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Modlitwa 14 września —  święto Podwyższenia Krzyża
Wielką zaiste i cenną rzeczą jest Krzyż. Wielką, ponieważ przezeń otrzy
maliśmy wiele dóbr... Cenną zaś, ponieważ Krzyż jest znakiem męki i try
umfu Boga, znakiem męki z powodu dobrowolnej w męce śmierci; zna
kiem tryumfu, ponieważ dzięki niemu szatan został zraniony, a wraz z nim 
została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały skruszone, 
Krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia. 

(Św. Andrzej z Krety, znany też jako św. Andrzej z Jerozolimy, 650 -  712)

Wszelka prawdziwa siła 
rodzi się u stóp Krzyża

Przez wszystko do mnie 
przemawiałeś -  Panie,
Przez ciemność burzy, 
grom i przez świtanie;
Przez przyjacielską dłoń 
w zapasach z  światem,
Pochwałą wreszcie -  ach!
— nie Twoim kwiatem...

I  przez tę rozkosz, 
którą urąganie 
Siódmego nieba tchnąć 
się zdaje -  latem -  
I  przez najsłodszy z  darów  
Twych na ziemi,
Przez czułe oko, gdy je  łza ociemi; 
Przez całą dobroć Twą, 
w tym jednym  oku,
Jak całe niebo odjaśnione w stoku!...

Przez całą Ludzkość 
z  je j  starymi gmachy,
Łukami, które o kolumnach trwają,
A zapomniane w proch  
włamując dachy,
Bujnymi z  nowa liśćmi zakwitają. 
Przez wszystko!...

Panie! - ja  nie miałem głosu 
Do odpowiedzi godnej
— i — milczałem:
Błogosławionym  
zazdrościłem stosu
I  do Boleści ja k  do matki drżałem  —

I  ja k  z  bliźnięciem zrosły 
w p ó ł z  Zapałem,
Na cztery strony świata mając ramię, 
Gdy doskonałość 
Twą obejmowałem,
To, jedno słowo, 
wyjąknąwszy: "kłamię",
Do niemowlęctwa wracam...

Jestem znamię!...
Sam głosu nie mam,
Panie  -  dałeś słowo,
Lecz wypowiedzieć 
któż ustami zdoła?
Przez Ciebie prochów  
stałem się Jehową,
Twojego w piersiach mam 
i czczę anioła -  
To rozwiąż jeszcze głos
— bo anioł woła.

Cyprian Kamil Norwid (1821 -  1883)

Krzyżu Chrystusa badźże po
chwalony. W krzyżu Chrystusa za
wsze widział Kościół ołtarz, na którym 
Jednorodzony Syn Boży dokonał Zba
wienia Świata.

Na wieczne czasy badźże pozdro
wiony. Nabożeństwo do Krzyża Świę
tego sięga początków chrześcijaństwa, 
wcześniej w Jerozolimie i na Wscho
dzie, następnie w całym Kościele. W li
turgii jest obecne od IV wieku.

Z ciebie moc płynie i męstwo. 
Chrystus wywyższony na krzyżu jest 
lekiem na każde zło. Św Augustyn tak 
oto napisał: „Patrz na krzyż. Kontem
pluj jego ramiona! Noś zawsze przy so
bie krzyżyk! Kiedy czujesz się słaby -  
on ci da moc. Kiedy upadniesz -  on cię 
podźwignie! Kiedy tracisz ducha 
w przeciwnościach losu i załamiesz się 
pod ciężarem trudności i niepowodzeń
-  on doda ci odwagi i cierpliwości! Kie
dy płaczesz -  on będzie ci pociesze
niem! Kiedy cierpisz -  on stanie się 
twoim uzdrowieniem! Kiedy drżysz 
w przerażeniu -  on doda ci pewności. 
Kiedy go zawołasz -  on ci odpowie! 
Chcesz wiedzieć, ile warta jest twoja 
dusza? Spójrz na krzyż! Chcesz po
znać całą złość i powagę grzechu? 
Medytuj cierpienie i śmierć krzyżową 
Chrystusa Pana! Chcesz wiedzieć, jak 
bardzo Bóg nas kocha? Kontempluj 
krzyż Chrystusa. Niech krzyż Pana 
strzeże nas w życiu ziemskim, umac
nia w godzinie śmierci, będzie ukoro
nowaniem naszej wieczności”.

W Tobie jest nasze zwycięstwo. 
Krzyż Święty jest najdostojniejszą pa
miątką Męki naszego Zbawiciela, dla
tego zajmuje tak poczesne miejsce 
w naszych świątyniach i domach. 
Chcemy być blisko Ukrzyżowanego, 
aby napełnić się miłością która z Nie
go płynie. Nie możemy traktować krzy
ża jako jedynie elementu dekoracji na
szego mieszkania czy miejsca pracy. 
Dzisiejsze święto przypomina nam, jak

wielkie znaczenie ma krzyż jako sym
bol chrześcijaństwa, który doznawał 
zawsze szczególnej czci.

Przeczytajmy tu słowa wiersza -  
hymnu anonimowego autora:

Nie zdejmę krzyża z mojej ściany 
za żadne skarby świata,
Bo na nim Jezus ukochany grzeszników 
Z niebem brata.
Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby 
mi umrzeć trzeba,
Choćby mi groził kat, morderca, bo krzyż 
to klucz do nieba.
Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, 
nie wyrwę go z sumienia,
Bo krzyż szatana w niwecz kruszy, 
bo krzyż to znak zbawienia.
A gdy zobaczę w poniewierce 
Jezusa krzyż i ranę,
Która otwiera Jego serce
-  w obronie krzyża stanę.

Święto Podwyższenia Krzyża Świę
tego przypomina nam historię o odna
lezieniu ukrytego Krzyża Zbawiciela. 
Tradycja wskazuje na św. Helenę, mat
kę cesarza Konstantyna Wielkiego. 
Odnaleziony Krzyż miał wskrzesić, 
przez bezpośredni kontakt, nieznane
go zmarłego człowieka. Tradycja pod
kreśla rolę św. Heleny, mającej udział 
w zbudowaniu dwu bazylik w Jerozoli
mie, z których to poświęceniem zwią
zano właśnie święto odnalezienia 
Krzyża. Podaje też, że pielgrzymi, ra
dując się z odnalezienia Krzyża, brali 
udział w podwyższeniu Drzewa Krzy
ża, które polegało na podnoszeniu go 
w czterech miejscach świątyni dla ado
racji ludu. Cesarz bizantyjski Hera- 
kliusz, po pokonaniu Persów, którzy 
wcześniej zdobyli Jerozolimę i zabrali 
Relikwie do Persji, odzyskał Relikwię 
Krzyża i osobiście wniósł ją do Jerozo
limy. Na pamiątkę tego wydarzenia, 
które było ponownym podwyższeniem 
Krzyża, święto obchodzono corocznie 
właśnie w dniu 14 września.



r

Świętego

Podniesienie Krzyża -  mal. P.P. Rubens (1609 r.), tryptyk. Na okładce widzimy środkową, najważniejszą część tryptyku 
Rubensa: Podniesienie Krzyża z Jezusem

W 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Od powietrza, głodu i wojny, wybaw nas, Panie...
II wojna światowa (1939 -  1945) -  

był to największy konflikt zbrojny 
w historii świata, trwający od 1 wrześ
nia 1939 r. do 2 września 1945 r.
(w Europie do 8 maja 1945 r.), obejmu
jący zasięgiem działań wojennych pra
wie całą Europę, wschodnią i południo- 
wo-wschodnią Azję, północną Afrykę, 
część Bliskiego Wschodu i wszystkie 
oceany. Niektóre epizody wojny roz
grywały się nawet w Arktyce i Ameryce 
Północnej. Poza większością państw 
europejskich i ich koloniami, brały w niej 
udział państwa Ameryki Północnej 
i Ameryki Południowej oraz Azji. Głów
nymi stronami konfliktu były państwa 
Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej 
(alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 
mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. We
dług różnych szacunków zginęło w niej 
od 50 do 78 milionów ludzi.

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmu
je się 1 września 1939 r. -  atak Niemiec 
na Polskę. 17 września bez określone
go w prawie międzynarodowym wypo

wiedzenia wojny zaatakowała Polskę 
również Armia Czerwona. 3 września 
przystąpiły do wojny Wielka Brytania 
i Francja (w piśmiennictwie zachodnim 
podaje się czasami tę drugą datę jako 
początek wojny światowej). Niektórzy 
historycy za początek wojny światowej 
uznają wojnę chińsko-japońską rozpo
czętą 7 lipca 1937 r. najazdem wojsk ja-
Atak Niemiec hitlerowskich 
kie przekroczyły polską granicę

pońskich, jednakże aż do 1941 r. kon
flikt ten pozostawał lokalny.

W histografii radzieckiej istniało 
pojęcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, 
rozpoczętej 22 czerwca 1941 r. ata
kiem niemieckim. Dla Amerykanów 
wojna rozpoczęła się 7 grudnia 1941 r., 
wraz z japońskim atakiem na Pearl 
Harbor. (Wikipedia, internet)

na Polskę nastąpił 1 września 1939 r. Oddziały niemiec-



W  dniu 8 w rześnia, od blisko czternastu wieków, obchodzi Kościół zachodni uroczystość  
Narodzenia Najśw iętszej Maryi Panny. Na W schodzie spotykam y to święto już w  początkach  
chrześcijaństwa.

