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NIEDZIELA WŚRÓD OKTAWY WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
SZÓSTA
PO
WIELKANOCY

(1 Sw. Piotra 4, 7-11)

1T ajmilsi: Bądźcie roztropni i czu
wajcie w modlitwach. A nade 

wszystko miejcie trwałą miłość jedni 

ku drugim, bo miłość osłania mnó

stwo grzechów. Bądźcie gościnni jed
ni dla' drugich bez szemrania. Jako 
każdy z was otrzymał łaskę, tak niech 

usługuje jeden drugiemu, na wzór 

dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bo

żej. Kto przemawia, niech wygłasza 

słowo Boże; kto posługuje, niech czy

ni to z przekonania, którego udziela 
Bóg, aby we wszystkim Bóg był u- 
wielbiony przez Jezusa Chrystusa, 

Pana naszego.

EWANGELIA i
( S w .  Jan 15, 26; 16, 1-4)

t l  nego czasu: Rzekł Jezus uczniom 

swoim: Gdy przyjdzie Pocieszy

ciel, którego ja wam poślę od Ojca, 

Duch prawdy, który od Ojca pocho

dzi, On o mnie świadectwo dawać 

będzie i wy świadectwo dawać bę

dziecie, bo ze mną od początku jesteś
cie.

To wam powiedziałem, abyście się 

nie zrażali. Wyłączą was z synagog, 

a zbliża się godzina, że każdy, kto was 

zabijać będzie, uczyni to mniemając, 

że Bogu wyświadcza przysługę. A to 

wam uczynią, bo nie znają Ojca ani 

mnie. Ale to wam powiedziałem, 

abyście, gdy nadejdzie ich godzina, 

wspomnieli na to, żem ja wam po
wiedział.

Życiem swoim dawajmy 
świadectwo Panu Jezusowi
Ewangelia dzisiejsza jest jeszcze dal

szym ciągiem wielkiej mowy pożegnal
nej Pana Jezusa. Zbawiciel, jako dobry 
ojciec, przed swoim do nieba odejściem 
daje apostołom, a również i wszystkim 
swoim wyznawcom, więc również i 
nam, szereg rad i napomnień.

Wpierw, chcąc jakoby jeszcze osta
tecznie utwierdzić ich wiarę, zapowia
da, że o Jego posłannictwie i boskości 
nie tylko świadczy i świadczyć będzie 
to, co sam zdziałał i czego nauczał, ale 
wszystko to potwierdzi Duch prawdy, 
Duch Święty, który światłem swoim 
rozjaśni ich umysły, rozgrzeje serca i 
tak nie tylko ich, ale przekona miliony, 
miliony ludzi, że Chrystus był przez 
Boga posłanym Mesjaszem: „Gdy przyj
dzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę 
od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On o mnie świadectwo dawać 
będzie".

Ale działanie Ducha Świętego nie 
ograniczy się do tego, że apostołowie 
sami wzmocnią swą wiarę. Wpływ Jego 
mocy na nich i na ich następców, jak 
również na wszystkich wyznawców 
Chrystusowych będzie tak przemożny, 
że „I wy świadectwo dawać będziecie, 
bo ze mną od początku jesteście**.

I rzeczywiście, apostołowie to Pana 
Jezusowe polecenie wypełnili. Kazania
mi swoimi, głoszonymi różnym ludom 
i na różnych miejscach, dawali świa
dectwo o Jezusie, o Jego życiu, cudach, 
nauce, o bóstwie Jego, i o dokonanym 
odkupieniu. Doskonały początek zrobił 
św. Piotr, który w krótkim czasie po ze
słaniu Ducha Sw. z wielką odwagą i 
nadzwyczajną jasnością wygłasza pod 
adresem Żydów wielką mowę oskarży- 
cielską i apologetyczną zarazem: „Mę
żowie żydowscy! Bóg ojców naszych 
uwielbił Jezusa, Syna Swego, któregoś
cie wy wydali i zaparli się przed Piła
tem... prosiliście, aby wam darował mę- 
żobójcę Barabasza. I zabiliście sprawcę 
żywota, którego Bóg wzbudził od umar
łych, czego my świadkami jesteśmy. A 
przeto pokutujcie i nawróćcie się, aby 
były zgładzone grzechy wasze“ (Dz. Ap. 
3, 13). Skutek natchnionej mowy św. 
Piotra był bardzo wymowny: nawróciło 
się 5000 ludzi. Podobnie kazaniami i li
stami dawali świadectwo Panu Jezuso

wi inni apostołowie, a potem ich na
stępcy biskupi, kapłani, aż po dzień dzi
siejszy, kiedy to biskupi i kapłani w 
przeróżny sposób dają świadectwo Je
zusowi. '

Lecz nie tylko kazaniami dawali apo
stołowie i ich następcy aż po dzień dzi
siejszy świadectwo Panu Jezusowi.

