłowskie j Parafii zrobię wszystko, 
co w mojej mocy, aby samemu trwać 
w wierze Chrystusowej i umacniać 
innych w um iłowaniu Kościoła 
Po lskokato lickiego. Księdza Bisku
pa proszę, by o nas pam iętał i w m ia
rę swoich m ożliwości często odw ie
dzał naszą Parafię utw ierdzając nas 
w wierze, nadziei i m iłości. Szczęść, 
Boże!” .

(Ks. K.F.)

J.E. Bp Wiktor Wysoczański udziela młodzieży sakramentu bierzmowania



W 280. rocznicę urodzin ostatniego króla Polski

„Niech dusza króla wreszcie się uspokoi”
Wołczyn — położony obecnie na Białorusi (rejon kamieniecki obwodu 
brzeskiego), tuż przy polskiej granicy — to tutaj przyszedł na świat (w sie
dzibie Czartoryskich, Poniatowskich i Sapiehów) ostatni polski monarcha 
Stanisław August Poniatowski. Tu również, pod osłoną nocy, spoczęły 
jego doczesne szczątki przywiezione z Petersburga. Ostatni oficjalny uro
czysty pogrzeb Stanisława Augusta Poniatowskiego miał miejsce 
14 lutego 1995 r. w warszawskiej archikatedrze św. Jana. Wierzono, że ostatni 
król Polski znalazł wreszcie swoje miejsce wiecznego spoczynku w Polsce, 
którą — może po swojemu, ale tak naprawdę — kochał.

Czy rzeczywiście król Stanisław August Poniatowski pochowany jest 
w Polsce? Otóż po opublikowaniu artykułu pt.: „Tajemnica królewskiego 
grobu” p. A. Pisalnika (Rz 28-29 lipca for.), zrodziły się wątpliwości. Zacytu
jemy tu fragmenty wspomnianego artykułu, z którego można przypu
szczać, że grób polskiego, monarchy znajduje się nadal w Wołczynie.

„Pani Halina Kaczanowska już 
osiem lat zajmuje się stworze
niem w rodzinnym  W ołczynie mu
zeum krajoznawczego. Ma po
wstać w budynku"1- plebanii przy 
kościele Św. T ró jcy, w którym  
w 1938 r. spoczęły przyw iezione 
z petersburskiego kościoła Św. Ka
tarzyny szczątki ostatniego pol
skiego króla. W powojennej ra
dzieckiej B ia łorusi zniknęły, by 
pod koniec lat 80. zostać odnale
zione, a potem przewiezione do 
Warszawy. Tak się przynajm niej do 
tej pory wydawało.

— Polacy odbudow ują  — mówi 
przejeżdżający rowerem obok sto
jącej na rusztowaniach św iątyni 
mężczyzna. Na prośbę o wskaza
nie człow ieka w W ołczynie, który 
najlepiej zna h istorię  kościoła, ra
dzi udać się do sto jącego k ilka
set m etrów od niego domu pani Ha
liny. Jest przekonany, że restau
racją kościoła, w którym  ochrzczo
no i pochowano przed wojną 
ostatniego polskiego króla zajm u
je się ksiądz (...).

— To jest nazwisko dyrektora 
polskiej firmy, która prowadzi restau
rację kościo ła  — popraw ia Kacza
nowska, gdy udaje się ją odnaleźć 
w leżącej osiem k ilom etrów  od 
W ołczyna wsi Nawasiołki. Tu znaj
duje się adm in istracja kołchozu, 
do którego obecnie należy W oł
czyn. (...)

— Polacy nie chcie li pochować 
Stanisława Augusta na Wawe
lu, niech więc zostanie w W oł
czynie — tłum aczy Halina Ka
czanowska swoją niechęć do roz
mowy z polskim  dziennikarzem.
Gdy w 1938 r. w ładze radzieckie 
przekazały trum nę Stanisława 
Augusta, rząd Rzeczpospolitej nie 
chcia ł uhonorować go pogrzebem 
państwowym, oskarżając m onar
chę o przyczynienie się do rozbio
rów. Trum nę z łożono w ięc w W oł
czynie. O królu, k tó ry  urodził się, 
jak tw ierdzi, w m iejscu, gdzie stoi 
dom jej matki i ona sama się urodzi-

Król Stanisław August Poniatowski

ła, p. Halina może opowiadać godzi
nami. — To jedyny król, k tó ry  u ro
dz ił się na Białorusi i tu ta j spo
czął — podkreśla. Ma żal do władz 
b ia łoruskich, że nie chcą w ykorzy
stać tej okoliczności do populary
zacji Wołczyna jako miejsca pochów
ku polskiego m onarchy i w ielkiego 
księcia Litwy. Według p. Haliny, dla 
B ia łorusinów, uświadamiających 
sobie znaczenie W ielkiego Księ
stwa Litewskiego, jako dawnej 
fo rm y b ia łoruskie j państwowości, 
postać Stanisława Augusta jest 
niezwykle ważna. — To może się 
nie spodobać Polakom, ale jestem 
przekonana, że nie należy zabierać 
zw łok Poniatowskiego z Wołczyna. 
N iech tu spoczywają i dusza króla 
wreszcie się uspokoi — mówi, 
podkreślając, że jako osoba w ie
rząca jest przeciwna staraniom 
odnalezienia zw łok króla, który 
m iał już trzy pogrzeby (w 1798 r. 
w Petersburgu, w  1938 r. w W oł
czynie, w 1995 r. w Warszawie). 
O tym , że zw łoki Stanisława A u
gusta wciąż są pochowane w W oł
czynie — a nie — jak o fic ja ln ie

uważa się — w warszawskiej arch i
katedrze, zrob iło  się na B iałorusi 
ostatno g łośno po reportażu opo
zycyjnej rozgłośni Europejskie Ra
dio dla B ia łorusi (Euroradio), po
w ołu jąc się na b ia łoruskiego kra jo
znawcę U ładzim ira Bohdanaua; 
rozpowszechniło informację, iż 
„osta tn i król wciąż jest pochowany 
na B ia ło rusi” .