Przepowiednia anielska
Skąd wiemy o narodzeniu 

Bogarodzicy? Ewangelie kano
niczne nie wspominają o tym, ani 
też nie wymieniają imion rodziców 
Maryi. Imiona Joachima i Anny 
znamy jedynie z tradycji Kościoła 
wschodniego. Starożytne przeka
zy dotyczące tej materii dotarły 
do nas za pośrednictwem pism 
apokryficznych, takich jak „Ewan
gelia o narodzeniu Maryi” oraz 
„Ewangelia Pseudo-Mateusza”. 
Autorstwo pierwszego z nich 
przypisywano w średniowieczu 
Hieronimowi, na co brak jest do
wodów. W tej sytuacji przyjąć na-

wać podczas zebrań modlitew
nych. Toteż Rufin z Akwilei, wspo
minając o księgach natchnionych, 
pisze: „Przodkowie nie pozwala
ją..., aby pisma zwane apokryfami 
były czytane w kościołach”.

W pierwszym z wymienionych 
przez nas apokryfie, autor pisze
o  rodowodzie Maryi: „Święta
i chwalebna zawsze dziewica Ma
ryja pochodziła z królewskiego ro
du Dawida. Urodziła się w mia
steczku Nazaret. Ojciec Jej miał 
na imię Joachim, matka zaś Anna. 
Rodzina ojca wywodziła się z Ga
lilei, z miasta Nazaret, ród zaś

Dalej czytamy: „Tak mili Bogu, 
a dobrzy wobec ludzi, żyli ze sobą 
około dwadzieścia lat w obyczaj
nym małżeństwie nie mając dzie
ci. Ślubowali jednak, że jeśli Bóg 
da im potomka, to przeznaczą go 
na służbę Panu. Z tej to przyczy
ny każdego roku mieli zwyczaj 
udawać się w czasie świąt 
do świątyni Pańskiej”, by wypełnić 
obowiązek wynikający z prawa 
Mojżeszowego. Stąd też, „kiedy 
zbliżała się uroczystość Poświę
cenia Świątyni (por. 2 Mch 2,9), 
Joachim wraz z kilkoma rodakami 
udał się do Jerozolimy. W tym 
czasie najwyższym kapłanem był 
Isachar. Gdy zobaczył on Joachi
ma wraz z ziomkami składające-

Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce 
sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę, On zwyciężył 
śmierć i dał nam życie wieczne.

(Antyfona do Pieśni Zachariasza) 
W Polsce dzień Narodzin Najświętszej Maryi Panny nazywany jest również świętem Matki Bożej Siewnej

leży, iż jest on dziełem nieznane
go autora. Jako czas jego po
wstania przyjmuje się IX wiek. 
Również autorstwo drugiego apo
kryfu przypisywano Hieronimowi. 
Jednak ubóstwo i nieporadność 
gramatyczna oraz brak elegancji 
języka łacińskiego wykluczają ta
ką możliwość. Jako czas powsta
nia przyjmuje się VI w.

Określenie apokryf (apokrypto
-  z jęz. greckiego -  oznacza ukry
wać). W Kościele pierwszych wie
ków apokryfami nazywano księgi, 
których nie wolno było odczyty-

matki z Betlejem” (Ewang. O na
rodz . Maryi 1,1). Opinia o Nazaret 
jako miejscu narodzenia Bogaro
dzicy, rozpowszechniona była 
w średniowieczu w okresie wy
praw krzyżowych. Życie ich było 
proste i prawe przed Panem, a po
bożne i nienaganne przed ludźmi. 
Albowiem całą majętność swoją 
dzielili na trzy części: jedną prze
znaczali dla świątyni i służby świą
tynnej, drugą dla przechodniów 
i biednych, trzecią zaś zachowy
wali dla siebie i swojej rodziny” 
(Tamże 1,2).

go ofiarę, wzgardził nim i odrzucił 
jego dary. Zapytawszy go, dlacze
go ośmielił się, nie mając dzieci, 
stanąć wśród obdarzonych po
tomstwem, powiedział mu, że da
ry jego żadną miarą nie mogą być 
miłe Bogu, który uznał go za nie
godnego potomstwa, gdyż pismo 
mówi, że ten, kto nie ma potomka 
męskiego w Izraelu, jest przeklę
ty. (Dlatego) najpierw powinien 
uwolnić się od owego przekleń
stwa, przez spłodzenie potomka, 
a dopiero wtedy może przyjść 
z ofiarami przed oblicze Pańskie”.



Niepłodność stanowiła po
wód do wstydu. Nie należy się 
dziwić, że „zawstydzony wielce ta
ką obelgą Joachim odszedł do pa
sterzy, którzy wraz ze stadami 
przebywali na swych pastwiskach. 
Nie chciał bowiem wracać do do
mu, aby przypadkiem przez ziom
ków, którzy byli razem z nim 
(w świątyni) i słyszeli słowa kapła
na, nie został obrzucony taką sa
mą obelgą”. Wówczas zdarzyło 
mu się coś, co miało również miej
sce w życiu Zachariasza. Bowiem 
„pewnego dnia, gdy był sam, sta
nął przed nim w wielkim blasku 
anioł Pański. Gdy zaś zląkł się 
na widok anioła, ten uspokoił go 
mówiąc: „Joachimie, nie bój się, 
niech nie trwoży cię mój widok. Je
stem bowiem aniołem Pana, po
słanym przez Niego do ciebie, aby 
ci zwiastować, że twoja prośba zo
stała wysłuchana i że wieść o two
ich jałmużnach dotarła przed obli
cze Boga”. „On (Bóg) bowiem doj
rzał twoje zawstydzenie i usłyszał
o zniewadze z powodu niepłodno
ści, o którą cię niesłusznie obwinio
no. Albowiem Bóg jest mścicielem 
grzechu, a nie natury, i dlatego kie
dy zamyka On czyjeś łono, czyni 
tak, aby ponownie cudowniej jesz
cze je otworzyć, i aby poznano, że 
to, co się rodzi, nie pochodzi z po
żądliwości, lecz z daru Bożego 
(...). Również Anna, żona twoja, 
porodzi ci córkę i nazwiesz Ją imie
niem Maryja. Będzie Ona, jak ślu
bowaliście, od młodości poświęco
na Panu i już w łonie matki zosta
nie napełniona Duchem Świętym. 
Nie będzie jeść ani pić niczego nie
czystego, ani nie będzie przeby
wać wśród ludu, lecz w świątyni 
Pańskiej... A po upływie pewnego 
czasu, jak cudownie sama urodzi 
się z niepłodnej, jako dziewica, po
rodzi Najwyższemu Syna, który 
nazwany będzie Jezusem”. On 
zgodnie ze znaczeniem imienia, 
będzie Zbawicielem wszystkich 
narodów. „Albowiem On zbawi lud 
swój od grzechów jego”.

Była to prawdziwa przepo
wiednia anielska. Dowodem na to 
była u Zachariasza utrata mowy. 
„Znak... potwierdzający prawdzi
wość tego, co ci oznajmiłem, bę
dzie taki: kiedy przybędziesz 
do Bramy Złotej w Jerozolimie, 
wyjdzie ci naprzeciw żona twoja 
Anna, która bardzo zatroskana 
z powodu opóźnienia się twego

powrotu, ucieszy się na twój wi
dok”.

Identyczna w iadom ość zo
stała również przekazana An- 
nie. „Następnie ukazał się anioł 
żonie jego Annie, mówiąc: „Nie 
bój się Anno i nie sądź, że zjawą 
jest to, co widzisz. Ja bowiem je
stem aniołem, który zaniósł 
przed oblicze Boga modlitwy i jał
mużnę waszą. A teraz zostałem 
posłany do was, aby zwiastować 
wam narodzenie córki, która na
zwana Maryją, będzie błogosła
wiona nad wszystkie niewiasty”. 
Nie trudno zauważyć, iż stanowi 
to nawiązanie do słów wysłannika 
Pańskiego, skierowanych do Ma
ryi w chwili zwiastowania (por. 
Łk 1,42). Kontynuując zaś swoje 
wystąpienie, anioł dodał: „Ona 
zaraz od narodzenia napełniona 
łaską Pańską, przez trzy lata swe
go dzieciństwa pozostanie w do
mu rodzinnym. Następnie zaś od
dana na służbę Panu nie opuści 
świątyni, aż osiągnie wiek właści
wy, modląc się i poszcząc, dniem 
i nocą służyć tam będzie Bogu”.

Bezpośrednio potem „zgodnie 
z poleceniem anioła oboje wyru
szyli z miejsc, w których przeby
wali, udając się do Jerozolimy. 
A kiedy przyszli na wyznaczone 
w przepowiedni anioła miejsce, 
tam spotkali się z sobą. Wtedy 
uradowani swoim widokiem 
i uszczęśliwieni obietnicą posia
dania potomstwa oddali należną 
cześć Panu”.

W zaistniałej sytuacji małżon
kowie nie uważali za konieczne 
pozostawać dłużej w Jerozolimie. 
Toteż „uwielbiwszy Pana wrócili 
do domu i z radością oczekiwali 
spełnienia się obietnicy Pań
skiej. I poczęła Anna i porodziła 
córkę. A zgodnie z poleceniem 
anielskim rodzice nazwali Ją 
imieniem Maryja”.

Autorzy wspomnianych ksiąg 
apokryficznych osiągnęli potrójny 
cel: apologetyczny, dogmatyczny 
i biograficzny. Wiadomości o Ma
ryi -  Matce Zbawiciela -  czerpali 
z początkowych rozdziałów 
ewangelii Mateusza i Łukasza, 
a prawdopodobnie również z ele
mentów tradycji o Maryi, prze
chowywanej wśród chrześcijan 
pochodzenia żydowskiego. 
Wzięła ona początek od krew
nych Matki Boga-Człowieka, ży
jących w pierwotnym Kościele.

Słynni przedstawiciele 
starokatolicyzmu

Ks. prof. Ignacy 
von Dollinger

profesor i rektor Uniwersytetu 
w Monachium, jeden z najwybit
niejszych teologów I historyków 
Kościoła XIX wieku.

