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D Z I E L Ą  P O  W I E L K A N O C Y

(1 Sw. P io tra 2, 11—19)

M T ajm ilsi, proszą was, abyście jako  
l%J przychodnie i goście pow strzym yw a- 
~ li s ię ' od pożądliwości cielesnych, 
walczących przeciw  duchowi. Zachowujcie 
się dostojnie obcując z  poganami, aby za 
to, że was spotwarzają jako złoczyńców, 
gdy przejrzą w  dzień nawiedzenia, chw ali
li Boga dzięki w aszym  dobrym  uczynkom. 
Bądźcież tedy poddani każdej ludzkiej 
w ładzy ze względu na Boga: czy to królo
w i jako na jw yższem u zw ierzchnikow i, czy 
nam iestn ikom  jego posłanym  przezeń ku  
pomście złoczyńców a ku chwale dobrych. 
Bo taka jest wola Boża, abyście dobrymi 
uczynkam i zam knęli usta głupocie ludzi 
nierozsądnych jako wolni, ale nie tacy, 
którzy wolności używ ają  za pokryw kę zła, 
lecz jako słudzy Boga. W szystkich szanuj
cie. Braci m iłujcie. Boga się lękajcie. Kró
la czcijcie.

Słudzy, bądźcie poddani panom  z w szel
ką bojaźnią, nie ty lko  dobrym  i skrom 
nym , ale też i przykrym . Bo jest to laska: 
w  Chrystusie Jezusie, Panu naszym .

(Sw . Jan  16, 16-22)

O nego czasu: R zekł Jezus uczniom  
swoim: Już niedługo, a nie będzie
cie m nie oglądać, i znow u niedługo, 

a ujrzycie m nie: bo idę do Ojca. M ówili 
tedy niektórzy z  uczniów Jego m iędzy so
bą: Cóż to ma znaczyć, co m ówi do nas: 
Niedługo, a oglądać m nie nie będziecie, i 
znow u niedługo, a ujrzycie mię, oraz że 
idę do Ojca. M ówili tedy: Co może ozna
czać „niedługo”? Nie w iem y, o czym  m ó 
wi. I poznał Jezus, że Go zapytać chcieli, 
i rzekł im : O to pytacie się m iędzy sobą, 
żem  powiedział: Niedługo, a oglądać m nie 
nie będziecie, i znowu niedługo, a ujrzycie  
mnie. Zaprawdę, zapraw dę powiadam  
wam, że w y  będziecie płakać i narzekać, 
a św iat się będzie weselił. A  w y smucić 
się będziecie, ale sm u tek  wasz w  radość 
się zamieni. Niewiasta, gdy rodzi, boleje, 
bo nadeszła je j godzina, ale gdy porodzi 
dziecię, już nie pam ięta swego ucisku z 
radości, że się człowiek na św ia t narodził. 
Tak i wy: teraz się w praw dzie smucicie, 
ale znow u was zobaczę, i będzie się rado
wało serce wasze, a radości waszej n ik t 
wam  nie odbierze.

11 NIEDŁUGO A UJRZYCIE MNIE jj

Czas misji Jezusa na ziemi dobiega! końca.
Znał on swoich uczniów i stan ich duszy.
Uznawali Go wprawdzie za Mesjasza, byli 

świadkami Jego cudów i dali wyraz swej 
wiary w Jego Bóstwo, ale wizję królestwa 
Bożego na ziemi mieli inną niż ich Mistrz 
i Zbawiciel.

On mówił: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata”, oni natomiast tu na ziemi chcieli 
rozbić trwale namioty i rząd dusz izrael
skich przejąć w swoje ręce.

Po ludzku rzecz biorąc zżyli się z Jezusem
— człowiekiem i trudno im było sobie w y
obrazić, jak można żyć bez Niego i jak sobie 
radzić.

Z osobą Chrystusa wiązali nie tylko swoje 
losy i szczęście, lecz przyszłość swego naro
du i państwa.

Nic więc dziwnego, że zapowiedź Jezusa
o odejściu do Ojca przyjęli ze smutkiem, a 
nawet z nietajonym żalem. Nic też dziwnego, 
że Jezus widząc ich smutek musiał pocieszać, 
przypomnieć jeszcze o swoim powtórnym 
przyjściu na ziemię i zapewnić, że „będzie 
się radowało serce wasze”.

A któż z żyjących radości serca nie pragnie? 
Nie spełniły się ich nadzieje. Umarli w ocze
kiwaniu, lecz On w widzialnej postaci nie 
zjawił się.w śród nich i Boskimi stopami nie 
dotknął spalonej od słonecznego żaru pale
styńskiej ziemi.

Dziesiątki pokoleń czeka od wieków na Je
go powrót na ziemię.

Jeden z katolickich pisarzy Leon Bloy w 
swej powieści „Zrozpaczony” pięknie pisze o 
tym tęsknym oczekiwaniu.

„Obiecałeś nam, że w t ó c i s z , czemu n i e  wra
casz? Setki milionów ludzi ufało Twojemu 
słowu i pomarło w śmiertelnej trwodze nie
pewności .Ziemia spuchła 60 pokoleń sierot, 
które czekały na Ciebie, Ty, który mówiłeś
o śnie innych, jakimże to snem zasnąłeś sam, 
jeśli można krzyczeć przez 19 wieków i nie 
zbudzić Cię!

Gdy pierwsi Twoi uczniowie wzywali Cie
bie podczas burzy, wstałeś i kazałeś wichro
wi ucichnąć. Giniemy chyba nie mniej od 
nich, a jesteśmy po miliardkroć nieszczęśliwsi 
od nich jako wyłączeni z Twej obecności * 
nie mamy nawet tej żałosnej pociechy, iżbyś- 
my widzieli, w którym miejscu wszechświata 
śpisz swoim snem bez końca”.

To nie biblijna interpretacja, to literacki 
wyraz ludzkiej tęsknoty.

My nadal na Jego powrót czekamy i w ie
rzymy, że kiedyś nastąpi.

Nie tylko za granicą, są również i w na
szym kraju interpretatorzy Pisma Sw., któ
rzy twierdzą, że już za kilka lat nastąpi ko
niec świata i Jego powtórne przyjście.

Niektórzy domorośli „ewangeliści” termin 
Jego przyjścia kilkakrotnie odwoływali.