U ładzim ir Bohdanau tw ierdzi, że 
po sp lądrowaniu w 1949 r. przez 
ludność W ołczyna kościelnej kryp
ty, nie jaki A n ton i Protasiuk z po
m ocnikiem  pochował szczątki k ró 
la. Ostatni o fic ja lny pogrzeb Sta
nisława Augusta odby ł się w (...) 
1995 r. Szczątki króla odnalazł 
jeszcze w 1987 r. w W ołczynie 
A leksander M ilink iew icz (wówczas 
docent uniwersytetu w G rod
nie). — Wraz z p rzyjació łm i znale
źliśm y fragm enty królewskich szat 
i obuw ia — w spom ina M ilink iew icz 
wyprawę sprzed 25 lat (...). T łu 
maczy, iż krypta w wołczyńskim  
koście le i trum na króla by ły  bardzo 
zniszczone, w ięc nie było szans na 
odnalezienie ciała, które jak o fi
cja ln ie  uznano, spróchnia ło  do
szczętnie. Za odnalezienie szcząt
ków ostatniego polskiego króla M i- 
linkiew icza i jego towarzyszy na
grodzono odznaką Zasłużony dla 
Ku ltury Polskiej.

— M ilinkiew icz b y ł tu, kiedy jesz
cze ży ł Antoni Protasiuk — mówi 
Halina Kaczanowska. Zapewnia, iż 
Protasiuk, k tó ry pracował przed 
wojną jako stróż gm iny, a w 1949 r. 
zebrał i pochow ał kości króla, w y
rzucone z trum ny przez m ie jsco
wych wandali, nie zdradził m ie j
sca pochówku nawet własnemu 
synowi.

— Czy pani zna to miejsce?
— Znam, ale nie zdradzę — od

powiada.
Halina Kaczanowska nie chce 

u jaw nić miejsca spoczynku kró
lewskich zw łok, bo obawia się, iż 
zostaną przekazane Polsce. — 
Skoro nie chcie liście  go na Wawelu 
w 1938 r., niech zostanie w ziemi, 
na której się u rodził — powta
rza (...). — Należy przekonywać tę 
kobietę, żeby wskazała m iejsce 
spoczynku króla — mówi A le 
ksander M ilinkiew icz. Przyznaje, iż 
odnalezienie zw łok sta łoby się 
naukową sensacją” .

Czy rzeczywiście grób Stani
sława Augusta Poniatowskiego 
znajduje się w W ołczynie, czy też 
jest to  ty lko  m iejscowa legenda — 
trudno  powiedzieć. Mamy nadzie
ję, że przyszłość rozwiąże tę 
tajemnicę.



Rodzina chrześcijańska w XXI wieku
cd. ze str. 1

Wygodny, często po prostu „lu
zacki” styl życia stał się pożąda
nym modelem, do jakiego próbuje 
obecnie dostosować się wiele 
polskich rodzin. Ale — uwaga! Styl 
ten niesie ze sobą w iele zagrożeń, 
z czego rodziny nie zdają sobie 
sprawy, jest tu mowa o praw id ło
wym funkcjonow an iu  rodziny. Po
w oduje on dezorganizację tego 
funkcjonow ania , a więc zm iany 
w w ypełn ian iu  funkc ji i ról ro
dzinnych. Wymaga on dokonyw a
nia w ielu isto tnych zm ian w zakre
sie organizacji życia rodzinnego, 
co nie zawsze dla rodziny jest 
sprawą łatwą. Często bowiem 
członkow ie rodziny nie mają św ia
dom ości dotyczącej potrzeby tych 
zmian, dlatego proces „dostoso
wawczy” bywa rozciągnięty w  cza
sie lub kończy się rozpadem ro
dziny.

Am erykańska socjo log  A rlie  
Hochschid zauważa, że z proce
sem postępującej g lobalizacji ma
ją związek zm iany dotyczące sto 
sunku pracy zawodowej do życia 
rodzinnego. Pani socjo log zwraca 
uwagę na c iąg ły wzrost ilości 
godzin spędzanych przez prze
ciętnego pracownika w pracy, co 
odb ija  się negatywnie na życiu 
rodzinnym . Tak jest w W ielkiej 
Brytanii, a teraz podobny proces 
po jaw ił się także i w polskich 
rodzinach i zachodzi on w ie lo 
kierunkowo. Z jednej strony istn ie
je n iepewność zawodowego „ ju 
tra ” , która powoduje, że ludzie 
pracują nie jako „na zapas” , w yko
rzystując wszystkie swoje m ożli
wości zarobkowe po to, by za
bezpieczyć i utrzym ać stabilność 
i p łynność finansową rodziny. Tę 
sytuację wykorzystu ją n iektórzy 
pracodawcy, szczególnie ci za
chodni, którzy w dobie bezrobo
cia bezwzględnie wykorzystu ją 
swoich podw ładnych. W innych 
rodzinach, w których sytuacja 
finansowa jest stabilna, pojawia się 
z kolei chęć dorów nania  „zachod
nim standardom ” , bez względu na 
cenę, jaką zapłaci za to życie 
rodzinne — a cena jest wysoka! 
Zapracowani rodzice mają coraz 
mniej czasu dla swoich dzieci, 
a jeśli już znajdą ten czas, to 
bardziej skupiają się na tematach 
wymagających natychm iastowego 
załatw ienia niż przyjem nościach 
lub usiłu ją  wynagrodzić dziecku 
czas nieobecności ilością  prezen
tów  i niespodzianek, co z punktu

w idzenia praw id łowego w ycho
wania jest rzeczą niedopuszczal
ną.