Wielkość, świętość i boskość Jezusa gło
sili apostołowie również swoim świę
tym, przykładnym życiem. We wszyst
kim wzorem im był Pan Jezus. Również 
w cierpieniu starali się naśladować swo
jego Mistrza, by i tym dawać Mu świa
dectwo; ochotnie znosili dla Niego prze
śladowania „radując się, iż stali się god
nymi dla imienia Jezusowego zelżywość 
cierpieć** (Dz. Ap. 5, 41).

Najdobitniejszym wszelako świade
ctwem, które apostołowie dali Panu Je
zusowi w myśl Jego życzenia, wyrażo
nego w dzisiejszej ewangelii, była ich 
śmierć męczeńska, złożona za Chrystu
sa i Jego naukę: „Czyż to sprawiedliwa 
rzecz przed oczyma Boskimi was raczej, 
niż Boga słuchać, rozsądźcie. My nie 
możemy tego, cośmy widzieli i słyszeli, 
nie mówić“ (Dz. Ap. 4, 19). I tak wszys
cy apostołowie z wyjątkiem św. Jana 
zginęli śmiercią męczeńską. Spełniły się 
więc odnośnie apostołów słowa Pana 
Jezusa: „I wy świadectwo dawać bę- 
dziecie“.

Pan Jezus jednak z pewnością chciał 
i chce, aby świadectwo o Nim dawali 
nie tylko apostołowie i ich następcy, ale 
również wszyscy chrześcijanie. Pragnie, 
aby życie każdego chrześcijanina było 
odzwierciedleniem Jego życia i realiza
cją wskazań Jego nauki. Chce, abyśmy 
się „społecznie miłowali**, byli „dosko
nali, jako ojciec nasz w niebiesiech** i 
tak całym życiem swoim dowodzili 
wielkości, świętości i prawdziwości re- 

ligii Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus wstąpił do nieba. Jego 

dzieło prowadzi dalej Kościół. Każdy 
zaś chrześcijanin może i powinien wzo
rowym życiem dawać świadectwo Panu 
Jezusowi na równi z biskupami i kapła
nami pracować i postępować tak, „aby
— jak pisze św. Piotr w dzisiejszej lek
cji — we wszystkim Bóg był uwielbio
ny przez Jezusa Chrystusa, Pana nasze- 

go“, Amen.

Ks. Bp MAKSYMILIAN RODE

Myśli  r e l lq / / n f “

DROGA -  PRAWDA -  ŻYCIE

Jezus Chrystus powiedział o sobie: 

„Jam jest droga, prawda i życie“ (Eu;. 

Sw. Jana r. 14 w. 6). Każdy wyznaw

ca Kościoła Polskokatolickiego, naśla

dujący Chrystusa — ma również prawo 

powiedzieć:

Drogą są moje dążenia do zjednocze

nia z Bogiem.

Prawdą są moje słowa i czyny. 

Życiem jest moja świadomość nie

śmiertelności.

WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ
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WNIEBOWSTĄPIENIE
Pierwszym zdarzeniem historycznym, które 

omawiają Dzieje Apostolskie jest Wniebo
wstąpienie Jezusa Chrystusa. Chrystus siedzi 
przy stole z apostołami i udziela im ostat
nich wskazań (4—5). Łukaszowi nie prze
szkadza to, że w Ewangelii powiedział już, że 
Chrystus „w z n i ó s ł  s i ę  d o  n i e b a "  
(24, 51) — tu jeszcze raz powtórzy: „a g d y  
to  p o w i e d z i a ł ,  w ich o c z a c h  u- 
n i ó s ł  s i ę  w g ó r ę  i o b ł o k  s k r y ł  
go  p r z e d  i c h  o c z y m a ”. (1, 9).

Pismo św. wylicza' szereg nazw gór, które 
w jakiś sposób zostały związane z wydarze
niami biblijnymi. I tak, jest np. mowa o gó
rze Ararat, na której zatrzymać się miała 
arka Noego. Mówi Pismo św. o górze Synaj 
(Dżebel el Musa), jako miejscu nadania De
kalogu; o górze Nebo. skąd Mojżesz miał 
oglądać Ziemię Obiecaną, o górze Tabor, 
skąd plemiona izraelskie pod wodzą Debory 
i Baraka runęły zbrojnie na potęgę Sisery. 
Sławi Pismo św. góry Karmel, miejsce roz
prawy proroka Eliasza z bałwochwalczymi 
kapłanami, i góry Liban, jako miejsce pięk
na, potęgi i mocy.

Są to wielkiej miary wydarzenia i dość 
wysokie szczyty. Lecz są wydarzenia jeszcze 
znaczniejsze, których dokonanie jednak mia
ło miejsce na niewielkich stosunkowo pagór
kach. Tamte wysokie swą geologiczną struk
turą —te niebotyczne tajemnicami, jakie się 
na nich rozegrały.

Krzyż, gdy stanął na kalwaryjskim zboczu, 
tkwił osadzony w  skale — to prawda, ale 
rozpięte i przygwożdżone do jego ramion rę
ce Zbawiciela świata sięgnęły aż do niebiań
skich wyżyn, aby objąć kolana Boga-Ojca w 
akcie pojednania ludzkości powaśnionej z 
Nim od zamierzchłych rajskich czasów.