Ludzie zmęczeni wo.jną, szamotaniem się w 
walce o byt, przyjmują czasem taką naukę 
Izolują się od codziennego nurtu życia i w

jakiejś mglistej nirwanie duchowej oczekują 
Jego przyjścia.

Znużeni walką, grzechem i cierpieniem  
pragną idealnego spokoju.

Czy i my, polscy katolicy, czekamy i w ie
rzymy w Jego powtórne przyjście? Na pewno. 
Nie znamy jednak bliżej planów Bożych i 
nie znamy „dnia ani godziny". I w tej na
szej niewiedzy jest wiara nasza i chrześci
jańska pokora. Wszelkie ustalenie terminu 
Jego przyjścia jest wyrazem pychy i zaro
zumiałości. Jutro jest przed nami zakryte i 
zrywanie zasłony przekracza nie tylko nasze 
możliwości poznania, ale jest również buntem 
przeciwko prawom Bożym.

My wierzymy, że przyjdzie, aby nas sądzić, 
aby przeprowadzić ostateczne obrachunki z 
ziemskiego bytowania.

Przyjdzie, aby Franciszka z Asyżu, Jana 
Husa czy Janusza Korczaka oddzielić od 
Himlera czy Eichmana, aby „pasterzy” od
dzielić od „najemników”.

Bez tych ostatecznych obrachunków i tego 
ostatecznego oddzielenia wszelkie wymiary 
ludzkiej sprawiedliwości tracą sens.

Za zbrodnie i za nieludzkość nie ma bo
wiem kary na ziemi. To prawda, że mistrz 
swego dzieła nie niszczy, a w świetle nauki 
Chrystusa Bóg jest miłością i przebaczeniem. 
Miłość jednak nie przekreśla sprawiedliwości 
ani jej nie znosi.

I tylko w świetle tak pojętego przyjścia 
rozumiemy słowa Chrystusa „Wy będziecie 
płakać i narzekać, a świat się będzie w ese
lił... ale smutek wasz w radość się zamieni”.

Od tamtych czasów aż po dzień dzisiejszy 
jedni wciąż płaczą, a inni się weselą. I cóż 
byłoby warte życie, gdyby jedni tylko rodzili 
się z płaczem i z płaczem umierali, gdyby 
nigdy uśmiechem nie okrasili swej twarzy, a 
inni z uśmiechem rozpychali się przez życie. 
Dlatego wierzymy w stan jakiejś trwalej ra
dości, której nikt nam odebrać nie zdoła, o 
której mówi dzisiejsza Ewangelia. Wierzymy 
w jakieś sprawiedliwe obrachunki, jakieś 
pełne wyrównanie.

Wierzymy, że taką radością może nas ob
darzyć On,| który przyszedł do nas, żył dla 
nas i za nas umarł.

Z powodu śmierci żony 
red.

Adamowi Oborskiemu 
wyrazy współczucia 

składa[q
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WPROWADZENIE DZIECI 
DO ŻYGIA RELIGIJNEGO 
PRZEZ 
POLSKOKATOLICKĄ MATKĘ

I. Dobrym jesl przykład i koniecznym, ale 
sam nie wystarczy. Jako istota rozumna m u
si dziecko z czasem wniknąć w jego pobudki 
i przyswoić je sobie, musi poznać wiarę i u 
kochać ją. Bez poznania pozostanie ślepe, bez 
umiłowania m artw e i niezdolne do czynu, bo 
w rzeczach religii wszystko powinno płynąć 
z przekonania i serca.

Te dwie rzeczy: oświecenie rozumu i po
budzenie woli, muszą zatem rodzice dać dziec
ku, do tego celu zmierzać powinny ich s ta 
rania.

Co więc należy czynić?
II. Ponieważ łaska, udzielona niemowlęciu 

na Chrzcie Sw. działa w  jego duszy, przeto 
dobra m atka, ufna w  pomoc Bożą, nie będzie 
zwlekała długo, ale nim jeszcze dziecko n a 
uczy się dobrze mówić i rozwinie się zupeł
nie, już rozpocznie swe dzieło: będzie sk łada
ła rączki dziecięcia przed wizerunkiem Zba
wiciela i Najśw. Panny; nauczy je robić znak 
krzyża i zachowywać się spokojnie podczas 
modlitwy pozostałych członków rodziny, n a 
uczy je pacierza i odmawiać go będzie zawsze 
razem z dzieckiem pobożnie i z przejęciem. 
Wytłumaczy mu, że Bóg spogląda na nich i z 
największą miłością skłania się do zanoszo
nych próśb; wtedy żywa w iara  i ta wzrusza
jąca ufność, do której nikt nie jesl tak po
datnym jak  serce dziecięcia, rozbudzi się w 
nim w całej sile, napełniając radością niebo 
i szczęściem niewymownym matkę. Korzystać 
więc trzeba z lej najlepszej okazji, bo 
nigdy później podobna się nie nadarzy.

Niektórzy z psychologów nowoczesnych 
wykazują, że już pomiędzy 2—4 rokiem życia 
budzą się u dziecka czynności duchowe i daje 
się dostrzec także zainteresowanie sprawami 
religijnymi: dziecko uczy się też wtedy roz
różniać dobro i zło. W każdym razie nawet 
ci, którzy nie podzielają powyższego zdania, 
uważają wiek między 4—6 rokiem życia za 
najkorzystniejszy dla religijnego rozwoju 
dziecka. (Podr. red. Ks. Podoleński).

Ale na tym poprzestać nie można. Dziecko 
rośnie, rozwija się, zaczyna chodzić do szkoły, 
a wśród różnego rodzaju zajęć zabaw i s ty 
kania się z kolegami pierwotna jego poboż
ność może być łatwo zagrożona. Rano wstaje 
późno, a więc opuści modlitwę, wieczorem 
zmęczone i zaspane uczyni podobnie. Kiedy 
indziej znowu zmówi ją za prędko, niedbale, 
bezmyślnie, z nieodpowiednim ułożeniem. 
Z początku zdarzać się to będzie rzadko, po
woli coraz częściej, a w  końcu obejdzie się 
zupełnie bez pacierza.

Na groźne to niebezpieczeństwo nie mogą 
rodzice zostać ślepymi! Zapobiegną *mu zaś 
najskuteczniej,  jeżeli od samego początku 
czuwać będą starannie, by dzieci ich zmówi
ły zawsze paąierz rano i wieczór, i to w nale
żyty sposób: powoli, wyraźnie, z uwagą, bez 
przekręcania albo opuszczania słów. klęczą- 
co ze złożonymi rękami i w ogóle z najw ięk
szym uszanowaniem. Nie trzeba nigdy 
spuszczać się na samą sumienność dziecka, 
ponieważ ono jest jeszcze niewyrobione i 
lekkomyślne, ale dopilnować je starannie i 
nie ustępować nigdy. Obowiązki względem 
Boga są najświętsze, wobec nich wszystko 
inne musi zejść na drugi plan.