Dziecko w w ieku szkolnym  w y
maga systematycznej uwagi i za
interesowania jego problemami 
i sprawami, uczestniczenia w jego 
rodzinnym  życiu i m ożliwości po
dzielenia się z kimś spostrzeże
niami i uczuciam i, wymaga poczu
cia rodzinnej stabilizacji i bezpie
czeństwa. Gdy jest tego pozbaw io
ne, szuka oparcia  w innych lu
dziach — u koleżanek, kolegów, 
w  grupach rów ieśniczych, subku l
turach, a nawet w grupach prze
stępczych. Rodzina przestaje być 
dla dziecka elementem znaczącym 
w życiu, kształtującym  jego św ia
topogląd, a z czasem dziecko za
czyna traktow ać swą rodzinę jako 
„zło  konieczne” i e lement życia 
skazany na niepowodzenie. Dom i
nację przejm ują inne czynnik i to 
warzyskie.

Co w ięc w takich przypadkach 
robić, jak żyć? Jakie wartości sta
w iać dzieciom  za wzór? Otóż trze
ba przede wszystkim  sięgnąć do 
naszych chrześcijańskich pod
staw — do Dziesięciu Przykazań. 
Pom imo tego, że wydarzenie na 
górze Synaj, kiedy to Pan Bóg ze
słał Mojżeszowi tab lice  z Dziesię
ciom a Przykazaniami, m iało m ie j
sce w bardzo odłegłych dla nas cza
sach, to jednak niezaprzeczalnym 
faktem  jest to, że ów zbiór, na po
zór prostych zasad, jest dziś nadal 
powszechnie uznawany za podsta
wowe reguły etyczne i moralne. 
Słowem, jest on niezaprzeczalnie 
ponadczasowy i uniwersalny, tak 
w ięc stanowi dla nas, chrześcijan, 
drogowskaz, jak żyć w  XXI wieku.

S p is  D z ies ięc iu  P rzykazań 
otw iera ją słowa; Nie będziesz 
m ia ł bogów cudzych przede mną. 
W dzisiejszych czasach I Przy
kazanie ma nieco inny w ym iar niż 
w czasach Mojżesza. Nie idzie tu 
ty lko  o różnow ierstwo, oddawa
nie czci innym  bogom, ale także
o wszystkie aspekty życia, które 
człow iek często stawia ponad Bo
giem. O becnie ludzie są nadm ier
nie przyw iązani do rzeczy mate
ria lnych. Wzbogacenie się, posia
danie dobrego samochodu, luksu
sowego dom u, bycie postrzega
nym jako ktoś na tzw. poziomie, 
staje się często życiowym  celem 
w ielu z nas, co n ieuchronnie  pro
wadzi do w yrzucenia z naszego ży
cia w artości duchow ych na rzecz 
wartości m ateria lnych. W ten spo
sób człow iek przekreśla swoje

szanse na życie wieczne, a także 
jest pozbaw iony pewnej duchowej 
podpory, jaką jest d la nas Bóg. 
D latego też I Przykazanie ma ta 
kie duże znaczenie i jest jakby 
fu rtką  do pozostałych, bo zacho
w ując je, czyli staw iając Boga na 
pierwszym miejscu, przyjm ujem y 
również wszystkie ustanowione 
przez Boga prawa. Z I Przykaza
niem wiąże się ściśle III Przyka
zanie (Pamiętaj, abyś dzień św ięty 
św ięcił). Jeśli p rzyjm ujem y Boga 
do naszego życia i oddajem y się 
Mu ca łkow icie , to  m usim y pam ię
tać, że tzw. praktykowanie jest 
nie mniej ważne niż sama wiara. 
Zwłaszcza w dziesiejszych cza
sach spo tkan ie  z Bogiem jest jakby 
w ytchnieniem  od codziennego ży
cia, od pogoni za karierą, pie
niędzm i itd. Jest też chw ilą  zasta
now ienia się, spojrzenia w głąb sie
bie i rozmową z Bogiem. W koście
le otrzym ujem y też w iele cennych 
wskazówek, jak żyć i jednoczym y 
się z innym i ludźmi, tworząc 
wspólnotę, która trwa również 
poza m uram i kościo ła. Bo przecież 
człow iek najlepiej się spełni i reali
zuje, żyjąc z innym i i d la innych, 
a  n ie  żyjąc niezależnie i sam odziel
nie.

Dekalog chrześcijański jest w ięc 
dla nas drogowskazem. Czwarte 
Przykazanie: Czcij o jca swego 
i matkę swoją. Jakże często 
zapom inam y o tej podstawowej 
zasadzie. M łodzi ludzie obecnie 
starają się jak najszybciej usa
m odzielnić. Po części zmuszają ich 
do tego współczesne realia, jednak 
często niezależność jest rozum ia
na jako ca łkow ite odsunięcie się od 
rodziców, kiedy stajem y się na tyle 
samodzielni, że przestają oni być 
dla nas użyteczni. Także brak 
szacunku w codziennych kontak
tach z nim i jest teraz bardzo 
powszechny. Nie tak dawno rodzi
ce byli traktowani z szacunkiem, 
przysługu jącym  im z racji tego, że 
nas wychowują, opiekują się nami
i uczą nas, jak żyć. Teraz n ik t nie 
przyw iązuje do tego wagi, pom im o 
że w dzisiejszych czasach jest 
bardzo powszechne nieposiadanie 
dzieci, które przeszkadzają m ło
dym w realizowaniu w łasnych am
b ic ji i marzeń. Ponieważ jesteśmy 
ludźmi, a nie zwierzętam i, mamy 
obowiązek spełniać swoje ducho
we pow inności względem rodziny, 
w  której się wychowujem y.