Modlitwa, której uczył Chrystus apostołów, 
a którą dzięki Niemu pod nazwą Modlitwy 
Pańskiej powtarza po dziś dzień cały świat 
chrześcijański — płynęła ze zbocza góry Oliw
nej, wzniesionej nad poziom Jerozolimy o nie
całe 100 m. (809 n.p.m.), ale jako klasyczny 
przykład poprawnej rozmowy człowieka z 
Bogiem do Boga płynęła, Boga i Nieba do
sięgając.

Kiedy Chrystus skończył swe ziemskie po
słannictwo, kiedy — jako zwycięzca śmierci 
pocieszył swych uczniów i Matkę, strapio
nych jego bolesną męką — wtedy znów sta

nął, jak świadczy ewangelista Łukasz i się
gająca końca czwartego wieku tradycja, na 
szczycie góry Oliwnej, aby udzielić tym, 
których zamierzał opuścić, ostatniego bło
gosławieństwa. „I s t a ł o  si ę,  g d y  i m  
p o b ł o g o s ł a w i ł ,  o d s z e d ł  od n i c h  
i p o c z ą ł  u n o s i ć  s i ę  k u  Ni ebu . . .  
a ż  o b ł o k  p r z y s ł o n i ł  G o  p r z e d  
i c h  o c z a m i ” (Łuk. 24, 51; Dz. Ap. 1, 9).

Pierwszy od czasów Adama Człowiek od
szedł z ziemi do otwartego już mocą zasług 
Boga-Człowieka nieba. Odszedł, aby, jak to 
sam powiedział, p r z y g o t o w a ć  m i e j 
sce d l a  s w o i c h .  Wprawdzie, mówił, 
wy teraz tam, dokąd ja idę, przyjść nie mo
żecie — ale przyjdziecie. Dlatego ja idę przed 
wami, aby wam miejsce przygotować. Po
szedł przecierać nowy szlak. Szlak wędrówki 
najdłuższej, najtrudniejszej i najbardziej ze 
wszystkich istotnej, wędrówki, którą każdy, 
kto weń uwierzył, musi podjąć, wędrówki 
z ziemi do nieba..

Buduje człowiek życie jak okręt w  stoczni. 
Buduje to życie doczesne i tamto wieczne. 
Aż wreszcie przychodzi pora, aby na ślizgu 
ustawić, z którego na wody wieczności 
szczęśliwej ma spłynąć. Chrystus wskazał 
swym wniebowstąpieniem którędy droga. 
Znów ten niewielki stumetrowy masyw. 
Znów góra Oliwna sięgnęła niebios poprzez 
Chrystusa, stając się symbolem tęsknoty za 
wiecznością.

Wniebowstąpienie Pańskie jest zatem ta
jemnicą przenoszącą ludzi w ostatni moment 
ich życia i ukazującą Niebo, jako jedyny cel, 
jako trwałą ojczyznę. Nieraz się wydaje, że 
z ziemią nierozerwalnie jest związany czło
wiek; ku temu, co ziemskie, biegną jego no
gi i oczy jego napawają się bogactwem ziem
skich wartości, a ręce jakże chętnie mate
rialnych dóbr się imają. Czy to źle? Bynaj
mniej. To wszystko c z ł o w i e k o w i  jest 
dane, to wszystko ma on czynić sobie pod
danym, ale to nie może zastąpić ostatecznego 
jego celu, którym jest Bóg i Niebo. Dzisiej
szy człowiek — podobnie jak apostołowie w 
dniu wniebowstąpienia — pyta niejednokrot
nie Boga: „ P a n i e ,  c z y  t o t e r a z
w ł a ś n i e  o d b u d u j e s z  k r ó l e s t w o  
i z r a e l s k i  e?” (Dz. Ap. 1, 6). Wypaczona 
rabinistycznymi spekulacjami idea mesjańska 
zamknęła się u Izraelitów w ciasnych ramach 
ekskluzywizmu i ziemskości, a w tym pyta
niu dała jeszcze jeden wyraz swej naiwności. 
Dopiero Duch św., gdy zstąpi — oświeci ich 
umysły i umocni w prawdzie, której słuchali 
z ust Jezusa Chrystusa (Dz. Ap. 1,7-8).

Zanim jednak Ducha św. otrzymali, mieli 
wrócić do Jerozolimy (12) i pozostać na mo
dlitwie (14). Ubodzy apostołowie w ubogim 
domu czekać mają na bogactwo darów Du
cha św.

Ze wspomnienia tego faktu powstał kato
licki zwyczaj odprawiania po kościołach no
wenny do Ducha św. Nabożeństwo to zacho
wało się również w Kościele Polskokatolic- 
kim.