Zawczasu należy przyzwyczajać dzieci do 
uczęszczania do kościoła i pouczyć je, że

każdy człowiek wierzący, który doszedł do 
używania rozumu, obowiązany jest do wysłu- 
;hania Mszy Św. w niedziele i święta n aka
zane, chyba, że ma wystarczająco ważną prze
szkodę.

Niedobrze robią rodzice, którzy dla d rob 
nej racji, albo np. dla pilnowania domu, zo
stawiają  stale lub przeważnie dzieci w  domu, 
a sami idą do kościoła. Godnym ubolewania 
jest fakt,  że często rodzice miesiącami nie 
uczęszczają na Msze Sw. ani też dzieci swych 
nie posyłają. Takie dziecko potrafi cały dzień 
jeździć na sankach i spędzać na ulicy, na 
mrozie, a do kościoła nie pójdzie „bo za 
zimno”. Czy to nie wstyd dla rodziców, że 
dziecko nie tylko uczy się kłamać, ale zachę
cone złym przykładem rodziców opuszcza się 
zupełnie i zapomina o swym niedzielnym o
bowiązku wobec Boga.

Wreszcie jedną z najważniejszych rzeczy 
jest godne przystępowanie do sakramentów 
św., a zwłaszcza Spowiedzi i Komunii św.

W okresie Wielkiego Postu, dobrzy 
rodzice z całą świadomością i odpowiedzial
nością dopilnują i dołożą s ta rań  a"by ich 
dziecko brało czynny udział w  rekolekcjach 
wielkopostnych, aby przystąpiło do Spowiedzi 
Wielkanocnej i przyjęło Komunię Sw. We 
wszystkich praktykach religijnych trzeba 
wreszcje kierować się chrześcijańską roztrop
nością Nie przeciążać nimi młodzieży .gdyż 
ona nie lubi zbyt długich modlitw i nabo
żeństw i ulega wtedy uczuciom niechęci i 
niezadowolenia. Rodzice, którzy to wszystko 
spełnią w duchu Bożym, przekonają się n a 
ocznie, jak olbrzymie wartości wychowawcze 
kry ją  się w starannym wychowaniu religij
nym. Bóg wynagrodzi im sowicie tę troskę o 
Jego chwałę i o dusze dzieci.

Ks. mgr JERZY DUNIN

W I O S N A
Kwiecień, który grał na flecie, 
wyczarował wiosnę roześmianą. 
Dookoła wiatr się przewalał po świecie, 
po rzece płynął srebrną pianą.

Szum iały drzewa: wierzby, sosny,
grusze..

W przystani dzw oniły łodzie
łańcuchami

Młodość grała w m ej duszy  
w ysokim i fle tu  tonami.

W spinałem  się na sosnę
z lekkością w iewiórki,
śpiewałem  razem z w iatrem  zawrotną

pieśń wiosny.

Rzucając wonne szyszki na spienione
fale

czułem  się lekki, jak  piórko.
Jak flet radosny 
w sw ym  szale.

Witold Nanowski

DLA BIAŁYCH WSZYSTKO  
-  DLA MURZYNÓW NIC
Republika Południowoafrykańska opa

nowana jest przez białych rasistów. Dążą 
oni do ujarzmienia za wszelką cenę czar
nej autochtonicznej ludności. Przywódcy 
3 i półmilionowych białych kolonizato
rów chcą zapewnić panowanie nad 15 min 
czarnych. Ofensywa białych w  Republice 
Południowoafrykańskiej trwa nie od 
dzisiaj. Jeszcze w  1913 r. wydano ustawę 
zakazującą nabywania lub dzierżawienia 
ziemi Murzynom. Zezwolono im osiedlać 
się na specjalnie wydzielonych terenach, 
które są tylko... rezerwatami. Wolno było 
w  tym kraju Murzynowi pracować i prze
mysł wchłaniał czarnego robotnika. Ale 
ośrodki przemysłowe pod każdym stop
niem szerokości geograficznej mają to do 
siebie, że są czynnikiem wszechstronnej e 
mancypacji. Murzyni południowoafry
kańscy zaczęli się organizować w  branżo
we grupy związkowe i powołali do życia 
organizację polityczną, co w dalszej per
spektywie groziło podjęciem zdecydowa
nej walki o wolność i pełną niepodległość 
a to pociągało za sobą utratę uprzywilejo
wanej pozycji białego w  Afryce Płd. Dla
tego rząd rasistowski zawiesił działalność 
największej murzyńskiej partii — Naro
dowego Kongresu Afrykańskiego. Jedno
cześnie zwiększono wydatki na policję i 
zaopatrzono ją w  supernowoczesną broń 
palną. Z myślą o walkach ulicznych zaku
piono samoloty odrzutowe transportowe, 
czołgi lekkie i wprowadzono dla białych 
przymus przeszkolenia mężczyzn w  wieku 
od 21 do 61 roku życia.

Ale raz rozbudzony instynkt wolności 
kiełkuje, rozwija się i przenika do coraz 
szerszych kół ludności czarnej. Murzyni 
południowoafrykańscy są jeszcze słabi or
ganizacyjnie. I dlatego rasiści podjęli kro
ki, zmierzające do stworzenia takiej sy
tuacji, w  której nastąpi ich mechaniczne 
wyniszczenie biologiczne. Pod pretekstem  
stworzenia dla nich „korzystniejszych” 
warunków bytowania Verwoerd wydziela 
pewien obszar z przeznaczeniem dla Mu
rzynów ,którzy mają tam mieszkać i rzą
dzić się w  oparciu o instytucje samorzą
dowe. W tym celu przeznacza się dla lud
ności czarnej teren, wielkości 16% całości 
powierzchni republiki i tam właśnie ma 
zamieszkać ponad 50% Murzynów. Pozo
stałe 84% terytorium, gdzie znajdują się 
ośrodki przemysłowe, kopalnie, bogactwa 
naturalne należeć będą do białych. W 129- 
osobowym „parlamencie” zasiadać bęcfeie 
35 przedstawicieli z wyborów, a 94 z no
minacji. Aby zabezpieczyć się przed jaki
mikolwiek niespodziankami, wprowadzo
no zasadę, że uchwały tego zgromadze
nia zatwierdza prezydent republiki (biały).