(cdn.)



Historia

Dawni właściciele pałacu w Jabłonnie

Początek XX w.: pałac w Jabłonnie uwieczniony na pocztówce

W „T yg o d n iku  Ilu s tro w an ym ” 
z paźdz ie rn ika  1913 r., a w ięc  
b lisko  s to  la t tem u, czytam y: 
„O  dw ie  m ile  od W arszawy, na 
praw ym  brzegu W isły, leży je d 
na z na jp iękn ie jszych  rezydencji, 
jak ie  o bo k  W ilanow a is tn ia ły  k ie 
d yko lw ie k  w  pob liżu  s to licy . To 
Jab łonna . Nazwa tej wsi w iąże 
się ściś le  z osobą księcia  Józe
fa P on ia tow sk iego , k tó ry  tam  
pod c ien iem  s ta rych  to p ó l szuka ł 
w y tch n ie n ia  po sza lonem  życ iu  
W arszawy p ruskie j, (...) a lbo  p o r
w any w ich rem  zabaw  w (...) g ro n ie  
„z ie lon ych  fra kó w ” szuka ł zapom 
n ien ia  od trap iące j go skryc ie  
m e la n ch o lii” .

Zan im  p iękna rezydencja  „p rze 
sz ła ” w  ręce ks ięc ia  Józefa , na le 
żała do b iskupa, późn ie jszego  
prym asa M icha ła  Je rzego Ponia
tow sk iego  (s try ja  ks ięc ia  Józefa). 
Budow ę pałacu w Ja b łon n ie  roz
poczęto  w  1774 r. G łów nym  p ro je k 
tantem  pałacu b y ł a rc h ite k t w ło 
sk iego  pochodzen ia  D om in ik  M er
lin i. W arto  tu p rzypom n ieć , że pod 
ko n iec  lat 70. X V III s tu lec ia  w  p ra 
cach przy u rządzaniu  w nę trz  pała
cu za trudn iono  znakom itego  a rch i
tek ta  Szym ona B o g u m iła  Zuga. Po 
sam obó jcze j śm ie rc i prym asa, pa
ła c  o d z ie d z iczy ł jego  b ra tanek 
książę Józe f P on ia tow sk i, zw any 
księciem  Pepi.

Tow arzyszam i jego  eskapad
i s ta łym i gośćm i by li: p rzysz ły  ge
nera ł R autenstrauch, b y ły  szam be- 
lan P oku tyńsk i, n a tu ra lny  syn Sta
n is ław a A ugus ta  — C ich o ck i oraz 
późn ie jszy p u łko w n ik  huzarów  — 
T o lińsk i. Należeli on i do  św ity  
ks ięc ia  i nos ili w łaśn ie  w spom n ia 
ne tu „z ie lone  fra k i” czy li m undu 
ry p rzy jac ie lsk ie . Fraki b y ły  z ie 
lone, o zdo b ion e  z ło co n ym i g u z i
kam i z napisem  „J a b ło n n a ” . Prze
c iw ko  tej g ru p ie  m łodz ieży  w ystę 
pow ała  sta teczna część W arsza
wy, zg rupow ana  w  sa lon ie  kaszte
lanow ej P o łan ieck ie j.

P iękne kob ie ty  zawsze o tacza ły  
ks ięc ia  Józefa , tak b y ło  i w  Ja b ło n 
nie. Za to  w ie lo le tn ia  p rzy jac ió łka  
ks ięc ia  H enrie tta  de Vauban rzad
ko przyjeżdżała do Jab łonny, w o la 
ła  p rzebyw ać w Pałacu Pod Blachą, 
w  k tó rym  — po p rostu  kró low a ła . 
Do u lu b io n ych  rozryw ek „z ie lo 
nych fra kó w ” należały, n ieste 
ty, po jedynk i. O d byw a ły  się one 
w  opustosza łe j w ozow n i księcia  
Józefa  w  Łaz ienkach . A b y  un ie -

m oż liw ie  p raw ie  codz ienne  w a lk i, 
w ładze p rusk ie  pos ta w iły  przed 
w ozow n ią  strażn ika-szy ldw acha , 
co jednak krew k ich  m łodz ieńców  
nie pow strzym yw a ło . P ozostaw io 
ny w  „n ie ła sce ” s trażn ik  b y ł w ią 
zany lub  przepędzany. G ube rna 
to r  von K oeh le r p rzym yka ł na to  
oko, zadow o lony , że książęta p o l
scy w ystępu ją  p rzec iw ko  sobie.

Książę Józe f P on ia tow sk i p rzy j- 
m o w a ł w  Jab łonn ie  w ie lu  s ław nych 
gości, z k tó rych  na jznakom itszym  
b y ł cesarz N apoleon Bonaparte , 
goszczący tu w  1812 r.

Po śm ie rc i księc ia  Józefa  P on ia 
tow sk iego  (w nurtach  E lstery, 
1813 r,), Anna  z T yszk iew i
czów  — có rka  s io s try  ks. Józefa  
o dz ied z iczy ła  w  r. 1822 pałac 
w Jab łon n ie . Księżna A nna  to  
w łaśn ie  s łynna  A netka, kob ie ta  
n ie po spo liteg o  gustu , któ ra  
sama za p ro je k tow a ła  p rzebu 
dow ę rezydenc ji i u rządziła  
park kra job razow y. Tak zwane 
„kw es tie  te ch n iczn e ” oddała  
w  ręce w arszaw skiego  a rc h i
tekta  H enryka  M arcon iego. 
W tedy to  p ow sta ł s łyn n y  łu k  
tr ium fa ln y , upam ię tn ia jący  zw y
c ięs tw o  ks ięc ia  Józefa  pod  Ra
szynem , a także bram a w jaz
dow a. Przed bram ą księżna A n 
na us taw iła  dw ie  ko lu m n y  g o 
tyck ie  sp row adzone  z M a lbo r
ka, k tó re  zachow a ły  się do dziś.
Je j gus t b y ł „w y ro c z n ią ” d la  je j