W dniu 28 września 1863 r. -  
a wiec 150 lat temu -  ks. prof. Igna
cemu von Dollingerowi udało się. 
p o  długich przygotowaniach, zor
ganizować Niemiecki Kongres 
Uczonych w Monachium.

Tego dnia do klasztoru św. Boniface
go (Monachium) przybyło wówczas 84 
uczonych. Najważniejsze zadania kon
gresu to: wymiana myśli, nawiązywanie 
przyjacielskich kontaktów, łagodzenie 
powstających różnic, a także wzajem
ne porozumienie i wszechstronna po
moc przy organizowaniu wybitniej
szych przedsięwzięć naukowych, oraz 
dyskusja na temat aktualnych proble
mów pojawiających się w Kościele. Za
pewniono, że ludzie, którzy organizują 
się w celu umocnienia nauki, nie dążą 
do wywierania w Kościele żadnego in
nego wpływu, jak tylko czysto nauko
wego i etycznego. Na tej konferencji ks. 
prof. Dóllinger (1799 -  1890) przedsta
wił swoje poglądy na temat wolności 
badań teologicznych, co wywołało 
ostrą krytykę ze strony niechętnych mu 
ultramontanistów.

A przecież przekonanie, że wolność 
jest warunkiem koniecznym do rozwoju 
nauki, także teologii, jest dziś niemal 
powszechne. Jednakże 150 lat temu, 
kiedy ks. prof. Dóllinger głosił swoje po
glądy, były to czasy Papieża Piu
sa IX i jego encykliki Quartta cura, potę
piającej racjonalizm, wolność prasy, 
wolność sumienia i wyznania itp. Wy
powiedzi ks. prof. Dóllingera na temat 
sytuacji w teologii oraz jego koncepcja 
historii, stanowi klucz do zrozumienia 
jego sposobu myślenia i działania. 
Podkreślał, że do istotnych problemów 
ówczesnej refleksji teologicznej należy 
problem prymatu i nieomylności papie
ża oraz stosunek Kościołów lokalnych 
do Kościoła powszechnego. Przeciw
stawiał się centralizmowi w Kościele, 
wykazując, iż opisane w Nowym Testa
mencie relacje między Apostołem Pio
trem a Dwunastoma są właściwym mo
delem sprawowania władzy w Koście
le, Jezus Chrystus ustanowił w pryma
cie Piotra znak dla Kościoła wszystkich 
czasów; znak jedności Kościoła.

Katolicka nauka XIX w. osiągnęła 
swój szczytowy rozwój w tzw. Szko
le Historycznej, której czołowym 
przedstawicielem był ks. prof. 
Dóllinger.



Z prac B iskupa  W ik to ra  W ysoczańsk iego

KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W POLSCE
Odbudowa Kościoła, jego sy- 

stuacja prawna, autokefalizacja 
i zmiana nazwy (cd.)

Po wstępnym wyjaśnieniu spra
wy przez dyrektora Departamentu 
Wyznaniowego MAP, J. Demiań- 
czuk-Jurkiewicza, Biuro Prawne 
Prezydium Rady Ministrów, pis
mem z dnia 24 maja 1948 r., zwró
ciło się do wiceministra Admini
stracji Publicznej, Władysława 
Wolskiego (1901 -  1976), z zapy
taniem, czy MAP nadal popiera 
przesłany (26 marca 1947) projekt 
dekretu o stosunku Państwa do 
PNKK i „czy obstaje przy przedło
żeniu tego projektu w dotychcza
sowym brzmieniu pod obrady Ra
dy Ministrów”. Wobec napiętej sy
tuacji w kraju, a także w stosun
kach międzynarodowych, wicemi
nister W. Wolski polecił wycofać 
projekt dekretu. Toteż dyrektor 
Departamentu Wyznaniowego 
MAP, J. Demiańczuk-Jurkiewicz, 
w odpowiedzi na pismo Biura 
Prawnego Prezydium Rady Mini
strów powiadomił, że MAP „uważa 
moment obecny za niewłaściwy 
do wniesienia pod obrady Rady 
Ministrów projektu dekretu o sto
sunku Państwa do Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego 
i projekt ten wycofuje”.

Ponowne wniesienie projektu 
dekretu o stosunku Państwa do 
PNKK już nie nastąpiło. W 1949 r. 
zaniechano dotychczasowego try
bu postępowania przy regulacji 
prawnej Kościołów i związków wy
znaniowych, poddając je prawu
o stowarzyszeniach, co jednakże 
nie odnosiło się bezpośrednio do 
PNKK jako wyznania już prawnie 
uznanego w drodze decyzji Mini
stra Administracji Publicznej. Mia
nowicie, dekretem z dnia 5 sierp
nia 1949 r. o zmianie niektórych 
przepisów prawa o stowarzysze
niach rozciągnięto obowiązujące 
rozporządzenie prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 27 październi
ka 1932 r. -  Prawo o stowarzysze
niach -  na związki wyznaniowe, 
które do 1949 r. nie posiadały 
uznania prawnego w drodze usta
wowej czy też administracyjnej, 
oraz na te, które powstaną w przy

szłości. Przepisom tego prawa 
podporządkowane zostały także 
zakony i kongregacje duchowne 
oraz inne zrzeszenia, mające na 
celu wykonywanie kultu religijne
go prawnie uznanych Kościołów 
i związków religijnych.

Wobec uznania w praktyce 
za niecelowe dalsze stosow a
nie ustawowego trybu przy nor
mowaniu sytuacji prawnej Ko
śc io łów  i zw iązków w yznanio
wych, PNKK zalegalizowany 
wcześniej w  form ie decyzji ad
m in is tracy jne j i posiadający 
pełnię praw w yszczególn io 
nych w  art. 113 Konstytucji mar
cowej (podobnie jak i Unia Zbo
rów Adwentystów Dnia Siódmego 
oraz Polski Kościół Ewangelicz
nych Chrześcijan Baptystów), 
swój s tosunek do państwa 
po części o k reś lił w statucie  
(prawie wewnętrznym ), uzna
nym później (6 grudnia 1966 r.) 
przez dyrektora Urzędu do 
Spraw Wyznań. Do postanowień 
poszczególnych wersji prawa we
wnętrznego, które obowiązywały 
w PNKK po wyzwoleniu kraju, wy
padnie jeszcze powrócić w dalszej 
części niniejszego studium. Tu 
wszakże zauważmy, że Konstytu
cja z 22 lipca 1952 r., określająca 
podstawowe zasady prawa wy
znaniowego (art. 69 i 70, po zm. 
w 1976 r. 81 i 82), wykluczyła sto
sowany w pierwszych latach 
po wyzwoleniu tryb administracyj
ny, nakazując, aby w przyszłości 
regulowanie sytuacji prawnej 
związków wyznaniowych odbywa
ło się w drodze ustawowej, choć 
nie rozstrzygnęła sposobu tej re
gulacji. Konstytucja tylko ogólnie 
postanawiała, że Kościół jest od
dzielony od Państwa; zasady sto
sunku Państwa do Kościoła oraz 
sytuację prawną i majątkową 
związków wyznaniowych określa
ją  ustawy (art. 82, ust. 2). A zatem 
Konstytucja -  jak zauważył prof. 
Michał Pietrzak -  dopuszczała 
możliwość „zarówno odrębnego 
normowania sytuacji prawnej każ
dego związku wyznaniowego, jak 
i wspólne dla wszystkich związ
ków”, nie wykluczała ona także

możliwości „zawarcia umowy mię
dzynarodowej, gdy chodzi o ure
gulowanie sytuacji prawnej Ko
ścioła Rzymskokatolickiego”.

Po uznaniu prawnym PNKK 
następowała stopn iow a nor
malizacja adm inistracji koście l
nej, co w iązało się z pow ro
tem do kraju (20 lutego 1946) 
bpa J. Padewskiego, k tó ry  
przybył w towarzystw ie ks. se
n iora J. Lebiedzik-Zaw istow- 
skiego (1 8 84 - 1967).

Zgodnie z postanowieniami 
podjętymi na sesji Rady PNKK 
odbytej w Scranton, w dniu 25 
stycznia 1946 r. pod przewod
nictwem bpa F. Hodura (co od
zwierciedla protokół zachowany 
w Archiwum Diecezji Centralnej 
PNKK), obaj delegaci mieli się 
trzymać następujących dyrektyw: 
stać nieugięcie przy nazwie „Pol
ski Narodowy Kościół Katolicki” ; 
złożyć wizyty przedstawicielom 
Rządu Polskiego w Warszawie 
i Ambasadorowi Stanów Zjedno
czonych; odwiedzić parafie PNKK 
w Polsce oraz „za wszelką cenę 
starać się osiąść w Krakowie, aby 
mieć pewne zaplecze dla dalszej 
pracy w Polsce”; po zbadaniu sta
nu parafii przedstawić sprawoz
danie w Scranton, od czego uza
leżniono pomoc z USA dla księży 
i najbardziej potrzebujących para
fii, co -  w rozumieniu uczestni
ków sesji Rady -  miało być dowo
dem „żywej łączności Kościoła 
w Ameryce z Kościołem w Polsce; 
przystąpić do wydawania „Po
słannictwa...” przy wsparciu fi
nansowym PNKK w USA; zorga
nizować seminarium duchowne. 
Nadto przewodniczący Rady 
PNKK, bp. F. Hodur, zwrócił uwa
gę na konieczność zapewnienia 
jedności w sprawach wiary, mo
ralności i dyscypliny kościelnej. 
Administrację PNKK w USA i Pol
sce zastrzeżono Radzie PNKK 
w Scranton, z bpem F. Hodurem 
na czele. Nowe rozwiązanie spra
wy administracji kościelnej plano
wano rozważyć dopiero po ewen
tualnym pozyskaniu w Polsce 
około 2 milionów wiernych.

cdn.