Nic dziwnego, że ten szatański plan 
Verwoerda uznany został przez ludność 
murzyńską jako jedno w ielkie oszustwo. 
I tak jest w  rzeczywistości. Rasistom cho
dzi przecież o nic innego jak tylko o u
tworzenie odseparowanego getta. I to dą
żenie białych spotyka się z czynnym prze
ciwdziałaniem Murzynów. Mnożą się straj
ki i demonstracje przeciw planom rządo
wym, dochodzi do aktów sabotażu. Ze
pchnięty w  podziemia Narodowy Kon
gres Afrykański odrodzi się w  trzech in
nych konspiracyjnych organizacjach. Ko
mitet Wyzwolenia Narodowego, Organiza
cja Walki o Wolność i Włócznie Narodu 
stanowią stale rozrastający się bastion 
oporu przeciw polityce białych.

Spójrzmy na mapę Afryki. W Angoli 
trwa powstanie przeciw portugalskim ko
lonizatorom. Federacja Afryki Środkowej 
rozlatuje się, a w  tej chwili w  Niasie i 
Rodezji Murzyni mają swoich przedsta
w icieli w  lokalnych rządach .Kongo u
zyskało niepodległość. Mozambik lada 
dzień wybuchnie walką o wolność. To są 
najbliżsi sąsiedzi Afryki Południowej. N ie
w iele pozostało na mapie Afryki plam 
kolonialnych. I dlatego tak rozpaczliwe 
manewry podejmują biali w  Afryce, chcąc 
przedłużyć swoje tam panowanie. (O.)
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CH SZTUKIMATKA NAJŚWIĘTSZA W DZIEf\

B ia łe  jaśm iny , w on ne  cze rem chy .

W ie c zó r  rozkw ita  w o k ó ł  g w iazd am i.

W  kośc ió łku  m ałym  g ra ją  o rgany 

Św ięta Pan ienko

—  módl się ^  nami.

W  bzach  s łow ik  nuci p io sn kę  w ie czo rn ą  

S ło ńce  zacho dz i  hen —  nad lasami.

W  kośc ió łku  małyiti ja k że  prześ l iczn ie  

Św ięta Pan ienko

módl się za nami.

Ktoś w es tch n ą ł  z c icha , łzę  otarł w' smutku,

Jak to w y p o w ie  serce  s ław am i.  ►

Z b y t  s łod ko  p ach n ą  jaśm iny b ia łe .

Św ięta  Pan ienko

—  módl się za nami.

S rebrzyste  d zw o n k i .  C isza w kośc ie le .

W ie c z ó r  z l i l io w ia ł ,  rozkw it ł  gw iazdam i.  

P rzyc icha p iękna  pieśń nad p ieśn iam i:

Św ięta  Pan ienko

—  módl się za nami.

JÓZEF ; fRANOWSKI





KOŚCIÓŁ 
POLSKOKATOLICKI
CZY WIESZ, ZE:
Kościół Polskokatolicki jest Ko
ściołem Katolickim.
Posiada wszelkie znamiona Ko
ścioła Chrystusowego.
DLACZEGO POLSKI 
I KATOLICKI?
Kościół Polskokatolicki prowadzi 
wiernych do Boga i posługuje się 
w liturgii zrozumiałym dla nich 
językiem polskim. Zachowując 
naukę Jezusa Chrystusa (zawartą 
w Piśmie św. Tradycji oraz orze

czeniach i uchwałach Soborów 
Powszechnych) czci Najświętszą 
Maryję Pannę i Świętych Pań
skich, uczy swych wiernych mi
łości do Boga, szacunku dla bliź
nich i ukochania Ojczyzny. 
KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI 
JEST KOŚCIOŁEM 
APOSTOLSKIM:
Biskupi Kościoła Polskokatolic - 
kiego mają ważną sukcesję apo
stolską, której nie kwestionują 
nawet najbardziej zagorzali i fa
natyczni duchowni rzymskokato
liccy. Z ważności i prawdziwości 
sakry biskupiej w Kościele Pol- 
skokatolickim wypływa ważność 
kapłaństwa

Msza św. w języku polskim i Sa
kramenty św. są tak samo ważne 
jak Msza św. odprawiana w ję 
zyku łacińskim, greckim lub kop- 
tyjskim.
NA CZYM POI-EGA RÓŻNICA? 
Różnica polega na tym, że Kościół 
Polskokatolicki odrzuca dogmat
o nieomylności papieża i pryma
cie jurysdykcyjnym biskupów 
rzymskich. Tylko Bóg jest nie
omylny. Człowiek, również pa
pież. może się mylić.
PODZIAŁ KOŚCIOŁA 
Kościół Polskokatolicki w PRL 
dzieli się pod względem admini
stracyjnym na '

a) Archidiecezję Warszawską,
b) Diecezję Wrocławską,
c) Diecezję Krakowską. 

KIEROWNICTWO KOŚCIOŁA 
Najwyższym zwierzchnikiem Ko
ścioła Polskokatolickiego jest 
Prymas.
STOSUNEK DO RUCHU 
EKUMENICZNEGO.
Kościół Polskokatolicki jest 
członkiem Światowej Rady Ko
ściołów Chrześcijańskich, która 
skupia w swych szeregach ponad 
430 milionów chrześcijan, a więc 
tyle, ile liczy Kościół rzymsko
katolicki razem z obrządkami 
nierzymskimi na całym świecie.

ROZMOWY 
1 CZYTELNIKAMI

Pan ST. PAWLIK z Tarnówki pow. Złotów
napisał list do redakcji i zadał nam kilka py
tań na które pragniemy odpowiedzieć. W Ko
ściele rzymskokatolickim istnieje zakaz aby 
ludzie świeccy czytali Pismo Sw. Dotyczy to 
zarówno Starego jak  i Nowego Testamentu. 
Mogą czytać Pismo Sw. wtedy jeżeli ono jest 
opatrzone ważnym komentarzem. Zakaz ten 
jest zdaje się zrozumiały. Ludzie, którzy czy
ta ją  pismo Sw. w  szczególności Nowy Testa
ment i uznają jego treść za Słowo Boże nie 
mogą z czasem nie dojść do wniosku, że 
wiele tzw. zasad w iary i dogmatów, które 
wprowadził Kościół rzymski nie mają w Pi
śmie Św. jakiegokolwiek uzasadnienia czy 
potwierdzenia. Dogmat nieomylności pa
pieża, odpusty, koronowane obrazy, cudow
ne miejsca, relikwie, opłacane nabożeństwa
— to wszystko stoi w  rażącej sprzeczności z 
duchem i treścią Pisma Sw. Wiemy z do
świadczenia, że ludzie nie podcinają gałęzi 
na której siedzą. Dlatego nie leży w interesie 
Kościoła rzymskokatolickiego aby wierni 
znali Słowo Boże bez komentarzy specjali
stów w tej dziedzinie.