Łuk triumfalny na cześć księcia Józe
fa Poniatowskiego. Budowla powstała 
dzięki księżnej Annie z Tyszkiewi
czów (siotrzenicy księcia „Pepi”)

w spó łczesnych . Pom agała  urzą
dzać w ie le  parków . U w ażano w ów 
czas pow szechn ie , że O g ród  Saski 
zaw dz ięcza ł w łaśn ie  je j w szystko, 
co  m ia ł na jp iękn ie jszego . Pod
kreś lm y, że to  za je j czasów  w ieś 
Jab łonna  rozrosła się do 392 m iesz
kańców  i szczyc iła  się w łasną 
pocztą  o raz m urow aną, so lidną  
karczm ą.

M ija ły  lata. W 1847  r. n a ro d z ił się 
w nu k  księżnej A n n y  — A u gu s t 
h rab ia  P o tock i. Z czasem  okaza ło  
się, że tem peram entem  d o ró w n y 
w a ł sw em u s łynnem u p rzo d ko 
w i po kądz ie li, ks ięc iu  Józe fo 
w i. A ugusta  P o tock iego  nazyw a



li przyjaciele Guciem. Określa
no go jako człowieka miłego, 
dowcipnego i romansującego. Był 
jednak zarazem czynnym dzia
łaczem sportowym, przedsiębior
czym i prężnym wiceprezesem 
Towarzystwa Wyścigów Konnych, 
a także współzałożycielem War
szawskiego Towarzystwa Cykli
stów. Hrabia August dokonał częś
ciowej parcelacji swoich dóbr
i utworzył osadę „Gucin” (od swo
jego imienia) przy stacji Jabłon
na kolei nadwiślańskiej. Intere
sował się również przemysłem

i w 1897 r. został współwłaści
cielem Huty Szkła w Jabłonnie 
wraz z firmą Haberbuscha.

W 1900 r. hrabia August prze
prowadził przez swoje dobra li
nię kolejki wąskotorowej Jabłon- 
na-Wawer. Jej uruchomienie przy
czyniło się do ożywienia prze
mysłu na rolniczo-leśnych te
renach klucza Jabłonna. Oże
nił się dopiero w wieku 44 lat. 
W 1892 r. urodził się syn hra
biego Augusta — Maurycy Potoc
ki.

Nadeszła jesień 1944 r. Rezy
dencja Potockich została wypalo
na w wyniku działań wojennych. 
W 1945 r. pałac przejęło pań
stwo, jednocześnie go odbudowu
jąc i rekonstruując park. Cztery 
lata później, w połowie maja 
1949 r., w Londynie zmarł hrabia 
Maurycy Potocki. Na londyńskim 
cmentarzu Brompton — pochowa
no „ostatniego pana na Jabłonnie”.

W 1953 r. pałac w Jabłonnie 
przekształcono w ośrodek konfe- 
rencyjno-wypoczynkowy Polskiej 
Akademii Nauk.

Nauka

Morze, nasze morze... zimne, jodowe, słone i piękne
Morze Bałtyckie kusi turystów 

piaszczystymi plażami, umiarko
waną, chłodnawą temperaturą wo
dy, leśnymi naturalnymi brzegami, 
wydmami wygrzewającymi się 
w słońcu. To wszystko ma swój 
nieodparty urok i warto z tego 
korzystać, dopóki jeszcze można, 
bo...

Jak ostrzegają naukowcy, Bał
tyk się grzeje. Ociepla się naj
szybciej na świecie i staje się co
raz mniej słony. Dlatego też pły
wa w nim coraz więcej groźnych 
bakterii. Jedną z przyczyn jest 
wzrost częstotliwości opadów 
deszczu, co jest spowodowane 
postępującym ociepleniem klima
tu. Ciepłe i słabo zasolone wo
dy mórz i oceanów to wprost 
wymarzone środowisko wielu bak
terii, w tym oczywiście przecin
kowców.

Epidemiolodzy już jakiś czas te
mu zwrócili uwagę na to, że w kra
jach Europy Północnej, szczegól
nie w tych położonych nad Bałty
kiem, od czasu do czasu wzrasta 
liczba zakażeń przecinkowcami. 
Przecinkowce — bakterie z rodza
ju Vibrio — bo tak w jęz. polskim 
określamy (z powodu specyfi
cznego kształtu) ten rodzaj bakte
rii, występują zwykle w ciepłych 
wodach w obszarach tropikalnych. 
Mogą spowodować u ludzi szereg 
różnych schorzeń, głównie zaka
żeń przewodu pokarmowego. Do
chodzi do nich z reguły po wypiciu 
zanieczyszczonej wody lub spo
życiu niedogotowanych produk
tów, np. owoców morza czy ryb. 
Najgroźniejszymi przedstawiciela
mi rodzaju Vibrio jest przecinko
wiec cholery.

Wody mórz i oceanów na ca
łym świecie się ocieplają. Potwier
dzają to między innymi doniesie
nia o wzrastającej liczbie zakażeń 
z Chile, Peru, Izraelu oraz na 
północno-zachodnich wybrzeżach 
USA i Hiszpanii. W rejonach tych 
tradycyjnie oblewanych przez 
dość chłodne wody, w ostatnich 
latach również obserwuje się 
wzrost średnich temperatur. A co 
do Morza Bałtyckiego pamiętaj
my, że w odległości zaledwie 50 ki
lometrów od jego linii brzegowej

żyje ponad 30 milionów ludzi. Jak 
wiadomo z najnowszych badań, 
od końca XIX w. średnia tempera
tura na Ziemi wzrosła o 0,8 stopnia 
Celsjusza. W ciągu ostatnich 25 
lat, głównie za sprawą emisji 
gazów cieplarnianych, wzrost tem
peratury przyśpieszył i wynosi 0,2 
stopnia na dekadę.