Duchowni i wierni, zapatrzeni w  niebo za 
Jezusem Chrystusem dają wyraz swym nad
przyrodzonym tęsknotom. Pamiętają atoli, 
że żyją na ziemi, że zanim otrzymają w na
grodę od Boga Niebo mają obowiązek ko
chać swą ziemską Ojczyznę, służyć jej, pra
cować dla niej, modlić się za nią. Konkretne 
warunki ziemskiego bytowania w  zgodzie, 
jedności, społecznej sprawiedliwości i poczu
ciu bezpieczeństwa nikomu nie są obojętne. 
Każdy obywatel chciałby, aby w jego oj
czyźnie żyło mu się jak najlepiej — pragnie 
tego również katolik-Polak. Dlatego uro
czystość Wniebowstąpienia Pańskiego nie 
odrywa nas od pracy, od obowiązków, od ota
czającej nas rzeczywistości — lecz napełnia 
ochotą do twórczej .wytężonej walki o jesz
cze lepsze jutro, o spokojną i od grozy wo
jennej wolną przyszłość. Uproszone w czasie 
nowenny dary Ducha św. pomogą w  realiza
cji słusznych założeń i zbożnych zamiarów.

Ks. dr A. NAUMCZYK

SUKCES 
„PLANU RAPACKIEGO” 

I ATAK NA ZWIĄZKI

Pięciu prezydentów krajów Ameryki 
Łacińskiej, a mianowicie: Boliwii, Bra
zylii, Chile, Ekwadoru i Meksyku wy
stosowało list do krajów — członków 
ONZ, informujący, że prezydenci tych 
państw są gotowi w każdej chwili pod
pisać i zawrzeć wielostronne porozumie
nie, zabraniające możliwości: produkcji, 
otrzymywania, przechowywania i wy- 
próbowywania wszystkich rodzajów bro
ni nuklearnej.

Rządy 5 krajów wyraziły gotowość 
rozpoczęcia rozmów z innymi krajami 
Ameryki Płd. w celu utworzenia strefy 
bezatomowej.

Ocena tej nowej inicjatywy rozbroje
niowej jest jednoznaczna. Stanowi ona 
bezsporny dowód ciągłej żywotności i 
aktualności „Planu Rapackiego” sformu
łowanego przed 5 laty. Plan ten zyskał 
gorących zwolenników nie tylko w obo
zie narodów miłujących pokój. Wypo
wiedziało się za jego realizacją szereg 
państw neutralnych, popiera go republi
kańska Kuba. „Plan Rapackiego” powoli 
ale systematycznie staje się dokumentem, 
stanowiącym fundament pokojowego 
współżycia narodów na obu półkulach.

Ale przenieśmy się na teren bliższy. 
Do Europy. Programowa teza niemiec
kiej socjaldemokracji, proklamująca ko
niec sprzeczności ekonomicznych i poli
tycznych między światem pracy a świa
tem reprezentującym interesy klas po
siadających — runęła jak przysłowiowy 
domek z kart. Metalowcy północnej Ba
denii i Wirtembergii na wezwanie swego 
związku rozpoczęli strajk, domagając się 
podwyżki płac. W odpowiedzi na to fa
brykanci ogłosili lokaut, czyli po prostu 
zamknęli fabryki. Robotnicy zostali bez 
pracy. Stało się to dnia 1 maja bieżą
cego roku. Unieruchomiono 800 fabryk, 
pozbawiono pracy 320 tys. robotników. 
Stała się rzecz niespotykana od lat w 
Europie. Nie ulega wątpliwości, że fa
brykanci będą musieli ostatecznie cofnąć 
się ze swych bojowych pozycji, tym bar
dziej, że ogłoszony lokaut zastosowany 
wobec metalowców wywołał spontanicz
ne odruchy solidarności robotników in
nych gałęzi przemysłu.

Z przebiegu dotychczasowych akcji i 
ujawnionych zamierzeń ze strony prze
mysłowców wiemy jedno, że solą w ich 
oku są potężne niezależne związki za
wodowe działające w NRF, które w 
obronie ekonomicznych interesów świata 
pracy raz po raz popadają w konflikty 
ze zrzeszeniami przemysłowców i nie
jednokrotnie też z kierownictwem socjal
demokratycznej partii, dążącej do obję
cia władzy za cenę daleko posuniętej 
rezygnacji z założeń programowych.

W najbliższej przyszłości będziemy 
świadkami bardzo ostrej walki, jaka 
rozpocznie się przeciw niezależnym 
związkom zawodowym. Walka taka pod
jęta będzie równolegle i na terenie 
Francji, związanej bałamutnym sojuszem 
koniunkturalnym z NRF. Odpowiedzial
n i ministrowie, pod dyktando de Gaul- 
le’a, zapowiadają wydanie zarządzeń 
ograniczających swobodę działania 
związków zawodowych. Rzecz jasna: 
gdzie jak gdzie, ale we Francji jaka
kolwiek próba sparaliżowania działal
ności CGT spotka się z czynnym protes
tem ze strony całego zorganizowanego 
świata pracy. Lud Francji wielokrotnie 
dał dowód, że potrafi bronić nabytych i 
wywalczonych praw obywatelskich i 
publicznych. (O.)
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Z ŻTJGIA K O Ś C I O Ł A  P O L S K O K A T O L I C K I E G O '

NA TROPACH 
LEŚNYCH PIRATÓW

P ara fia  P o iskoka to licka  N arodzen ia  N ajśw . M ary i P anny  w  P ozna
n iu  przy ul. G runw a ld zk ie j nr 46. obchodzić będzie w  tym  roku  we 
wrześniu  15-lecie swego istn ien ia .