Z Albumu Sześćdziesiątej Rocznicy Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (1897-1957)

PRAWDĄ -  PRACĄ -  WALKĄ -  ZWYCIĘŻAMY
Główna Rada Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego

Rok 1957. Zdjęcie archiwalne. Od lewej do prawej -  siedzą: Księża Biskupi: Tadeusz. F. Zieliński (Buffalo, N. Y.), J. Sołtysiak 
(Manchester, W. H.), Leon Grochowski (Scranton, Pa), Józef Kardaś (Chicago, III.), Julian Pękala (ówczesny Zwierzchnik 
Kościoła Polskokatolickiego w latach 1951 -  1959; 1965 -  1975; Warszawa). Stoją: Ks. Sen. W. Słowakiewicz (Sekretarz Rady 
PNKK), J. Kania (Diecezja Wschodnia), Ks. Sen. A. Wojtkowiak (Ware, Mass). S. Kotula (Zarz. Główny Polsko-Narodowej „Spój
ni”), Ks. Sen. F. Siemiątkowski (Carnegie, Pa), T. Rudnicki (Buffalo, N. Y.), Ks. Sen. R. Zawistowski (Baltimore, Md) i J. Ostrow
ski (Scranton, Skarbnik Diecezji Centralnej I Funduszu PNKK). Na zdjęciu nieobecny mec. A. Śmigiel (Diecezja Zachodnia)

Główna Rada Kościoła składała się z: 1. Pierwszego 
Biskupa, 2. Biskupów, rektora seminarium oraz po jed
nym księdzu i jednym świeckim przedstawicielu z każdej 
Diecezji PNKK, mianowanych przez Pierwszego Bisku
pa, a zatwierdzonych przez Izbę Synodalną, 3. W razie 
śmierci duchownego lub świeckiego przedstawiciela Die

cezji w Radzie, Pierwszy Biskup mianował, a Rada po
twierdzała zastępcę na czas do następnego Powszech
nego Synodu. 4. Główna Rada Kościoła zbierała się 
na narady raz w roku, w drugi wtorek lutego lub wtedy, 
gdy zachodziła taka potrzeba, w miejscu przez Pierwsze
go Biskupa, jako przewodniczącego, oznaczonym.

Szkoła Chrześcijańskiego Życia, Scranton (Pa.)

Fot. archiwalne. Dzieci i Zespół Nauczycielski Szkoły Chrześcijańskiego Życia w Scranton, Pa. W centrum zdjęcia: Pierwszy 
Biskup PNKK Leon Grochowski

Szkoła Chrześcijańskiego życia stanowiła zawsze 
ważny czynnik wychowawczy, Jej cele to: 1. Rozpo
wszechnianie i wcielanie w życie nakazów wielkiej reli- 
gii Jezusa Chrystusa, 2. Zaszczepianie w sercach 
szczerej pobożności i zwyczaju uczestniczenia na na
bożeństwach, 3. Propagowanie ideałów i nauki PNKK, 
4. Przedłużanie kursu nauki religii do wieku dojrzałe
go, 5. Przechowywanie dorobku tradycji i skarbów du
chowych Narodu Polskiego w PNKK. Dzięki roztropno
ści i dojrzałości umysłowej miejscowych parafian,

Szkoła Chrześcijańskiego Życia od początku zyskała 
sobie ogólne i gorące poparcie. Przeszło 200 dzieci 
i młodzieży, jak też około 50 osób starszych, co nie
dzielę korzystało (r. 1957) z wykładów. Zespół nauczy
cielski z entuzjazmem zbierał się w każdy piątek na wy
kłady i całym sercem oddawał się swojej pracy. Dobrze 
przygotowany cykl wykładów, który odbył się w ostatnią 
niedzielę września 1957 r., ściągnął do Scranton 77 na
uczycieli i wywarł głębokie wrażenie na wszystkich 
obecnych.



Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP. AD 2013

K O M U N I K A T
Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w RP
W dniu 18 czerwca 2013 r. w Konstancinie -  Jeziornie odbył się Synod 

Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP.

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Biskup prof. zw. dr. hab. Wiktor Wysoczański przyjmuje gratulacje i kwiaty z okazji po
nownego wyboru na urząd Zwierzchnika Kościoła i przewodniczącego Rady Synodalnej. Gratulacje składał Ks. infułat Ryszard 
Dąbrowski Kanclerz Kurii Biskupiej

Synod jest najwyższą władzą prawodawczą 
w Kościele, ma też pełnię władzy jurysdykcyjnej. 
Zgodnie z kan. 94 paragraf 1 Prawa Wewnętrzne
go Kościoła Polskokatolickiego w RP Synod Ogól
nopolski odbywa się co pięć lat. Członkami Syno
du Ogólnopolskiego są delegaci wybrani z dekana
tów wszystkich diecezji Kościoła -  po dwóch du
chownych i po dwie osoby świeckie, a także człon
kowie ustępującej Rady Synodalnej.

Synod Ogólnopolski wybiera na pięcioletnią ka
dencję władze Kościoła Polskokatolickiego, w tym

Zwierzchnika Kościoła, oraz (jeżeli jest taka po
trzeba) nowych biskupów (kan. 96 i 97 Prawa We
wnętrznego Kościoła Polskokatolickiego w RP). 
Zwierzchnik Kościoła, jak stwierdza kan. 115 
Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego 
w RP jest Pierwszym Biskupem, duchownym 
zwierzchnikiem Kościoła i wszystkich duchow
nych.

Gośćmi Synodu byli zaproszeni: Pierwszy Bi
skup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 
w USA i Kanadzie Anthony Mikovsky, oraz towa



rzyszący mu bp Paul Sobiechowski -  ordynariusz 
Diecezji Wschodniej PNKK i ks. senior Grzegorz 
Młudzik.

Międzynarodową Konferencję Biskupów Staro
katolickich Unii Utrechckiej, na czele z jej prze
wodniczącym, Arcybiskupem Utrechtu Jorisem 
Vercammenem, reprezentował bp Dirk Schoon 
z Haarlemu (Holandia) w towarzystwie ks. 
Georga Blase z Kościoła Starokatolickiego 
Niemiec.

Nowo wybrany Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego 
złożył bukiet kwiatów przed portretem Śp. Biskupa Franciszka 
Hodura -- Organizatora Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w USA, Kanadzie i Polsce -  w sali obrad Synodu 
Ogólnopolskiego Kościoła Polskokatolickiego

Pierwszy Biskup Anthony Mikovsky, przekazu
jąc życzenia owocnych obrad, ponownie potwier
dził braterską jedność między Polskim Narodo
wym Kościołem Katolickim w USA i Kanadzie 
a Kościołem Polskokatolickim w RP. Prawo We
wnętrzne Kościoła Polskokatolickiego w RP 
stwierdza, że zachowując niezależność jurysdyk
cyjną i odrębną administrację, Kościół Polskoka- 
tolicki pozostaje w jedności wiary i moralności 
z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim 
w USA i Kanadzie oraz dba w Polsce o dobre imię

bratniego Kościoła. Pierwsi Biskupi obu Kościo
łów podkreślili tę jedność w swoich wystąpieniach 
synodalnych.

Kościół Polskokatolicki jest członkiem Unii 
Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Toteż za
proszony na Synod bp Dirk Schoon przekazał 
członkom Synodu życzenia pomyślnych obrad 
od Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich i Arcybiskupa Utrechtu.

Pozdrowienia i najlepsze życzenia pod adresem 
Zwierzchnika i całego Kościoła od Ministra Admini
stracji i Cyfryzacji, p. Michała Boni, przekazał dy
rektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych w tym mini
sterstwie, p. Józef Różański.

Obrady Synodu Ogólnopolskiego odbyły się we
dług wcześniej ustalonego i przyjętego przez dele
gatów programu.

Zgodnie z przepisami Prawa Wewnętrznego Ko
ścioła Polskokatolickiego w RP Synod Ogólnopol
ski na kadencję 2013 -  2018 wybrał nowe władze 
Kościoła:

1. Biskupa prof. zw. dr. hab. Wiktora Wysoczań- 
skiego wybrano jednomyślnie na urząd 
Zwierzchnika Kościoła i przewodniczącego 
Rady Synodalnej;

2. Członków Rady Synodalnej;
3. Komisję Rewizyjną;
4. Sąd Biskupi;
5. Komisję Finansowo-Gospodarczą.

Jednym z punktów programu Synodu był wybór 
biskupów dla diecezji krakowsko-częstochowskiej 
i wrocławskiej. Kandydatów w imieniu Rady Syno
dalnej zarekomendował Zwierzchnik Kościoła. 
Jednak w głosowaniu tajnym nie uzyskali oni 2/3 
głosów elektorów Synodu wymaganych przez 
kan. 55 Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskoka
tolickiego w RP.

Synod przyjął dokument programowy Duszpa
sterstwo i misyjność Kościoła -  przedstawiony 
przez ks. inf. mgr. Antoniego Normana oraz 
uchwały i postanowienia odnoszące się do działal
ności Kościoła Polskokatolickiego w RP na okres 
do czerwca 2018 r.

Rada Synodalna  
Kościoła Polskokatolickiego w  RP

W arszawa, dnia 21 czerwca 2013 r.

(Relacje z Synodu zamieścimy w kolejnych nume
rach „Rodziny”).



23 września —  uroczystość św. Michała Archanioła

Święty Michał
Niezwykła jest historia imienia Michał. Książę i wódz chóru 
archaniołów przeciwstawił się Lucyferowi i zbuntowanym 
aniołom. Z okrzykiem „Mi-ka-el” -  Któż jak Bóg! -  powiódł 
wierne Bogu zastępy do zwycięskie] walki.