Nie jest więc grzechem czytać Nowy czy 
Stary Testament, owszem czytanie Pisma Sw. 
jest zalecane. Trzeba jednak przyznać, że 
czytanie Starego Testamentu bez znajomości 
ówczesnych obyczajów, stosunków społecz
nych i histerii nie zawsze jest budujące i po
żyteczne.

Świętowanie soboty jest nakazem religii 
mojżeszowej, natomiast wszystkich chrześci
jan obowiązuje świętowanie niedzieli. W nie
dzielę bowiem dokonały się najważniejsze 
akty związane z życiem Chrystusa i z dzie
łem Zbawienia. Pozdrawiamy Pana i prosi
my o wnikliwe czytanie naszych czasopism.

MIKOŁAJ TURKIEWICZ, Bytów, Kol. U 
rzędnicza 15. List Pana jest ciekawy i oso
bliwy w  swej treści. Wiemy na pewno, że 
chęć ujrzenia brata — Ks. A M. Turkiewicza 
w naszej Ojczyźnie wypływa z czystych 
uczuć rodzinnych i z ludzkiej tęsknoty. Acz
kolwiek Ks. A. Turkiewicz należy do księży 
starszego pokolenia a wiek na pewno wpły
wa na konserwatyzm poglądów w  różnych 
dziedzinach — to jednak trudno nam uwie
rzyć aby brat Pański był aż tak niezorien
towany w naszej sytuacji. W ostatnich latach 
gościł w  Polsce dwukrotnie Pierwszy Biskup 
Ks. Dr Leon Grochowski, Ks. Biskup Jan 
Misiaszek, Ks. Sen. Dr Goławski. Ks. Senior 
Władysław Sieńko, Ks. Sen. Słowakiewicz, 
Mecenas Gazda, Dr Jan  Dziura, Mecenas Ki- 
nowski, Ks. Banaś był ponad rok w Polsce
i szereg innych księży i świeckich i o ile nam 
wiadomo nikt z nich żywności do Polski nie 
przywoził i nie tylko głodu nie zaznali a nie
którzy nawet się „zaokrąglili”. Wiadomo jest 
nam również, że przedstawiciele dyploma
tyczni nie wyłączając amerykańskich chętnie

w Polsce przebywają i na trudności w wy
żywieniu nie narzekają. Prawdą jest. że po 
zniszczeniach wojennych wiele nam jeszcze 
brakuje  i trudności gospodarczych nie u k ry 
wamy. ale przeciętne spożycie tłuszczu, mię
sa, cukru, owocow jest o wiele wyższe niż 
przed wojną i to są fakty bezsporne.

Wiemy jaka jest propaganda w Ameryce 
o naszym kraju  uprawiana w szczególności 
przez kler rzymskokatolicki,  ale wjerzyć się 
nam nie chce, aby Ks. A. Turkiewicz uwie
rzył podobnym bredniom. Tym bardziej, że 
ma sposobność spotykając tych księży i 
świeckich, którzy tfyli w Ojczyźnie po wy
zwoleniu i może to miarodajnie sprawdzić.

Dlatego te ..trudne warunki żywnościowe"
0 których pisze Pański b ra t  jako przeszkoda 
do odwiedzenia rodziny i starego kraju  — są 
pozbawione podstaw i nie odpowiadają rze
czywistości. Muszą być inne powody, których 
my nie znamy. Dlatego nie tylko rodzina, 
która mieszka we własnym domku, a brat i 
bratowa są nauczycielami a córka lekarzem 
potrafią zapewnić całkowite utrzymanie ale
1 my księża, którzy kiedyś czytaliśmy świet
ne artykuły Ks. A. Turkiewicza w „Przebu
dzeniu”. Chętnie go przyjmiemy i chlebem 
się podzielimy. A sądzimy, że oprócz chleba
i polskiego serca coś jeszcze się znajdzie. I 
dlatego Księże Proboszczu Weteranie Ko
ścioła Narodowego najbliżsi Twoi i druga ro
dzina duchowa w starej ojczyźnie na Ciebie 
czekają. Pana Turkiewicza z Bytowa pozdra
wiamy serdecznie.

„Prawdziwy chrześcijanin” na sześciu stio- 
nach list do redakcji napisał i wykazał z m a
tematyczną dokładnością, że w świetle Pisma 
Sw. wojny, zbrojenia, inkwizycja, błogosła
wienie armat są absurdem i zaprzeczeniem 
ducha Chrystusowego. Musimy zapewnić 
.Frawdziwego chrześcijanina”, że ^  tej dzie

dzinie Ameryki nie odkrył — my o tym t a k 
że wiemy i przez szereg lat o tym mówimy
i piszemy. Potrafimy także odróżnić nomi
nalnego czy metrycznego chrześcijanina od 
prawdziwego. O tyle jesteśmy skromniejsi od 
..prawdziwego chrześcijanina”, że sami sie
bie tak nie nazywamy, wolimy aby nasi b ra 
cia, których spotykamy w  życiu o nas tak 
mówili.

Czytanie Pisma Sw. jest zalecane i poży
teczne. Ale jesteśmy przeświadczeni, że 
..prawdziwy chrześcijanin” odczytał Pismo 
Sw. według recepty Świadków Jehowy A ta 
recepta wcale nie jest lepsza od Kościoła 
rzymskiego. Wprowadza bowiem chaos do 
głowy, anarchizuje normalne życie, uczy fa 
natyzmu, pychy i oddala od prawdy.