Radę P a ra f ia ln ą  s tanow ią : pp . Lech W ładys ław , B ąkow sk i F ranc i
szek. Poziom ek  W ładysław , S taniszewska T eodozja i AnJe łn ik  W ła 
dysław .

Tow arzystw u N iew iast A dorac ji N ajśw . Sak ram en tu  przew odniczy  
p. W ik to ria  Rózga.

P rzyozdab ian iem  kościo ła z a jm u je  się radna  p. S taniszewska Teo
dozja i p. W iatrow ska W ik to r ia  oraz p. K onko lew ska K atarzyna.

N a zd jęc iach : u góry - fragm en t procesji, pon iże j - w iern i s łucha

j ą  Mszy św . Ks. H. G.

Tuż pod ścianą lasu szedł mężczyzna w 
blasku księżyca, można było dojrzeć du
beltówkę. W pewnej chwili zatrzymał się. 
Przystanął i dyskretnie rozejrzał się wokół 
po czym nie zastanawiając się długo znikł 
w ciemnej gęstwinie. Po kilku minutach 
spokojną leśną ciszę przeszył głośny wy
strzał. Zaraz potem usłyszeć można było 
kwik sarny.

Pierwszy akt leśnego dramatu zakończo
ny. W gabinecie Komendanta Powiatowe
go MO w Gliwicach, nie opodal biurka sie
dzi mężczyzna. Przy stole znajdującym się 
obok okna dostrzegam dubeltówkę, Obok 
niej flower. Na blacie stołu w niewielkich 
pudełeczkach leży amunicja. Jest jej bar
dzo dużo. Na ziemi szeregiem leżą prze
śliczne rogi jeleni. Mężczyzna ów, to leś
ny pirat-kłusownik, a przedmioty stanowią 
dokument jego przestępczej działalności. 
Jan Rz. odpowiada na pytania o tym, jak 
to od kilku lat zajmował się nikczemnym 
procederem niemal, szczególnie wieczora
mi, każdego dnia wychodził na dzikie po
lowanie, strzelał, nie zważają? na wszel
kie ustawy, paragrafy.

Rzeczy zatrzymane podczas rew'izji zo 
stały skonfiskowane. Broń wraz z amuni
cją odebrana, a kłusownik znajdzie się na 
lawie oskarżonych... W lublinieckich la
sach od dłuższego czasu grasowała zorga
nizowana banda kłusowników, której łu
pem padały duże ilości saren, zajęcy, a i 
nawet jeleni, kłusownicy ci byli tak spryt
ni, że aby odwrócić od siebie podejrzenie 
posiadania broni, przechowywali ją w le- 
sie. Amatorzy grzybów dość często znaj
dowali w krzakach rogi jeleni i kozłów. 
Właśnie te rogi naprowadziły organa MO

na ślad kłusowników. l T niejakiego Słod- 
czyka, pracownika kopalni „Szombierki" 
zamieszkałego w Kaletach, zauważono 
przestrzeloną rękę, tłumaczy się on. że ra
nę otrzymał w czasie bójki. Dochodzenie 
wykazała jednak, że nie brał on udziału 
w żadnej bójce, lubi natomiast polować. 
Od niego zaś łańcuszek prowadził do Emi
la M. pracownika kolejowego. W czasie 
rewizji przeprowadzonej u tych kłusowni
ków, znaleziono obok dwu flowerów u- 
krytych w lesie, większą ilość amunicji, 
oraz kilkanaście par rogów sarnich i je
leni. Ponadto znaleziono również tłumiki 
do sciszania strzałów. Nie trzeba chyba 
dodawć, że to doborowe towarzystwo znaj
dzie teraz czas na rozpamiętywanie w ce
li więziennej swoich niecnych czynów. 
Wiele by można było przytoczyć podob
nych przykładów. Na marginesie tej spra
wy warto dodać, że kłusownicy dzielą się 
na pewne kategorie. Są tzw. kłusownicy 
„amatorzy", „wyjadacze" i „sidlarze“. Klu- 
sownik-sidlarz jest to człowiek, który wy
chodzi na polowanie nie używając strzelb 
ani floweru. Jego specjalnością są wny
ki, przy pomocy których poluje na zają
ce, lisy, sarny itd. Dość często można zo
baczyć sidłarza z widłami, których używa 
jako broni przeciw zwierzynie. W niektó
rych regionach kraju sidlarze podczas po
lowania posługują się kopaniem dołów, 
robiąc tzw. zasadzki. Wyjadacz uprawia 
proceder przy pomocy broni, nigdy nie zo
baczysz go na przestrzeni otwartej. Koczu
je on przede wszystkim w leśnych gąsz
czach. Ten gatunek leśnego pirata pasjo
nuje się szczególnie zabijaniem zwierzyny, 
nie bacząc na jej wiek i dojrzałość. Na ko
niec warto tu wspomnieć o kłusowniku-a- 
matorze. Ten gatunek leśnego przestępcy 
spotkać można uganiającego się konno, 
liądź też szczującego psami zające lub inną 
zwierzynę. Wielkie straty zadają gospodar
ce leśnej owi kłusownicy. Nic też dziwne
go. że są regiony w Polsce, w których za
jące, czy Kuropatwy stanowią dziś rzad