W czerwcu br. eksperci z Instytu
tu Meteorologii i Gospodarki Wod
nej w Warszawie podsumowali wy
niki trzyletnich badań dotyczą

cych wpływu globalnego ocieple
nia na środowisko naturalne, 
społeczeństwo i gospodarkę Pol
ski. Jednym z głównych punktów 
raportu były prognozy dotyczące 
Bałtyku. Ponieważ do końca wieku 
średni poziom oceanów może się 
podnieść o ponad metr, badacze 
ostrzegają, że Bałtyk może zalać 
nasze Wybrzeże. W ciągu najbliż
szych kilkudziesięciu lat zagro
żone potopem będą: delta Wisły 
z Żuławami, ujście Odry i niektóre 
nizinne rejony środkowego Wy

brzeża. Co gorsza, nasze morze 
częściej będą nawiedzać sztormy, 
wzrośnie także średnia wysokość 
fal, zmniejszy się za to grubość
i czas zalegania pokrywy lodowej. 
Naukowcy ostrzegają też, że z po
wodu ocieplenia powinniśmy spo
dziewać się masowego zakwitu glo
nów, w tym groźnych sinic. To właś
nie z ich powodu na początku lip- 
ca powiatowi inspektorzy sanitarni 
zamknęli na kilka dni wiele kąpie
lisk w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Plaża w Sopocie (od strony Jelitkowa) na początku lipca br.
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Dawne Polskie PolesieZ Wystawy 
„Między kadrami...”
(Polesie z lat 1925-1939)

Fotografie — zaklęte w kliszach 
postacie ludzi z tam tych lat, 
krajobrazy, obyczaje. N ieznany 
św iat — jakże odległy... Dzisiaj, 
w dobie zawodowych reporterów, 
zdjęcia Zofii Chom ętowskiej w y
dawać się mogą niezwykle ch łod 
ne, ale są niezwykle prawdzi
we.

W warszawskim Domu Spotkań 
z H istorią  obejrzeć można (jesz
cze do 7 października br.) wspa
niałą wystawę prac Zofii Chomę
towskiej, w yjątkow ą w izję Polesia 
sprzed b lisko 80. lat. U trwaliła  tę 
w izję osoba, która  żyła tam na co 
dzień. Była b lisko ludzi, pejzaży, 
natury. M im owolnie fo tografow ała  
nie ty lko  swe najbliższe otoczenie, 
ale i panujące w tedy stosunki spo
łeczne. Zdjęcia pokazują nieznany 
świat. Dla jednych Polesie było 
niemal egzotyką, dla niej — co
dziennością.

Pani Zofia, jako kresowa arysto- 
kratka (księżna z domu D ruckich- 
-Lubeckich), spędzała czas we 
własnym i okolicznych majątkach 
na Polesiu: Prorochońsku, Bogda- 
nówce, Horodyszczach. W 1936 r. 
wygrała konkurs na fo tografa  
M inisterstwa Kom unikacji. Kiedy 
rozw iodła się z mężem, straciła 
majątek na Polesiu (praw dopo
dobnie poszedł za d ługi męża) 
musiała się razem z dwójką dzieci 
z czegoś utrzymać. Objeżdżała 
w ięc Polskę i fo tografow ała  osiąg
nięcia swego resortu; nowe drogi, 
dworce, lin ie  kolejowe. Nowe zle
cenie zapewniało jej stałą pensję, 
sam ochód i szofera. Polska ze 
zdjęć Chom ętowskiej jest s ło 
neczna, murowana. Zdjęcia, któ
re wówczas zrobiła, tra fia ły  ja
ko dekoracja do wagonów PKP, 
dworcowych poczekalni i na rzą
dowe papeterie. Inne zaś — do ga
zet. Te najsłynniejsze przedstaw ia
ją w łaśnie Polesie. K iedy na prze
łom ie lat 20. i 30. ub. w ieku w ysy
łała zdjęcia na konkursy, fo tografie  
przedstaw iały oczyw iście jej ro
dzinne strony — i wygrywały. 
„Wpasowała się” w ówczesną 
ideologię państwową Polesia, jako 
romantycznej krainy niemal nie
tkn ięte j stopą ludzką. W tym  sa
mym czasie tw orzy jednak zdjęcia 
prywatnych polowań, spacerów, 
portrety chłopów, praczek, dzieci, 
ludowe święta, targow iska jak to na 
kresach. Nie eksponuje problemu 
biedy, zacofania ówczesnej Polski. 
Bieda była dla niej czymś natura l
nym jak żniwa czy w iosenne rozto
py, była po prostu elementem świa
ta, jaki znała. Tych zd jęć n igdy nie 
pokazała. Miała bowiem na tyle 
wyczucia, że w iedziała, jakie  zd ję
cia będą się podobały w redakcji

i pub liczności. Realistyczne obra
zy biedy nie były w tedy pożądane. 
Nie zależało jej na tym, by znaleźć 
uznanie jako tw órczyn i awangar
dowa, chcia ła p łynąć głównym  
nurtem.