Pismo Sw. należy czylać bez żadnej recep
ty. Otworzyć serce z wiarą, że Bóg przez 
swoje słowo do nas przemawia

Gdy oglądamy otaczający nas świat przez 
czerwone okulary, wszystko wkoło nas jest 
czerwone, przez niebieskie świat jest niebie
ski. a przez ciemne — ciemny. Najlepiej o
glądać świat własnymi oczyma A w Piśmie 
św widzieć Słowo Boże przeznaczone dla 
wszystkich ludzi. Nie odczytywać przez oku
lary. choćby nawet były sprowadzone z Ame
ryki czy z Niemiec zachodnich. Za list dzię
kujemy i pozdrawiamy ..prawdziwego chrze
ścijanina" serdecznie.

Nieuczciwi muszą odejść
Na ostatniej stronie gazet można przeczytac 

podziękowania lekarzom  i służbie zdrowia od 
osób w yleczonych lub pom yślnie operowanych. 
Wyczuwa się w ich słow ach wdzięczność, sza
cunek i poważanie dla ofiarnej nieraz bezin 
teresow nej. podyktowanej względam i naprawdę 
hum anitarnymi pracy ..ludzi w bieli \  Sądzę, 
że taką w łaśnie w przytłaczającej w iększości 
jest społeczna służba zdrowia. Od czasu dc 
czasu przedostają się jednak i do niej ludzie  
jakże w prakLyce dalecy od w zniosłych, hu
m anitarnych zasad spieszenia z pom ocą czło
w iekow i choremu, znajdującem u się  w potrze
bie. Dla nich chęć zysku i zaspokojenia w łas
nych egoistycznych potrzeb w ysuw a się Tła 
czoło przed ofiarnością i pośw ięceniem . Jeden  
z lekarzy w woj. kieleckim  w razie koniecz
ności leczenia szpitalnego pobieraj od pacjen
tów. których przyjm ował pryw atnie, dodatko
we opłaty za. w ykupienie łóżka w szpitalu. 
Sprawa trafiła do prokuratora Na wsi w Ol- 
sztyńskiem  pew ien felczer leczył chorego na 
nowotwór streptom ycyną. Felczer o w tłum aczył 
chorem u, że lek ten bardzo drogo go kosztuje 
i musi sprc-wadzac go z zagranicy. Chory, 
człow iek naiwny, wpłacił felczerowi pokaźny 
sum ę gotów ki. J jeszcze kilka przykładów z 
rodzaju niechlubnych: jeden z pielęgniarzy
w Ośrodku R ehabilitacyjnym  dla Psychicznie  
i Nerwowo Chorych w Ustroniu Śląskim  przed
staw ił się  rodzicom pacjenta jako felczer. Za 
razem pocieszył ich. że prawdopodobnie uda 
mu się w yleczyc ich syna ze schizofrenii pod 
warunkiem , że wpłaca J.5GU zł. zaliczki Tyle 
bowiem m iały kosztow ać leki. Gdy rodzice 
wpłacili żądaną sum ę a  poprawa w zdrowiu 
ich syna nie następował^, opow iedzieli ó tym  
kilku lekarzom N ieuczciw y pielęgniarz przy
znał się  przed sądem , że leczył pacjenta zw y
kła aspiryną i za oszustw o skazany został na 
trzy lata w ięzienia. W  Szpitalu Powiatowym  
w Szczytnie u wielu chorych po operacji rany 
długo ropiały, byli w ięc oni skazani na dłuż
szy pobyt w szpitalu, w  toku dochodzenia  
ustalono, że pracownica szpitalnej apteki Hen
ryka M rozcieńczała a następnie kradła z 
apteki spirytus do odkażania ran i w ynosiła  
go w butelkach od lekarstw Pani Henryka M 
spirytus dostarczała na huczne prywatki w 
gronie kolegów  i koleżanek.

W niektórych szpitalach chorzy narzekają na 
przekupstwo pielęgniarek i salow?ych. które za 
najm niejszą posługę każą dyskretnie płacić, 
gdzie indziej znowu kontrola w ykryła złą ja- 

i kość potraw i nadużycia w kuchni szpitala.
N ieuczciw i pracow nicy służby 2drowia w y

korzystujący dla sw oich celów słabostki, bez
radność. naiw ność i zaufanie chorych pocią
gani są do odpow iedzialności karnej i zw al
niani dyscyplinarnie z pracy. C hcielibyśm y, że
by tych nieuczciw ych było najm niej.

F R .  O S Z M I A Ń 3 K I

M A J

N 5 III po Wielkanocy,
Dwunastu Apostołów

P fi Jana. Ireny
W 7 Domicelli, Ludmiły
s H Stanisława, Benedykta
c 9 Grzegorza z Naz ,

Dzień Zwycięstwa
P 10 Izydora roln., Antonina
s 11 Franciszka,

Dzień Hutnika



Kto pod kim dołki kopie...
'C ią g  d a ls z y )

Waldek, oczywiście, chciał. 
I dlatego szeptali ze sobą 
praw ie przez połowę dużej 
pauzy. A potem W aldek po
szedł po coś do klasy — a Ze
nek stał przy drzwiach i pil
nował, żeby tam  nikt nie 
wchodził — szczególnie Ba
sia. A ona tymczasem cho
dziła sobie po korytarzu z 
tą grubą Grażyną. Od czasu 
do czasu spoglądała na Zen
ka z takim  kpiącym uśmiesz
kiem, że nie mógł już w y
trzym ać i krzyknął do niej:

— Czekaj! Zobaczymy, kto 
się będzie śmiał na końcu!

Potem  wyszedł z klasy 
Waldek i m ruknął do Zenka:

— Już.
I obydwaj rozeszli się jak 

by nigdy nic.
Zenek na godzinie spraw 

dził: tak, wszystko w porząd
ku. W jego teczce były dwie 
„Czytanki polskie". Jedna z 
podpisem: „B arbara Wojni- 
cka“.

I tego dnia już się nic cie
kawego nie działo.

A na drugi 'dzień Zenek 
był w  szkole jednym  z pierw 
szych. Pokręcił się po sali, 
przybliżył się do ławki Basi, 
rozejrzał się czy go ktoś nie 
widzi, i prędko wsunął pod 
pulpit „Czytankę polską".

Dzieci schodziły się. Przy
szła też i Basia.

Za chwilę podeszła do Zen
ka. W ręce m iała tę samą 
„Czytankę".

— Masz, to twoja — powie
działa spokojnie. — A oddaj 
mi moją.

Zenek tak się zaczerwie
nił, że praw ie nie było znać 
piegów na jego zadartym  no
sie.