kość. Oo walki z kłusownictwem powinno 
włączyć się cale społeczeństwo. Żadną 
miarą nie można tolerować kłusowniczych 
wybryków leśnych piratów. Zdarzają się 
wypadki, że kłusownik wyrokiem sądu 
skazany zostaje niekiedy na kilka miesię
cy więzienia. Ba, zdarzają się nawet takie 
historie, że ze względu na małą szkodli
wość przestępczą, prokurator umarza 
śledztwo w stosunku do kłusownika.

Kłusownik idący na leśny rabunek nie 
zdaje sobie sprawy, jaką czyni szkodę. 
Zastanawia się dopiero wtedy, gdy sam 
wpada w sidła sprawiedliwości. Ostat
nio prasa i radio bardzo energicznie pięt
nują wszelkie przejawy przestępstwa. Kra
dzież, nadużycia, chuligaństwo, są przed
miotem wielu artykułów, audycji domaga
jących się surowych kar i konsekwencji w 
ściganiu. Jest wszakże rodzaj przestępstwa 
równie powszechnego, jak kradzież czy 
chuligaństwo i również jak tamte spo
łecznie szkodliwego, którego jednak do tej 
pory nie uważa się — to kłusownictwo.

Toczy się więc nadal niszczycielska, ci
cha i skryta wojna z leśnym bogactwem. 
Dobrze się dzieje, że do walki z bandy
tami czworonożnych przyjaciół leśnych, w 
coraz większym stopniu włączają się or
ganizacje społeczne, a przede wszystkim 
Związek Łowiecki. Trzeba tylko głośno 
wołać, by ogól społeczeństwa nie bacząc 
na trudny teren walki, jeszcze bardziej po
magał w ratowaniu, tak poszkodowanej 
przez zimę zwierzyny. Wiem, że trudno 
jest nieraz przeciętnemu obywatelowi roz
różnić kłusownictwa od legalnego polowa
nia, gdyż polowanie jest w naszym kra
ju rozrywką, której się poświęca stosun
kowo niewielka liczba osób. Ci jadnak, 
którzy mają ku temu okazję, którzy ko
chają las, zieleń i zwierzynę, nie powin
ni szczędzić irudu. aby pomóc w zwalcza
niu ludzi wyzbytych wszelkich cech hu
manitaryzmu i człowieczeństwa.

ZBIGNIEW MARSKI
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K ara chłosty, jako niesku
teczna i szkodliwa (patrz 
KTI „Rodzina'7 nr 17) 
powinna być całkowicie 