Z powodu tych wydarzeń 
czczony jest przez chrześcijan ja
ko protektor Kościoła, obrońca 
w walce z szatanem, także w tej 
walce, która nieraz rozgrywa się 
na łożu śmierci. Św. Michał opie
kuje się chorymi i prowadzi dusze 
ludzkie przed oblicze Boga. On 
też zanosi i przedkłada Bogu mo
dlitwy i ofiary płynące z ziemi. Jest 
patronem Kościoła jako Króle
stwa Bożego widzianego z ziemi. 
Tradycja podkreśla, że pomocy 
archanioła przypisać należy zwy
cięstwa cesarzy chrześcijańskich 
nad pogaństwem.

Kościół zachodni obchodził dwa 
święta ku jego czci: główne 29 
września jako pamiątkę poświę
cenia kościoła przy Via Salaria 
w Rzymie w VI w., drugie 8 maja 
jako pamiątkę zjawienia się archa
nioła na górze Gargano we Wło
szech, również w VI w. Wódz anio
łów objawiał się ludziom wielokrot
nie, ale to ukazanie się na górze 
Gargano jest najsłynniejsze.

Na Górze Gargano, we Wło
szech znajduje się obecnie naj
słynniejsze sanktuarium św. Mi
chała. Początki sanktuarium się
gają końca V wieku i pierwszych 
dziesięcioleci VI wieku. Pierwsze 
objawienie, które według tradycji 
miało miejsce w roku 490, jest 
określane jako epizod zagubienia 
byka. Pewnego dnia bogatemu 
włościaninowi z Siponto donie
siono o zagubieniu się najpięk
niejszego byka z jego stada, pa
sącego się na wzgórzach Garga
no. Właściciel po usilnych poszu
kiwaniach znalazł go na szczycie 
góry u wejścia do groty. W odru
chu gniewu napiął łuk i wypuścił 
strzałę, aby ukarać śmiercią nie
posłuszne zwierzę. Ale strzała 
zamiast ugodzić byka, zawróciła 
i zraniła strzelającego. Wstrzą
śnięty tym wypadkiem właściciel

udał się do biskupa, aby mu do
nieść o niezwykłym wydarzeniu. 
Biskup niezwłocznie zarządził 
trzy dni modlitw i pokuty. Kiedy 
chylił się ku wieczorowi ostatni 
dzień modlitw, biskupowi ukazał 
się święty Michał Archanioł i prze
mówił do niego tymi słowami: „Ja 
jestem  A rchan io ł M ichał sto ją 

cy przed obliczem Boga. Grota 
jest mnie poświęcona; ja sam 
jestem jej strażnikiem... Tam, 
gdzie się otwiera skała, będą 
przebaczone grzechy ludzkie... 
Modlitwy, które będziecie tu za
nosić do Boga, zostaną wysłu
chane. Idź w góry i poświęć tę 
grotę dla ku ltu  chrześcijań
skiego”. Ponieważ ta góra była 
tajemnicza i prawie niedostępna, 
a ponadto była także miejscem 
kultu pogańskiego, biskup długo 
wahał się, zanim zdecydował się 
wypełnić polecenie Archanioła.

Uroczystość dnia 29 września 
przypomina właśnie to poświęce
nie kościoła, zaś pamiątkę opisa
nych wydarzeń Kościół czci 8 maja.

Objawień św. Michała było wiele. 
Warto przytoczyć jeszcze jedno.

 Po wieży Eiffla, w dzisiejszej Francji,

najliczniej odwiedzana atrakcja tury
styczna -  Mont Saint Michel -  jest ko
lejnym miejscem, na którym w sposób 
szczególny objawił się św. Michał Ar
chanioł. Ta mała, skalista wyspa poło
żona 1800 m od wybrzeża Normandii, 
stała się za sprawą Archanioła najsłyn
niejszym we Francji miejscem kultu 
Wodza Zastępów Anielskich. Żyjące
mu na przełomie VII/VIII w. biskupowi 

 Avranches, św. Aubertowi, ukazał się 
we śnie św. Michał i nakazał mu wybu
dować kaplicę na pobliskiej skale. Au- 
bert nie dowierzał sennemu objawie
niu, dlatego św. Michał ukazał się po
wtórnie i powtórzył swoją prośbę. Nie
stety i za drugim razem św. Aubert nie 
uwierzył. Następnym razem św. Ar
chanioł objawił się Aubertowi, lecz nie 
tylko ponowił nakaz, ale dotknął pal
cem głowy biskupa tak, iż pozostawił 
w jego czaszce trwałe wgłębienie, nie 
czyniąc mu przy tym żadnej krzywdy. 
W tym samym czasie na skalistej gra
nitowej górze wytrysnęło źródło słod
kiej wody.

W tamtych latach miejsce 
wskazane przez Archanioła na 
budowę kaplicy nie było wyspą. 
Morze nie wdzierało się tak głę
boko w ląd. W roku 708 św. Au
bert wybudował na tym skali
stym wzgórzu kaplicę. Dało to po
czątek rozwoju kultu św. Michała. 
Normandzki wódz, Ryszard I, 
chcąc umocnić i rozwijać kult św. 
Michała, w roku 966 sprowadza 
na to miejsce Benedyktynów. 
W XI wieku mnisi zaczęli spisy
wać pierwsze księgi o cudach 
i objawieniach. W krótkim czasie 
Mont-Saint-Michel stało się jed
nym z najczęściej odwiedzanych 
miejsc przez pielgrzymów. Filip II 
(zm. 1223) rozbudował kościół i wy
budował klasztor. W czasie Re
wolucji Francuskiej (1792 -  1799) 
wypędzono z opactwa zakonni
ków i utworzono tam więzienie, 
które funkcjonowało aż do 1863 
roku. W 1874 roku miejsce to 
uznano za zabytkowe, a w 1979 
wpisane zostało na listę Świato
wego Dziedzictwa UNESCO. 
Przez wieki opactwo było miej
scem nieskutecznych ataków 
wrogich wojsk. Nie udało się go 
przejąć Anglikom podczas woj
ny 100-letniej ani protestantom 
w okresie wojen religijnych.



W 140. rocznicę powstania Kościoła Starokatolickiego w Niemczech

Starokatolicy i Tradycja
Kiedy w dniu 18 lipca 1870 r. Sobór Watykański I przyjął kon
stytucję dogmatyczną De ecdesia Christi (ogłoszoną w bulli 
Pastor aeternus) wywołało to protesty wewnątrz Kościoła 
rzymskokatolickiego, głównie wśród części rzymskokatoli- 
ków w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Wtedy to, w tych wła
śnie krajach, pojawił się ruch teologicznego protestu, współ
działający na bazie kościelnej i politycznej, nawiązując 
do wiary niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

Twierdzono początkowo, że nale
ży trwać jedynie przy organizacyjnej 
formie wewnętrznego oporu kościel
nego (ks. prof. Ignacy von Dóllinger), 
jednakże później pojawiła się myśl 
powołania niezależnej diecezji (sta
ro) katolickiej -jako bazy wewnętrz
nego oporu kościelnego. I tak staro
katolicy zaczęli powoływać własne 
organizacje kościelne. Bezpośred
nio więc po Soborze Watykań
skim I powstały Kościoły starokato
lickie w Niemczech (1873), w Szwaj
carii (1875), Austrii (1877), a później 
w Republice Czeskiej (1918).

Nie wszystkie jednak Kościoły 
starokatolickie wywodzą się z opo
zycji do I Soboru Watykańskiego. 
Kościół Starokatolicki Holandii 
(Rzymskokatolicki Kościół Starobi- 
skupiego Kleru), który jest histo
rycznym Kościołem katolickim 
Utrechtu, odłączył się od Rzymu 
już w 1725 r. Przyczyną konfliktu 
było oskarżenie Kościoła Utrechtu
o sprzyjanie jansenizmowi (zarzut 
wycofany w 1966 r.) oraz odebranie 
kapitule utrechckiej prawa wyboru 
biskupa. W tej sytuacji Kościół 
Utrechtu poprosił biskupa misyjne
go Dominika Marię Varlet o udziele
nie sakry biskupiej Corneliusowi 
Steenovenowi. W ten sposób Ko
ściół Utrechtu zachował sukcesję 
apostolską, którą przekazał później 
biskupom starokatolickim.

Kiedy wybrano w 1873 r. Jose- 
fa Huberta Reinkensa na bisku
pa starokatolików w Niemczech, 
wówczas otrzymał on w Rotter
damie (11 sierpnia 1873) święce
nia biskupie wraz z Kacprem Ja
nem Rinklem, biskupem miasta 
Haarlem, z rąk Hermana Hey- 
kampa, biskupa Deventer.

„Przez przyjęcie sakry bisku
piej z rąk biskupa z Deventer, zo
stała zapewniona również suk

cesja apostolska, co było szcze
gólnie ważne dla Kościoła staro
katolickiego i w ten sposób zo
sta ł zachowany konkretny, h i
storyczny związek ze starym Ko
ścio łem ” . Dla starokato lików  
niemieckiego kręgu językowego 
stało się bardzo ważne powiąza
nie z Kościołem Utrechckim, 
podkreśla ło bowiem w ierność 
Tradycji apostolskiej.

Gotycka rzeźba Chrystusa Ubiczowa
nego (Amiens, Francja)

„Zarówno od Kościoła Utrechckie- 
go -  pisał ks. prof. Herwig Aldenho- 
ven -  jak i od Kościołów starokatolic
kich w Niemczech, Szwajcarii, Au
strii i Czechosłowacji, które powstały 
w wyniku bezpośredniego oporu 
przeciwko I Soborowi Watykańskie
mu, historycznie różni się trzecia 
grupa Kościołów starokatolickich 
(...)” . Należą do niej Polski Naro
dowy Kościół Katolicki w USA 
i Kanadzie (1898, w Unii Utrechc
kiej do 2003), Kościół Polskokato- 
licki w RP (1922), Chorwacki Ko
ściół Narodowo-Katolicki (1923). 
Wspólną bowiem cechą tych Ko
ściołów jest to, że powstały one do
piero w kilkadziesiąt lat po I Soborze

Watykańskim na skutek ruchów na- 
rodowo-kościelnych.