— Co?... Ja... • /
— To jest twoja „Czytan- 

ka“. Jeżeli tw oja leży pod 
m oją ławką, to ty  masz mo
ją. Pomyliłeś się. Więc oddaj 
mi.

Mówiła to niby spokojnie, 
ale tak jakoś, że Zenek otwo
rzył swoją teczkę i podał 
Basi „Czytankę" z podpisem 
„B arbara W ojnicka".

Basia nie odeszła z nią. 
Prędko przerzuciła kartk i — 
szukała tam  czegoś — nie 
znalazła. Usiadła i po raz 
drugi, pom alutku odwracała 
kartkę za kartką. Zenek stał 
obok niej i czekał... nie w ia
domo na co.

Wreszcie podniosła głowę 
i powiedziała niegłośno, ale 
mocno:

— Nie wiedziałam, że je
steś złodziejem.

Zenka poderwało:
— Co?! Ja!? Przecież ci 

czytankę oddałem!
— Tak! Ale tu  było dw a

dzieścia złotych, co mi m a
m usia dała na cukier i chleb. 
Miałam to wczoraj kupić. I 
teraz nie ma. Ulotniły się te 
pieniądze?

Zenek stał jak  słup. Ledwo 
wykrztusił:

(D okończenie nastąp i)

CEL I DOBRODZIEJSTWA 
m s z y  Św ię t e j

CIEKAWE...
9  Woskowe palmy. Na płasko- 

wzgórzu północno-zachodniej 
Brazylii rosną niespotykane w 
innych okolicach, palmy wosko
we.

Wosk otrzymuje się z liści tych 
palm. W ciągu roku każde drze
wo dostarcza go około 150 gra
mów.

Palmowego wosku używa się 
do wyrobu wysokich gatunków 
lakierów, papieru woskowego itp.

0  Praca serca. Nasze serce 
wykonuje ogromną pracę. Obli
czono, że w  ciągu 70 lat życia 
musi ono przepompować aż 250

milionów litrów krwi i wykonać 
3 miliardy 575 milionów 440 ty 
sięcy uderzeń.

Łączna długość wszystkich na
czyń krwionośnych w  ciele czło
wieka wynosi około 100 tysięcy 
kilometrów.

0  Gniazdo zięby. Zbadano 
„budulec” gniazda zięby i okaza
ło się, że składa się z 2400 koń
skich włcsów, 200 korzeni perzu, 
30 gramów wełny owczej, 50 g ra
mów przędzy ,znacznej ilości liści, 
łodyg i nasion koniczyny. Po
myślcie teraz: ileż lotów musiał 
wykonać ptak, k tóry przyniósł 
ten cały „budulec” w  swoim 
dziobku?!

Cel Ofiary Mszy św. jest ten 
sam, jaki był przy Ofierze 
Krzyża na Kalwarii: oddać 
Panu Bogu najwyższą cześć, 
przebłagać Ojca niebieskiego 
za ludzkie grzechy, podzięko
wać za łaski i prosić dla ludzi 
o nowe łaski. Pan Jezus bo
wiem jako Człowiek Zbawca 
ludzi, odtąd jest Głową rodza
ju ludzkiego i wszystkie po
trzeby ludzkości przesyła 
Kościół Ojcu za pośrednic
twem Jezusa Chrystusa.

Z każdej Mszy św. spływa
ją dla ludzkości niezmierne 
dobrodziejstwa duchowe.

Można sobie wyobrazić j a 
kie dobrodziejstwa płyną dla 
ludzkości, gdy na świecie w 
ciągu dnia odprawia się oko
ło 400.000 Mszy św. Na sekun
dę więc przypada około czte
rech Podniesień (Przeisto
czeń). Jeżeli weźmiemy pod u 
wagę, że ziemia nasza obraca 
się dokoła swej osi — że k ie 

dy u nas jest rano. to na da
lekim Zachodzie jest jeszcze 
not głęboka — to praktycznie 
nie ma ani jednej godziny i 
minuty, w  której by Msza św. 
gdzieś nie była odprawiana. 
W ten sposób można powie
dzieć, że nasza ziemia jest 
jakby jednym wielkim ołta
rzem, gdzie bez przerwy 
sprawuje się Najświętsza O
fiara Mszy św.

Zapamiętaj:
1. Msza św. jest to jedyna 

Ofiara w  Nowym Testamen
cie, w  której sam Pan Jezus 
ofiaruje się swojemu Ojcu 
pod postaciami Chleba i wina.

2. Msza św. jest tą samą 
Ofiarą, co Ofiara Krzyża, a 
tylko inny jest sposób ofia
rowania

3. Pan Jezus ustanowił Ofia
rę Mszy św. przy Ostatniej 
Wieczerzy, kiedy ustanowił 
Najświętszy Sakrament,

PRZYGODY DARIUSZA*

— Dobrze, że się spotykamy. Właśnie opowiadałem swojej 
siostrze, Marylce, o was — powiedział.

— O nas? — zdziwili się.
— To twoja siostrzyczka? — spytał Antoni Wolak.
— Tak, to moja siostra. Poznajcie się.
Chłopcy skłonili się.
— Marylko — powiedział Dariusz — to jest Antoni Wolak, 

a to Józef Balcerzak, obaj z naszego liceum. To są ci, którzy 
obronili mnie przed Rowińskim.

— Dzień dobry! — powiedzieli obaj równocześnie.
— Dzień dobry! — odpowiedziała dziewczynka, podając im 

rękę na powitanie. — Cieszę się, że poznaję was. Dariusz mi 
wiele o was opowiadał.

— Czy naprawdę zasługujemy na taką uwagę? — spytał Wolak.
Marylka uśmiechnęła się, spojrzawszy na Balcerzaka. Ten.

pod wpływem jej wzroku, uczuł się zażenowanym. Zarumienił 
się po uszy, chowając równocześnie ręce do tyłu, bo nie wie
dział, co w  takiej chwili należy zrobić z rękami. Zmienił jed
nak pozycję rąk. Oparł je na biodrach, a po chwili po same 
łokcie wsadził do kieszeni.

— Z panów strony bardzo to poczciwie, że pomogliście Dariu
szowi — mówiła Marylka.

— Proszę nas nie nazywać panami. Mnie jest na imię Anto
ni, pospolicie Antek, a jemu — wskazując Balcerzaka — Józef, 
na co dzień Józek — rzekł Wolak.

— Wobec tego proponuję przejście na ty — powiedziała Ma
rylka. — Mnie jest na imię Maryla, na co dzień również mnie 
tak nazywają lub Marylka.