Był rok 1936. Prezydentem s to li
cy został wówczas Stefan Sta

rzyński, który rozpoczął urzędo
wanie od rozbudowy ratuszowego 
b iura prasowego (zarówno lew i
cowa, jak i praw icowa prasa okrzy- 
kuje go m istrzem propagandy). 
P rezydent z a tru d n ił 34 -le tn ią  
wówczas Zofię Chomętowską do 
pracy nad w ielką wystawą z okazji 
25-iecia n iepodległości (obchody 
p lanowano w Warszawie na rok 
1944). Od nowych władz dosta

ła  zlecenia na udokum entowanie 
zniszczeń w ojennych i zorga
nizowanie wystawy pod nazwą 
„Warszawa oskarża” w ocalałym  
gmachu Muzeum Narodowego. 
Została jednak świadkiem nie 
św ietności, ale upadku miasta. 
Kiedy w 1947 r. opuściła  Warsza

wę i przeniosła się do Buenos 
Aires, założyła tam firmę, pro
duku jąc m.in. ozdobne filiżan 
ki, kufle, św ieczn ik i. Zm arła  
w 1991 r. N ikt wówczas z jej ro
dziny nie wiedział, że zostaw i
ła  setki klisz, film ów , tysiące kla
tek, słowem: całe archiwum, któ 
re możemy teraz poznać zwiedza
jąc wystawę w warszawskim Domu 
Spotkań z Historią.



Kultura

Zło ma wiele twarzy
Na ekrany wchodzi „M roczny 

rycerz powstaje” . O db ió r film u 
zm ienił się po traged ii w Denver — 
czytamy w artykule B. Hollender 
(Rz 27.07.br.).

17 lipca odbyła się nowojorska 
prem iera film u, dzień później — 
londyńska. Po masakrze, która 
wydarzyła się w czwartkową noc 
w Denver, następne gale zostały 
odwołane. Zam rożono światową 
prom ocję film u, z tra jle ra  w ycię 
to  scenę strzelaniny. Reżyser 
C hristopher Nolan w ydał ośw iad
czenie, w którym  w yraził „g łęboki 
smutek wobec bezsensownej tra 
gedii, jaką przeżyła społeczność 
A u ro ry ” . Akt przem ocy w stosunku 
do n iew innych ludzi nazwał czy
nem „okrutnym  i bezlitosnym ” . Ale 
przecież m usiał zadawać sobie py
tanie, jakie dziś nurtu je  wszyst
kich o w pływ  masowej ku ltury na 
wyobraźnię odbiorców .

W Gotham C ity  trw a w iec mają
cy uczcić pamięć prokuratora 
Harveya Denta, k tó ry w powszech
nym mniem aniu zaprowadził po
rządek w mieście. Batman uchodzi 
za złoczyńcę, zabójcę Denta. Tylko 
komisarz Gordon wie, że jest 
odwrotnie. Wchodzi na mównicę, 
by w yjaśn ić prawdę. A le w idząc 
w iwatu jące tłum y, chowa tekst 
przemówienia. Bo czasem nie 
wolno obalać mitów.

A Batman? Bruce Wayne od 
ośmiu lat nie w ychodzi z domu. 
Jest przegrany, zgorzknia ły, nie 
w idzi sensu życia od kiedy s trac ił 
ukochaną kobietę. Jedyną osobą, 
z którą rozmawia jest jego lokaj 
A lfred. Jednak przyjdzie moment, 
gdy znów będzie m usiał w łożyć 
czarną pelerynę, bo Gotham  C ity 
chce unicestw ić ko le jny z łoczyń
ca — zamaskowany, m uskularny 
Bane.

N igdy dotąd nie było na ekranie 
herosa tak przegranego. Ale też 
Batman jest bohaterem na miarę 
naszej brudnej współczesności. 
Prawda, spraw iedliwość, so lidar
ność, patriotyzm ? To puste słowa. 
Coraz bardziej wyrazista staje się 
ciem na strona ludzkiej natury i ży
cia społecznego. A nadzieja? 
W „Mrocznym rycerzu” Dent mówił: 
„N oc jest najciemniejsza przed 
św item ” . W ostatnim  film ie  świtu 
w ogóle nie widać.

Nolan zadaje pytania o s tab il
ność państwa. Udowadnia, jak 
n iew iele trzeba, żeby s truktury 
społeczne runęły. Pokazuje, jak 
szybko rewolta szaleńców może 
przeistoczyć się w kom pletny 
chaos. A trakcyjne  hasła „W ładza 
dla ludu” uspraw iedliw iają po
tw o rny  przelew krwi, a w mieście 
bezprawia zaczyna panować lęk.

Także w wym iarze jednostko
wym zło ma m nóstwo twarzy. 
W „M roczny rycerz powstaje” w ia
domo, kto jest czarnym charakte

rem, a kto może uchron ić Gotham 
przed zagładą. Jednak wszyscy, 
niezależnie od tego, po której 
stron ie się znajdują, mają nie- 
zagojone, piekące rany. W yniesio
ne z dzieciństwa, z m łodości, 
z różnych życiow ych ścieżek. 
Sam Batman też nie jest hero
sem bez skazy. To raczej udrę
czony przez w łasną psychikę schi- 
zofrenik.

W tym  film ie , jak w w ielu innych 
amerykańskich produkcjach, odb i
ja ją się n iepokoje zrodzone po 
traged ii 11 września 2001 roku. 
To w tedy Am erykanie poznali 
smak strachu. Zrozum ie li, że 
w dzisiejszym św iecie n ik t już 
nie jest bezpieczny. Podobne 
poczucie zagrożenia unosi się 
nad opustoszałymi ulicami Gotham 
City.

„M roczn y  rycerz pow sta je ” , 
s iódm y ty tu ł batm anowskiej serii 
przeniesionej na ekran z kart po
pularnego komiksu, by ł n iec ierp li
w ie w yczekiw any przez w ie lb ic ie li. 
T ragedia w Denver zm ieniła jego 
odb iór. K iedy dwa sam oloty lecą 
nad Nowym Jorkiem , zbliża jąc się 
do w ieżowców M anhattanu, ciarki 
przechodzą po plecach. A le też 
ciągle rodzi się to samo pytanie, 
czy w kinie pow inn iśm y oglądać 
tak potworne sceny strzelaniny
i masakry. Życie ludzkie n ic nie 
znaczy. Z ło  przestaje przerażać, 
staje się wręcz a trakcyjne

Nadszedł czas na poważną dysku
sję nad wartościam i popkultury.