Pod wpływem dyscypliny i na
uki starego Kościoła, Kościoły 
starokato lickie ukształtowały 
swą teologię, wyznając jedną 
wiarę, głosząc jedną naukę 
i udzielając tych samych sakra
mentów; należą więc do jednego 
świętego, katolickiego i apostol
skiego Kościoła, podzielonego 
jedynie w wymiarze struktura l
nym. Źródłem ich teologii jest Pi
smo Święte oraz Tradycja niepo
dzielonego Kościoła pierwszego 
tysiąclecia, zawarta w artykułach 
Symbolu wiary, w orzeczeniach 
soborów pierwszego tysiąclecia 
i nauce Ojców Kościoła.

„Do tej pierwotnej Tradycji apo
stolskiej, zgodnie z ogólnokatolic- 
ką nauką, należy przyjęcie kanonu 
(Pisma Świętego), wyznanie wiary 
w jego formie pierwotnej, jako re
guła fidei (reguła wiary), trzystop
niowy urząd biskupa, kapłana i dia
kona oraz działalność sakramen
talna Kościoła”.

Teologia starokatolicka odwołuje 
się do Tradycji niepodzielonego Ko
ścioła pierwszego tysiąclecia, a tak
że do odnowy katolicyzmu w XIX w. 
Na tych podstawach teologicznych 
powstawała i rozwinęła się teologia 
starokatolicka, tworząc warunki dla 
zorganizowania wokół swego bisku
pa Kościoła episkopalno-koncyliar- 
nego. Jedność tych Kościołów lo
kalnych wyrażana jest na zewnątrz 
poprzez jedność wiary i ustroju. Ta
ka synodalna formuła Kościoła 
została przyjęta w 1873 r. przez 
starokatolickiego teologa J.F. 
Schulte w Kościele Starokatolickim 
Niemiec; jest to nawiązanie do Tra
dycji apostolskiej, ruchów koncyliar- 
nych i episkopalnych. A więc naj
ważniejszym organem Kościołów 
starokatolickich jest -  z zastrzeże
niem szczególnych praw biskupa -  
synod, który obraduje pod kierow

nictwem biskupa wraz z wybranymi 
duchownymi i przedstawicielami pa
rafii. Synodowi przysługuje prawo 
wyboru biskupa oraz tych przedsta
wicieli Kościoła, którzy pomagają bi
skupowi w kierowaniu Kościołem. 
Synod jest źródłem biskupiego peł
nomocnictwa i odpowiedzialności 
za swój Kościół i związki z innymi 
Kościoła starokatolickimi.



Rodzina i my

Tak -  rodzinom wielodzietnym
Nie jest dobrze człowiekowi sa

memu, gdyż zostaliśmy stworzeni 
na podobieństwo Boga, który nie 
jest samotnością, lecz Trójcą ko
chających się Osób i prawzorem 
rodziny. Rodzina to wspólnota 
oparta na największej miłości, jaka 
może połączyć ludzi tej ziemi. To 
wspólnota, w której zaczyna się 
i kształtuje życie człowieka. To naj
lepsze miejsce rozwoju, wzajemnego 
wsparcia i wspólnego dorastania 
do świętości. Małżonkowie i rodzice 
realizują swoje zadania wtedy, gdy 
z miłością odnoszą się do siebie na
wzajem i gdy z radością przekazują 
życie dzieciom, przygotowując je 
do dojrzałego funkcjonowania w na
rodzie i państwie.

Nikt nie wskazuje małżonkom, 
ilu dzieciom powinni przekazać 
oni życie. Odpowiedzialne rodzi
cielstwo wymaga uwzględnienia 
sytuacji materialnej i mieszkanio
wej danej rodziny, stanu zdrowia 
rodziców, a także sytuacji tych 
dzieci, które już przyszły na świat.

W Polsce rodziny, które wychowu
ją czworo i więcej dzieci, stanowią 
około 5% wszystkich rodzin. Wy
chowują one 13% wszystkich dzie
ci w naszej ojczyźnie.

Rodzina wielodzietna stanowi 
optymalne środowisko rozwoju dla

dzieci i młodzieży, czytamy w książce 
„Rodzina domem miłości i życia” au
torstwa M. Dziewieckiego. Dzieci, 
które mają liczne rodzeństwo, łatwiej 
dostrzegają fakt, że każdy człowiek 
jest inny i że każdy wnosi odmienny 
wkład w środowisko, w którym żyje.

Szkoła i my

Brońmy naszej edukacji
Minister edukacji chce, by nasza edukacja była taka, jak w większości kra
jów europejskich. Niestety, jedyne, na czym nasze władze chcą się wzoro
wać, to obniżenie wieku szkolnego. Ideałem do naśladowania dla naszego 
ministerstwa jest Wielka Brytania -  kraj, gdzie dzieci nie tylko wcześnie 
rozpoczynają szkołę, ale też wcześnie ją kończą. Przenoszeniu brytyjskie
go formatu na polski grunt nie towarzyszą żadne refleksje na temat pro
blemów, jakie ma tamta szkoła. A z brytyjskiej szkoły niezadowoleni są sa
mi Brytyjczycy. Angielska szkoła charakteryzuje się bowiem wielkim pro
blemem przemocy, niskim poziomem nauczania i koniecznością funkcjo
nowania drugiego obiegu edukacyjnego w formie korepetycji, dużo bar
dziej rozwiniętego niż w Polsce, czytamy w Rz. z 18 -1 9  maja br.

System brytyjski słynie przede 
wszystkim z wczesnego wieku rozpo
czynania nauki. Do szkoły maszerują 
tam już pięciolatki. W 2009 roku opu
blikowany został raport Cambridge 
Primary Review, według którego wy
syłanie dzieci do szkół w wieku pięciu 
lat nie tylko przynosi niewielkie korzy
ści, ale może być wręcz szkodliwe. Li
czący ponad 600 stron dokument był 
efektem największych badań szkol
nictwa podstawowego w Anglii od 40

lat. Z badań wynika, że dzieci, które 
zaczynały się uczyć później, miały 
często lepsze wyniki w nauce. Eks
perci zauważyli, że pięcioletnie dzieci 
bardzo łatwo zniechęcić do szkoły.

Brytyjskie ustalenia kontrastują 
z deklaracjami przedstawicieli pol
skiej edukacji, którzy rozpoczęli re
formę obniżania wieku szkolnego 
pod hasłem „różnica między siedmio
latkiem a sześciolatkiem jest pozor
na”, a kontynuują ją  pod hasłem

„dzieci sześcioletnie mają lepsze wy
niki w nauce niż siedmiolatki”.

W brytyjskiej debacie publicznej po
jawiają się głosy tęsknoty za syste
mem, w którym dzieci rozpoczynają 
naukę szkolną w wieku siedmiu lat. 
Debora Orr w artykule pod znamien
nym tytułem „Brytyjskie dzieci trafiają 
do szkół zbyt wcześnie” pisze, że 
u dzieci, które są utalentowane, ale 
z powodu wad systemu nie osiągają 
dobrych wyników, diagnozuje się: ze
spół nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi, zespół zaburzeń 
prowokacyjno-buntowniczych, depre
sję, chorobę dwubiegunową zaburze
nia osobowości i zespół Aspergera.

W większości krajów europejskich 
dzieci rozpoczynają edukację w wieku 
sześciu lub siedmiu lat. Odmienne są 
też wymagania programowe. Pod
czas gdy cztero-pięcioletni Brytyjczy
cy już od pierwszej klasy czytają czy- 
tanki i muszą odrabiać prace domo
we, sześcioletni Holendrzy poznają 
cyferki, a do nauki czytania i pisania 
dopiero się przygotowują. Finlandia, 
która ma najlepsze w UE wyniki edu
kacji, może się pochwalić nie tylko wy
sokim poziomem równości dochodów, 
lecz także najwyższym wiekiem roz-



Dzięki temu uczą się cieszyć odmien
nością cech i uzdolnień swojego ro
dzeństwa, a przez to łatwiej pomaga
ją  sobie we wzajemnym rozwoju. Ta
kie dzieci łatwiej też uczą się dzielić 
z innymi tym, co posiadają. Życie 
w rodzinie wielodzietnej uwalnia 
z nadmiernej koncentracji dziecko na 
samym sobie, a także z egoistycz
nych skłonności. Dzieci, które mają 
liczne rodzeństwo, łatwiej uczą się 
cierpliwości w zaspakajaniu wła
snych potrzeb, a jednocześnie chęt
niej stają się zdolne do uwzględniania 
potrzeb innych osób. Doświadczają 
radości nie tylko z tego, co posiadają, 
ale również z tego, że potrafią dzielić 
się z innymi lub z miłości do nich re
zygnować z własnych pragnień, gdy 
zachodzi taka potrzeba.

Życie w kochającej się i szczęśliwej 
rodzinie wielodzietnej to świetna lek
cja dobrego funkcjonowania społecz
nego. W takich rodzinach córki i syno
wie są w sposób naturalny motywo
wani do pracy nad sobą, a także 
do współpracy i wzajemnego poma
gania sobie po to, by osiągnąć wspól
ne cele i by coraz dojrzalej komuniko
wać sobie wzajemną miłość.Trafne 
są słowa Matki Teresy z Kalkuty, która 
zauważa, że „miłość rozpoczyna 
się od opiekowania się najbliższy
mi, czyli naszymi domownikami”.

poczynania edukacji. Dzieci idą tam 
do szkoły w wieku siedmiu lat.