— Bardzo jestem z tego rad, że taka z ciebie morowa dziew
czynka — zawołał Wolak uśmiechając się szczerze.

— Ja..., ja  również — bąknął Balcerzak, zawsze jeszcze nie 
śmiejąc zmienić pozycji rąk i zastanawiając się równocześnie, 
jak też nogi jego wyglądają.

— Bardzo się cieszę z tego, że Darek ma w  was takich ser
decznych przyjaciół — powtórzyła dziewczyna, usiłując uśmie
chem przełamać nieśmiałość Józka. — Ten cyrkowiec domorosły 
przez swą lekkomyślność zawsze się w  jakąś aw anturę wplącze.

— To prawda! — przyznał pokornie chłopiec, kiwając głową.
(Ciąg dalszy nastąpi)
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ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE
Jednym z najpiękniejszych parków w Polsce jest park  im. Ks. Józefa Ponia

towskiego w Ładzi Codziennie odwiedzają go tysiące łodzian.
Jedną z atrakcji parku są łabędzie królujące na malowniczo położonych s ta 

wach. Nad ich brzegami zawsze można spotkać dziesiątki spacerowiczów. N a j
więcej oczywiście dzieci, dla których szczególną radość sprawia karmienie łabę
dzi bułką lub ciastkami.

Spójrz Czytelniku na zdjęcia. Czy nie warto zatrzymać się dłużej przy łabę
dziach w łódzkie  parku?

Tekst i zdjęcia mgr inż J. WALCZAK

KĄCIK FILMOWY

JEDEN = PIĘĆ!
Dni Film u Polskiego, które obcho

dziliśm y w e  wrześniu um ożliw iły  
nam raz jeszcze  zobaczyć czołow e  
pozycje polskiej kinem atografii, oraz 
po raz p ierw szy zapoznać s ię  z no
w ym i osiągn ięciam i polskich twór
ców  film ow ych. Różnie tam bywało. 
N ie chciałbym  tu podsum ow yw ać  
tych osiągn ięć, m obili to za m nie  
inni na lam ach innych tygodników , 
ale chciałbym  zabrać głos w  spraw ie  
jednego z  film ów  pokazyw anego  
nam  w  czasie  D.FJ?.

Chodzi m i o Spóźnionych prze
chodniów^. Film zaliczyłbym  raczej 
do grona film ów  eksperym entalnych. 
Dlaczego? No bo lilm  składa się  z 
pięciu now elek St. Dygata, każdą 
z nowel reżyseruje inny reżyser  
aktor i c o  najgorsze, każda z no
w el jest odm ienna od drugiej i nie
ste ty  n ie  tworzą całości, m im o że 
reż Rybkowski. który spraw uje w  
tym  film ie  opiekę artystyczną nad 
całością usiłow ał w jakiś sposób na
dać poszczególnym  now elkom  jedno
lity  ton. n iestety  n ie  udało s ię !

..Spóźnieni przechodnie** — to hi
storyjk i o ludziach których z róż
nych pow odów  spotyka w życiu  
rozczarow anie którzy przechodzą w 
życiu z jakichś tam powodów obok 
sw ych szans, którym  coś nie w y
chodzi. n ie  udaje się. d latego że 
spraw ił to raz przypadkow y zbieg 
okoliczności, innym  razem pokutu
jące w  nich sam ych zaham owanie 
n ie pozw alające um ieścić uczucia  
w e w łaściw ym  m iejscu, czy też ich 
w łasne ,.ja“ z którym  nie potrafią  
dojść do porozum ienia.

N ow elk i traktują o jednym  za
gadnieniu. a le  sposób pokazania, a
tmosfera poszczególnych są tak  od
rębne. że patrzy się  na n ie n ie  jak  
na jeden film . n ie na jakąś zwartą 
całość, lecz na pięć m ałych dobrych  
film ów.

Najlepszą nowelą według m nie jest 
Paryż 1945* w reż. Hanuszkiewicza. 

Nowela w ybitnie podana w kon
w encji teatralnej. Zagrana bardzo 
naturalnie przez H anuszkiewicza mo
że trochę groteskow o przez Korsa- 
kównę, stanow i zwartą całość ma
łego studium  psychologicznego dwóch 
m łodych ludzi. Polaka i Am ery
kanina, którzy przeżyli piekło w oj
ny. spotykających się  przypadkowo i 
spędzających / e  sobą noc. podczas 
której dyskutują nad bezm yślnością  
w ojny.

Drugą nowelą zasługującą na spec
jalną uwagę jest ostatnia now ela  

Nauczycielka** w reżyserii Rybkow- 
skiego. Jest to kom edyjka, bardzo 
kulturalna, bardzo współczesna, nie 
zaw ierająca tzw .głębokich m yśli •. 
ot po prostu coś m iłego, tym bar
dziej m iłego, że w idzim y w niej 
w szystk ich  aktorów twórców po
przednich now el oraz Alinę Janow 
ską. Jej należą specjalne słow a  
uznania. Tak kulturalnie 'interpre
towanej roli, jłik 1 , : bi A. Janow 
ska \\ ..N auczycielce - dawno nie 
było w kinem atograf i i  polskiej Na 
m arginesie prośba d< naszych twór
ców film ow ych pokazujcie nam jak  
najczęściej na srebrnym  ekranie A. 
Janowską. Ona jest dyną naszą 
w ielką gwiazda rzędo M Morgan e. 
M. M onroe 0 7 y uv. J Masiny

W racając do .,Spozm onych prze
c h o d n ió w  — film ten jest w ielka  
parada gwiazd R lz . Rybkowski — 
na wzór M. Todda który w sw ym  
film ie ..W 80 dni dookoła świata** 
pokazał gwiazdy film ow e z całego  
św iata. — pokazuje nam nasze ro
dzime gw iazdy na r /o lc  z A. Ja
nowską. Z. Cybulskim. B K wiat ko w- 
ską-Lass, Holoubkiem. H anuszkiewi
czem. A Łapickim. K Jędrusik. Ko
biela. T yszkiew .cz. W achowiak i in
nymi,

Jeszcze jedna mala uwaga Opera
torem  filmu jest M Jahoda. Zdjęcia 
poszczególnych now elek są naprawdę 
dobre, trzym ają now elki w atm osfe
rze akcji. Panie Mietku znakom ite  
zdjęcie przy ..Starym profesorze* *.

JANUSZ 
Fot. CWF