Medycyna

Ratunek dla serca
Jaka podała prasa (Rz z 25 lipca br.), lekarze z Uniwersytetu w San Diego 

opracowali nową terapię m ięśnia sercowego.
Technika polega na pobraniu tkanki od chorego, w yizo low aniu  komórek 

m acierzystych i poddaniu ich odm łodzeniu. Kom órki są następnie w strzy
kiwane do serca. Na ogó ł pacjenci z chorobam i układu krążenia są star
szymi ludźm i i ich kom órki nie są zdrowe — tłum aczą naukowcy. — M ody
fiku jem y w ięc te kom órki i czyn im y zdrowszym i. To przypom ina co fn ię 
cie zegara.

Do tych czynności naukowcy wykorzysta li enzym telomerazę. Pomaga 
ona w zachowaniu te lom erów  — skuwek na końcach chrom osom ów, które 
zabezpieczają m ateria ł genetyczny przed uszkodzeniem. Z czasem jednak 
u legają zniszczeniu, co jest jedną z przyczyn b io log icznego starzenia się.

W eksperym entach wykorzystano ludzkie kom órki serca. Jednak lekarze 
jeszcze nie odważyli się w strzyknąć ich pacjentom. Testy prowadzono 
początkowo na myszach, a później na św iniach. Zm odyfikow ane kom órki 
pod ję ły pracę i... zregenerowały serce.
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Wystawy w Galerii Drezdeńskiej (Zwinger)

Madonna
Dzieło Rafaela, które obecnie nale

ży do zbiorów drezdeńskiej Gemalde- 
galerie, wzbudzało wiele sporów doty- 
czących daty powstania i przeznacze
nia. Dzisiaj uznaje się, że Rafael nama
lował Madonnę Sykstyńską w latach 
1512-1513 na zlecenie papieża Juliu
sza II, dla benedyktynów z kościoła 
San Sisto (św. Sykstusa — stąd wzięła 
się nazwa Sykstyńska), we włoskiej 
Piacenzy. Dzisiaj, z okazji 500-lecia 
powstania tego wybitnego dzieła, jed
nego z najsłynniejszych na świecie, 
Drezdeńskie Muzeum zorganizowało 
wystawę poświęconą „Madonnie 
Sykstyńskiej”. Dodajmy, że obraz za
mówił papież Juliusz II w r. 1512, aby 
uczcić przyłączenie Piacenzy do po
siadłości Watykanu.

Na czas wystawy „Madonna Syks
tyńska” została umieszczona w przy
pominającej kościelną nawę za
ciemnionej, podłużnej galerii. Jakjuż 
wspomnieliśmy, „Madonna...” była 
przeznaczona na ołtarz kościoła 
św. Sykstusa (obecnie miejsce orygi
nału w tym kościele zajmuje XVIII- 
-wieczna kopia). Obraz ten powinno 
się więc eksponować (umieszczać) 
wyżej (jak na ołtarzu), aby można by
ło patrzeć na niego do góry. Dopiero 
wtedy w pełni docenimy efekt malar
skiego zamysłu Rafaela: Madonna 
z Dzieciątkiem w objęciach stąpająca 
na obłokach, święci zaś (Sykstus
i Barbara) klęczą u Jej stóp. Małe 
aniołki zamykające obraz od dołu — 
z uwagą i spokojem — adorują Matce 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Piękne 
aniołki (znane na całym świecie z tej 
kompozycji) wyznaczają jakby grani
cę między Niebem a Ziemią i pod
kreślają istotę zamiaru malarza: obja
wienie Matki Bożej z Nowo narodzo
nym Jezusem. Ta mistyczna malar
ska wizja powstaje za odchyloną zie
loną kotarą.

Jeden z najsłynniejszych obrazów 
świata, jakim jest niewątpliwie „Ma
donna Sykstyńska” został przygoto
wany na swoje pięćsetlecie bardzo 
dokładnie: konserwatorzy dzieł sztu
ki gruntownie i pieczołowicie oczy
ścili dzieło, które następnie zostało 
oprawione w złoconą masywną, szero
ką renesansową ramę (opartą na 
autentycznych renesansowych wzo- | 
rach), co wskazuje na podkreślenie 
religijnego kontekstu obrazu Ra
faela.

Jako ciekawostkę podamy, że kie
dy w 1945 r. Sowieci wywieźli do 
Moskwy wśród łupów wojennych tak
że i to dzieło Rafaela, obraz powrócił 
do Drezna — w ramach „odwilży” po 
dziesięciu latach wygnania. Ten 
okres „pobytu w Moskwie” upamięt-

Sykstyńska

Madonna Sykstyńska — mal. Rafael

Madonna — pędzla Michaiła Korneckiego nia pokazane teraz na wystawie p łót
no Michaiła Korneckiego. Socreali
styczny malarz przedstawił sowiec
kich żołnierzy, którzy z karabina
mi strzegą arcydzieła (jeden nawet 
otworzył usta z podziwu), podczas 
gdy kobieta w kitlu (restaurator- 
ka) bada dzieło przez lupę. To 
wszystko na dowód, jak honorowo po
traktowano w ZSRR „Madonnę Syks- 
tyńską” .

Kontemplując dzieło Rafaela może
my przeżyć coś podobnego jak ro
syjski pisarz romantyczny Wasilij 
Andriejewicz Żukowski: „To nie 
obraz, tylko wizja. Im dłużej się na 
niego patrzy, tym silniej można się 
przekonać, że chodzi tu o coś poza
ziemskiego” .