Obok przemocy w szkołach innym 
poważnym problemem są incydenty 
na tle seksualnym. Mimo intensywnej 
edukacji od najmłodszych lat, Wielka 
Brytania ma też najwięcej nastolet
nich matek. Niektóre młode dziewczy
ny wręcz starają się o dziecko. Na in
ternetowych forach piszą np., że chcą 
mieć kogoś do kochania lub kogoś, 
kto będzie je naprawdę kochał. Te ne

W rodzinach wielodzietnych dzieci 
w sposób naturalny poznają różnice 
między płciami, a także dostrzegają 
i doceniają znaczenie osób płci od
miennej. Chłopcy, którzy mają siostry, 
łatwiej rozumieją ich specyficzną wraż
liwość, a także ich odmienny sposób 
widzenia i przeżywania świata, przez 
co łatwiej uczą się respektować po
trzeby i emocje swoich sióstr, są wo
bec nich cierpliwi i opiekuńczy. I tacy 
są wobec innych dziewcząt i kobiet.

Z kolei dziewczęta, które mają braci, 
uczą się rozumieć ich odmienność. Cie
szą się ich obecnością i wsparciem, 
a także ich większą stałością emocjo
nalną oraz większym zwykle realizmem 
w myśleniu i w wyznaczaniu sobie ży
ciowych celów. Kobiety, które wzrastały 
w towarzystwie braci, łatwiej rozumieją 
mężczyzn. Wiedzą jacy są oni na co 
dzień oraz czego można od nich ocze
kiwać i wymagać. Wiedzą jakiej pomo
cy potrzebuje od nich mężczyzna po to, 
by uczył się ofiarnie kochać i by miał 
szanse rozumieć oraz chronić ich świat 
kobiecych przeżyć i potrzeb, zwłaszcza 
potrzeby bezpieczeństwa.

Dziecko w rodzinie wielodzietnej 
może czasem być niezadowolone z te
go powodu, że jego koledzy czy kole
żanki mają swój oddzielny pokój, że 
stać ich na wiele zabawek czy na mar- 
kowe ubrania, że nie muszą się dzielić

gatywne zjawiska nie skłaniają polity
ków do zadania sobie pytania, czy 
agresja, infantylna niefrasobliwość 
w szukaniu ekwiwalentów miłości 
oraz zaburzenia rozwojowe nie są 
skutkiem tak zwanego zimnego cho
wu, który w całej pełni uosabia się 
w brytyjskim szkolnictwie. Szkolnic
two to ma oczywiście do zaoferowa
nia również wiele dobrych wzorców. 
Niestety, polscy reformatorzy z syste
mu brytyjskiego chcą kopiować tylko

z rodzeństwem tym, co posiadają. Jeśli 
jednak w rodzinie wielodzietnej panuje 
miłość i radosna atmosfera, to dzieci 
czują się tam wyróżnione i szczęśliwe, 
bezpieczne i dobrze przygotowane 
do samodzielnego życia w przyszłości.

W rzeczywistości polskiej jest wie
le rodzin, w których szczęśliwi rodzi
ce wychowują wiele szczęśliwych 
dzieci. Jeden z ojców w takiej właśnie 
rodzinie stwierdza: „im więcej jest 
dzieci, tym więcej mam z żoną wolne
go czasu. Pamiętam, że najbardziej 
byliśmy zaabsorbowani przy pierw
szym dziecku. Dzisiaj zdarza się, że 
najstarsza córka mówi nam, żebyśmy 
poszli sobie do kina. Ona wtedy chęt
nie zajmuje się rodzeństwem, które 
w takich sytuacjach jest podwójnie 
grzeczne”. Potwierdza się tu fakt, że 
rodzinom wielodzietnym mogą cza
sem grozić niedostatki finansowe, ale 
raczej nie problemy wychowawcze.

W takich rodzinach sprawdza się 
ewangeliczna zasada, że kto ma, 
temu jeszcze dołożą. Rodzice, któ
rzy mają odwagę przekazać życie 
wielu dzieciom, otrzymują w za
mian zaskakująco wiele miłości, ra
dości i czułości od swoich córek 
i synów. W ten sposób osobiście 
przekonują się o tym, że liczne po
tomstwo jest rzeczywiście miarą 
Bożego błogosławieństwa.

te elementy, które pozwalają na szyb
sze uzyskanie pracowników poprzez 
skrócenie o rok edukacji.

Jednocześnie polskie władze de
gradują te elementy, które stanowiły 
siłę naszej edukacji. Naśladując bry
tyjski model odchodzimy od wypraco
wanego latami systemu nauczania, 
który pozwalał dziecku rozwijać się 
zgodnie z jego naturalnym etapem 
rozwoju i w środowisku odpowiadają
cym jego potrzebom. Edukacja przed
szkolna, nauczanie wczesnoszkolne 
przechodzi szkodliwą metamorfozę.

Wszystko to, co stanowiło o wyjąt
kowej wartości naszej edukacji, 
a więc troska o dziecko na pierw
szym etapie, doskonała infrastruktu
ra, programy nauczania w przed
szkolu i najlepiej wykształcona grupa 
nauczycieli (przedszkolnych), jest 
na naszych oczach dewastowane
i składane na ołtarzu upodobnienia 
się do mitycznego Zachodu. Jeśli re
formę edukacji uda się w 2014 r. osta
tecznie wprowadzić w życie, wraz 
z wysłaniem do klas pierwszych 
przymusowo wszystkich sześciolat
ków, pozostanie tylko czekać na la
winowy wzrost problemów, z którymi 
boryka się dziś szkoła brytyjska.



to, co dobre, i to, co złe, co pięk
ne i co ohydne, etyczne i nie
etyczne, cenne i nie, ważne i nie
ważne. Tablet zmienia więc rady
kalnie relacje nauczyciela i ucznia, 
ponieważ zatraca się spójność 
przekazywanej wiedzy w formule 
„nauczyciel plus podręcznik”. W do
bie tabletów uczeń ma do dyspozy
cji praktycznie nieskończoną liczbę 
„mistrzów” w Internecie, ale nie ma 
żadnej gwarancji ich kwalifikacji i ja

kości przekazywanych przez nich 
treści. Korzystając z wolności sło
wa, anonimowy guru internetowy 
może powiedzieć i napisać w Inter
necie wszystko, co mu się żywnie 
podoba, nie ponosząc żadnej odpo
wiedzialności za swoje słowa.

Jeśli młody uczeń nie będzie 
miał nikogo zaufanego, o odpo
wiednim autorytecie i kwalifika
cjach, kto będzie w stanie powie
dzieć mu, jak daną treść przeczyta
ną na tablecie interpretować i rozu
mieć, to zamiast rzetelnej wiedzy 
będzie miał chaos w głowie, co nie 
zapewni mu wysokiej jakości życia. 
To jest miara wyzwania, przed któ
rym stoją nauczyciele. Muszą po
zostać mistrzami uczniów, choć 
stracili uprzywilejowaną pozycję -  
nie są nie tylko wyłącznym, ale na
wet dominującym źródłem infor
macji, wiedzy i umiejętności. Jed
nak to nauczyciele muszą oddzielić 
plewy od ziaren na tablecie. Muszą 
pozytywnie i cierpliwie reagować 
na bezustanną konfrontację z wie
dzą i poglądami spoza obowiązują
cego podręcznika, co wymaga 
od nich poszerzenia horyzontów. 
Zawód nauczyciela należy do tych, 
które zmienią się najbardziej w naj
bliższej przyszłości.

Edukacja naszych dzieci
Dawniej syn cieśli widział, co robi ojciec, aby zbudować dom. Ojciec był 
naturalnym nauczycielem syna, ponieważ przekazywał mu wiedzę, umie
jętności i wartości, po prostu działając na jego oczach i odpowiadając mu 
na jedno z najważniejszych pytań, jakie dziecko może zadać -  dlaczego?

Mistrz i uczeń
Dzisiaj syn dostawcy e-usługi widzi 
na uszach przed komputerem.

tylko, że ojciec siedzi ze słuchawkami

Młody człowiek musi mieć 
od kogo nauczyć s ię dobrych 
praktyk. Musi widzieć i uczyć się 
na tablecie w pierwszej kolejności 
od ojca i matki, a w drugiej od na
uczycieli. Rodzice, którzy akceptują 
swoje wykluczenie cyfrowe, zacho
wują się tak, jakby porzucili swoje 
dziecko na ulicach nieznanego
i niebezpiecznego miasta. Nie wie
dząc, na jakie wyzwania są narażo
ne ich dzieci, nie dając im wzorów 
postępowania i wartościowania
i nie odpowiadając na pytania „dla
czego?”, sami pozbawiają się wpły
wu na wykształcenie swoich dzieci 
z ogromną dla nich szkodą. Doty
czy to również nauczycieli, czytamy 
w GW z 03.06. br.

Dawniej mieliśmy do czynienia 
z relacją mistrz -  uczeń. Potem, 
w miarę, jak świat się kompliko
wał. wiedza gwałtownie przyra
stała i coraz więcej ludzi się kształ
ciło, mieliśmy do czynienia z relacją 
„wielu mistrzów -  uczeń”. Tymi wie
loma mistrzami byli nauczyciele 
przedmiotów w szkołach różnych 
szczebli -  każdy od innego przed
miotu -  pan od matematyki, pani 
od historii, pan od fizyki. Nauczyciel 
wspomagany podręcznikiem, który 
oczywiście znał w szczegółach, był 
dla ucznia źródłem informacji i wie
dzy, a także umiejętności jej wyko
rzystywania.