wyeliminowana z rodzinnego sy
stemu wychowania. Czy można, 
się jednak w  ogóle obejść bez 
kar w wychowaniu dzieci? Peda
gogika indywidualistyczna, której 
przedstawicielami byli m. in. 
Rousseau, Tołstoj, Ellena Key, 
Wyneken i Gurlitt, żądała dla 
dziecka pełnej i nieograniczonej 
swobody oraz zniesienia dyscy
pliny, przymusu i kar w rodzin
nym i szkolnym procesie wycho
wawczym. Kierunek ten nie zna
lazł szerszego zastosowania w 
życiu społecznym. Nie wyszedł 
poza granice eksperymentu. Ol
brzymią większosc współczesnych 
systemów pedagogicznych do
puszcza stosowanie wobec dzie
ci niektórych kar. Takie stano
wisko da się wytłumaczyć m. in. 
ogólną specyfiką stosunkow spo
łecznych w naszej epoce. Dopóki 
całe społeczeństwo nie osiągnęło 
jeszcze takiego poziomu kultu
ralnego i moralnego, który by 
czynił zbytecznym regulowanie 
stosunków między ludźmi przy 
pomocy wymiaru sprawiedliwo
ści, organów bezpieczeństwa pu
blicznego, więzień itp., dopóty i 
w wychowaniu młodego pokole
nia usprawiedliwione i koniecz
ne będzie stosowanie kar i 
przymusu. System pedagogiczny 
oderwany od konkretnych wa
runków życia społecznego staje 
się utopią, często wzniosłą i szla
chetną. lecz nieskuteczną w trak
cie prób jej realizacji. Z pewno
ścią kiedyś, w dalekiej przyszło
ści pedagogika odrzuci wszelkie 
kary i przymus jako niepotrzeb
ny i szkodliwy balast, ale wtedy 
dziecko żyć będzie i rozwijać się 
w środowisku, otoczonym wy
łącznie tylko atmosferą po
wszechnej sprawiedliwości, do
broci i życzliwości. Są to jednak 
czasy bardzo odległe. Na razie 
w społeczeństwie ludzkim toczy 
się jeszcze zawzięta walka mię
dzy Dobrem i Złem i ta walka 
w poważnym stopniu kształtuje 
metody pedagogiczne. Do tych 
metod należą między innymi i 
kary. Kary pedagogiczne muszą 
być jednak dostosowane do ogól
nego poziomu humanitarnego w 
społeczeństwie. U nas, niestety, 
bardzo często system wychowa
nia w rodzinie odpowiada epoce 
średniowiecza, kiedy to rózga 
była „uświęconym" i głównym 
środkiem kształtowania osobo
wości dziecka. Wtedy bicie dzie
ci nikogo nie raziło. Ale przecież 
chłostę w tamtej epoce stosowa
no także dla karania dorosłych. 
Ówczesna świadomość społeczna 
usprawiedliwiała znęcanie się 
nad ciałem człowieka. Obecnie 
w  rezultacie ogólnego postępu 
stwierdzono szkodliwość Kar cie
lesnych dla zdrowia i psychiki\ 
jednostki oraz dla całego społe
czeństwa. Świadomość społeczna 
uważa obecnie chłostę za _prze- 
żytek, poniżający godność ludz
ką. Wyrugowano tę karę z wy
miaru sprawiedliwości, ze szkół 
i innych publicznych instytucji 
wychowawczych. Ale w domach 
rodzinnych pokutuje ona nadal. 
Z tą pozostałością średniowiecz
nych metod wychowania trzeba 
zdecydowanie walczyć.

W  ja k i  w ięc  sposób k a rać  n iepo 

s łuszne dzieci?

Często dla u k a ra n ia  źle sp raw u 

jącego  się m a lca  w ystarczy  o k a za 

n ie  dezaprobaty  d la  jego  czynu .

W Y C H O W A N I E  W R O O Z I J I I E

K A R Y  
PEDAGO- 
G I C Z N  E

przy  pom ocy karcącego  spo jrzen ia , 

n iezadow o lone j m in y , zdz iw ien ia  itp . 

Z p rak ty k i w iadom o , że w  w ie lu  

w y padkach  m ożna  obudz ić  w  dziec

k u  poczuc ie  w in y  i  chęć pop raw y  

przez ingnorow an ie  jego  osoby. M a

ły  urw is n ie raz bardzo  ż a łu je  swe

go postępku , je ś li ta tuś i  m am usia  

przez k ilk a  godzin n ie  odzyw ają  się 

do n iego. N astępną k a rą  jes t n aga 

na. N ie p ow inna  je d n a k  ona  zaw ie 

rać zby t ostrych słów , drw in  i  w yz

w isk , szczególnie gdy udzie la się je j 

dziecku w  obecności obcych  osób. 

U pokorzen ie  ź le  w p ływ a  na m łod ą  

psych ikę  i m oże j ą  w ypaczyć. W y z 

w isk  i  obelg na le ży  się wystrzegać 

i z  in n ych  w zg lędów . D ziecko  n a 

zyw ane  osłem , cho lerą , byd lak iem , 

id io tą  itp .. p rzysw aja  sobie te sło- 

\va i stosu je je  do ko legów , k o le 

żanek, a naw et i osób  dorosłych. 

D o skutecznych  k a r  za cięższe w y 

kroczen ia  na le żą : zakaz w ychodze

n ia  z dom u  przez ok re ś lony  prze

ciąg czasu, odebran ie  zezw o len ia  na 

pójśc ie  do k in a . n a  ś lizgaw kę, na 

w ycieczkę itp .. w-strzymanie w y p ła 

ty synow i lu b  córce ..k ieszonkow e

go '’. M ożna  też .,skazać“ dziecko  

na w y ko n y w an ie  w  ok re ś lonym  

czasie pew nych  p ra c  dom ow ych , 

k tó re  n ie  na leżą do jego  obow iąz 

ków . P am ię ta ć  je d n ak  na leży , że ta 

ka p rzym usow a p raca  n ie  m oże  

przekraczać s ił i  m o ż liw o śc i ..ska

zańca " .

N a ty m  w łaśc iw ie  w y czerpu je  się 

lista kar. k tó re  w o ln o  stosow ać ro 

dzicom  w  wychów-ywaniu po tom 

stwa. Często się zdarza , że rodzice  

p rz y k u w a ją  dziec i za  karę  ła ń c u 

chem  do  łó żka  lub  drzewa w  ogród 

ku . Tego ro d za ju  k a ry  są  bardzo  

szkodliw e. N a ra ża ją  one  m a lców  na  

d rw iny  otoczen ia  i  m ogą  w yw o łać  

w  n ich  ró żne  k o m p le k sy  psych icz

ne. w śród  k tó rych  szczególnie g ro ź

ne jes t poczuc ie  m a łe j wartości 

w-łasnej

Ale nawet wymienione wyżej 
dozwolone kary pedagogiczne mo
gą przynieść rezultat wręcz od
wrotny od zamierzonego, jeśli- 
stosuje się je nieodpowiednio. 
Pedagogika ustaliła kilka zasad, 
których należy przestrzegać przy 
wymierzaniu kar.