Na matematyce uczył s ię roz
wiązywać zadania, na iezyku pol
skim -  Pisać wypracowania itd. 
W tym systemie dbano o pewna 
spójność, choć nigdy nie było i ra
czej nie będzie powszechnej zgody 
na to, jak ona ma wyglądać. Jakie 
działy matematyki mają być na
uczane, jakie lektury mają być obo
wiązkowe na języku polskim, co 
objąć przedmiotami z fizyki, z biolo
gii, historii itd. Był też pewien sys
tem gwarantowania jakości. Na
uczycielem może zostać tylko oso
ba mająca potwierdzone kwalifi
kacje. Nie każda książka może 
mieć status podręcznika -  aby stać

się podręcznikiem, książka musi 
przejść przez odpowiedni proces 
recenzji i ocen. Wszystko po to, 
aby uczniów nie wprowadzać 
w błąd, co mogłoby w przyszłości 
odbić się na jakości ich życia. Bar
dzo ważny jest też fakt znajomości 
z imienia i nazwiska osób zaanga
żowanych w proces kształcenia -  
nauczycieli i autorów podręczni

ków -  od których w razie wątpliwo
ści można uzyskać wyjaśnienia.

W dobie tabletów to wszystko 
s ię zmienia. Już niedługo każdy 
uczeń będzie miał zawsze przy so
bie tablet z mobilnym dostępem do 
szerokopasmowego Internetu, a na 
tym tablecie natychmiastowy dostęp 
do wszystkich treści i e-usług we 
wszystkich postaciach, które są 
w Internecie (czasami po zapłace
niu). Czy to dobrze? Generalnie tak
-  to wspaniale, że każdy uczeń bę
dzie miał dostęp do nieprzebranych 
zasobów informacji i wiedzy. Ale 
miarą tej wspaniałości jest zdolność 
ucznia do wybrania z nich tego, co 
zapewni mu w przyszłości wysoką 
jakość życia na każdej płaszczyźnie, 
która będzie dla niego ważna.

I tu pojawia się problem, po
nieważ Internet zawiera wszyst
ko i zaprzeczenie wszystkiego:



Z problematyki społecznej

Starość -  we własnym domu
W 2035 roku będzie o po

nad 2 miliony Polaków mniej 
n iż teraz, wyliczył Główny 
Urząd Statystyczny. Znacznie 
zmaleje liczba osób w średnim 
wieku i młodych. Jedyna grupa 
wiekowa, która będzie się sys
tematycznie powiększać, to lu
dzie starsi. Sześć lat temu 13,5 
proc. Polaków stanowiły osoby 
powyżej 64. roku życia, za 20 
lat będzie ich ponad 23 proc.

Opieka nad starymi, schorowa
nymi ludźmi to narastający pro
blem społeczny. Pozostawiony 
jest rodzinom, co dewastuje je fi
nansowo i fizycznie, niekiedy -  
też moralnie. Nie ma w Polsce 

systemu wspomagającego rodzi
ny osób starszych. Nawet najwy- 
trwalsi po kilku latach padają ze 
zmęczenia i próbują znaleźć ja 
kieś wyjście z sytuacji. Choćby 
na tydzień lub dwa. Dla dobra 
chorego, żeby samemu się nie 
rozsypać i mieć siły na dalszą 
opiekę. Bo decyzję o przepro
wadzce starszej osoby do domu 
opieki nazywają ostatecznością.

Człowiek starszy ma gorszy 
wzrok, słabszą orientację w prze
strzeni, problemy z poruszaniem. 
U siebie czuje się bezpieczniej,
i w swoim miejscu zamieszkania 
wie, gdzie co ma załatwić, ma za
przyjaźnioną sąsiadkę i panią 
w sklepie. Oderwany od swojego 
środowiska czuje się zagubiony.

Gdy starszy człowiek jest nie
samodzielny, a opieka nad senio
rem przekracza jednak możliwo
ści jego bliskich, do wyboru jest 
kilka rozwiązań. Najpopularniej
sze są domy pomocy społecznej. 
Niestety, na miejsce w państwo
wym domu trzeba czekać, cza
sem nawet kilka lat. A najtrudniej 
jest o miejsce w placówce oferu
jącej opiekę nad osobami z zabu
rzeniami psychicznymi.

Osoba starsza, która ma trud
ności w prowadzeniu gospodar
stwa domowego, i wymaga po
mocy w zaspokajaniu niezbęd
nych potrzeb życiowych, może 
skorzystać z pomocy dziennych 
DPS-ów. Można spędzić w nich 
cały dzień, zjeść posiłki, wziąć 
udział w różnego typu zajęciach. 
Pobyt w dziennych DPS-ach jest 
płatny w zależności od dochodów, 
a wysokość odpłatności określa 
gmina.

Istnieją również prywatne domy 
opieki. Jednak, by w takim za
mieszkać, trzeba mieć albo bar
dzo wysoką emeryturę, albo dzie
ci, które zdecydują się taki pobyt 
opłacić. Mimo tego, że część pla
cówek oferuje usługi na wysokim 
poziomie i zapewnia swoim pod
opiecznym komfort oraz troskliwą 
opiekę, specjaliści są zgodni co 
do tego, że ostatnie lata lepiej 
spędzać w domu. Zmiana miejsca 
zamieszkania i otoczenia może 
bowiem niekorzystnie wpłynąć 
na zdrowie seniorów. Polacy naj
chętniej starzeliby się w swoich

mieszkaniach pod opieką ro
dziny.

„Osoby starsze żyją w miesz
kaniach niedostosowanych do 
ich potrzeb i możliwości, w więk
szości o niskim standardzie tech
nicznym i niedostatecznie wypo
sażonych. W Polsce nie ma pro
gramu dostosowywania miesz
kań do zmieniającej się sytuacji 
osób o ograniczonej z powodu 
stanu zdrowia lub wieku spraw
ności” -  pisze prof. Józefina Hryn
kiewicz z Uniwersytetu Warszaw
skiego. Z badań CBOS-u prze
prowadzonych w 2009 r. wynika, 
że ponad 90 proc. Polaków nie 
wyobraża sobie opuszczenia wła
snego mieszkania na starość. 66 
proc. z nich liczy na pomoc rodzi
ny, przyjaciół lub sąsiadów. Takie 
wyjście uznają za najlepsze tak
że specjaliści -  osoby w pode
szłym wieku powinny mieć pra
wo jak najdłużej żyć w swoim 
środowisku, a państwo musi 
im to umożliwić, np. pomaga
jąc zaadaptować mieszkanie 
do nowych wymagań.
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„Arka Noego na górze Ararat” -  mal. Simon de Myle,1570 r.

Bibliny Potop

Arka Noego
Opisany w Biblii, czyli w najstarszej księdze świata, kataklizm, jaki do
tknął całą ludzkość, jako kara za grzechy, uważany jest od niepamięt
nych czasów za wiarygodny opis. Z pełnym szacunkiem podchodzi 
się też do opowieści o Noem i jego wspaniałej arce, która miała 
ok. 130 -1 5 0  m długości, 22 -  25 m szerokości i 12 - 1 5  m wysoko
ści. Ocalała jedna rodzina i zwierzęta.

Pozostałości arki Noego po
szukiwano w XIX i XX w. na ob
szarze dzisiejszej góry Ararat 
(5156 m n.p.m.) na granicy Turcji
i Iranu, później zaś badacze doszli 
do wniosku, że autorzy biblijni mieli 
raczej na myśli „góry krainy Ararat” 
(zwane po akadyjsku Uratu), czyli 
obszar rozciągający się na zachód 
od Tygrysu. Były to bowiem dla 
tamtejszych ludów najwyższe zna
ne góry. Mimo wszystko do tej pory 
archeolodzy nie mają większych 
sukcesów w identyfikacji miejsca
i czasu legendarnego potopu.

Jak się dowiadujemy z artykułu 
p. S. Dudy pt. Potop (tygodnik hi

storyczny Ale historia, 24.06. br), 
pod koniec lat 90. ub. w. dwóch 
geologów z nowojorskiego Colom- 
bia University, wystąpiło z nową hi
potezą, że 7 tysięcy lat temu Morze 
Czarne było słodkowodnym jezio
rem, nad którego brzegami po
wstały neolityczne osiedla ludzkie. 
W pewnym momencie topnieją
ce europejskie lodowce sprawiły, 
że Morze Śródziemne wystąpiło 
z brzegów, a jego wody zaczęły 
spływać do Morza Czarnego z si
łą 200 razy większą niż wodospad 
Niagara. Żywioł niszczył wszystko, 
co napotkał na drodze, także do
mniemane osady neolityczne.

Dawna linia brzegowa znikła w głę
binach. Morze Czarne stało się sil
nie zasolonym zbiornikiem mają
cym stałe połączenie z Morzem 
Śródziemnym. W ubiegłym roku hi
potezę tę postanowił sprawdzić 
Robert Ballard, archeolog podwod
ny, który odnalazł wrak Titanica.

Odkrycia grupy Ballarda okazały 
się znaczące. Przy północnym wy
brzeżu Turcji, wiele metrów pod 
obecnym poziomem morza, arche
olodzy dostrzegli zarys dawnej linii 
brzegowej, a następnie koryto rze
ki, która najpewniej wpływała do 
dawnego jeziora. Wyłowili też ska
mieniałości zwierząt oraz natrafili 
na wrak statku -była to pozostałość 
po greckiej łodzi z V w. p.n.e.

Czy zatem archeologia odniosła 
sukces w ustaleniu miejsca, gdzie 
się wydarzył ten kataklizm, jakim 
był potop opisany w Biblii? Czy 
istotnie miał on miejsce między 
Morzem Śródziemnym a Czar
nym? Jeśli tak, to rzeczywiście był 
bardziej niszczycielski od wszyst
kich katastrof, jakich doświadczyła 
ludzkość w swych pisanych dzie
jach. Poszukiwania szczątków arki 
Noego nadal trwają.