Pierwszą taką zasadą jest za
sada indywidualizacji. Jeśli ro
dzice zdecydowali się ukarać 
swoje dziecko, to muszą wziąć 
pod uwagę jego wiek, stan zdro
wia, wrażliwość psychiczną itp.

i w zależności od tych indywi
dualnych cech wybrać odpowied
nią karę. Dla jednych dzieci już 
sama dezaprobata czynu jest 
wystarczającą nauczką, podczas 
gdy dla innych trzeba wybrać 
coś mocniejszego. Często się u 
nas zdarza, że rodzice karzą 
dwuletnich albo i jeszcze młod
szych malców. Takich dzieci w 
ogóle jeszcze karać nie wolno. W 
tym bowiem wieku dziecko nie 
rozróżnia pojęć dobra i zła i nie 
może odpowiadać za swoje czy
ny. Karanie takiego malucha jest 
równoznaczne z tr^urą . Korzy
ści przyniesie niewiele. Za to 
może poważnie uszkodzić nie- 
uodporniony i delikatny jeszcze 
system nerwowy.

Druga zasada nakazuje dosto
sowywania kary do wykroczenia. 
Nie wolno surowo karać za drob
ne przewinienia. Poza tym ro
dzaj kary powinien być powią
zany z rodzajem występku. Jeśli 
na przykład dziecko uchyla się 
od odrabiania zadanych do do
mu lekcji, bo woli spędzać czas 
na ślizgawce, to najlepiej ukarać 
je zakazem wychodzenia z domu.

Stopniowanie kary — to trze
cia zasada regulująca praktykę 
stosowania przymusu w wycho
waniu chłopców i dziewcząt. 
Pierwsze przewinienie powinno 
być ukarane karą łagodną na 
przykład napomnieniem. Jeśli to 
nie pomaga, można sięgnąć po 
cięższą karę.

Zasada konsekw enc ji n ak a zu je  

w yznaczoną k a rę  w y ko nać . N ie w o l

no  rodz icom  ..zapom n ieć”  o  swej 

decyzji. Często się zdarza , że jedno  

z rodz iców  b ro n i syna  lu b  córkę  

przed w y ko n an iem  k a ry  w yznaczo 

ne j przez w sp ó łm a łżo nk a . Taka  

p rak ty k a  je s t ba rd zo  szkod liw a. 

R ozzuchw ala  ty lk o  dziecko i o bn i

ża au to ry te t rodziców . N ie  wro lno  

też w yznaczać k ary , k tó re j z ró ż 

nych  w zg lędów  n ie  m o żna  w yko 

nać. W y k o nan ie  k a ry  pow inno  na 

s tąp ić  za raz  po  w ykroczen iu . K ara  

trac i sw o ją  w artość w ychow aw czą, 

je ś li rea lizu je  się ją  w^edy. k iedy  

dziecko zd ą ży ło  ju ż  zapom n ieć  o 

sw ym  z ły m  postępku . K a ran ie  dziec

ka  n ie  m o że  by ć  ak tem  zemsty. 

W ym ie rzan ie  k a ry  w  stan ie  podn ie 

cen ia  nerwowrego, odruchow^o bez 

rozeznan ia  istoty  rzeczy i  w y ja śn ie 

n ia  je j, u po d abn ia  się do  zem sty i 

jest ba rd zo  szkodliw e. W  uzasadn io 

nych  w y padkach  przebaczen ie  n ie

p o p ad a  wr sprzeczność z  zasadą kon 

sekw enc ji i  często jes t sku teczn ie j

sze od  kary .

Najważniejszą jednak zasadą 
jest sprawiedliwość w  karaniu 
dzieci. Dziecko nie może cierpieć 
za czyny nie popełnione. Jakie 
mogą być skutki niesprawiedli
wej kary świadczy następujący 
przykład. Dwaj chłopcy bawili 
się strzelaniem z procy. W pew
nym momencie jeden z nich wy
bił szybę w cudzym domu. Rzu
cili się do ucieczki. Poszkodowa
ny złapał jednak jednego z nich. 
Akurat tego, który rzeczywiście 
zbił szybę. Ze strachu- zwalił on 
winę na kolegę. Niewinny chło
pak miał bardzo surowego ojca. 
Dowiedziawszy się, że właściciel 
zbitej szyby przyszedł ze skargą, 
dziecko ze strachu pobiegło do 
kościoła i zaczęło się gorliwie 
modlić i prosić Boga, aby uświa
domił surowego rodzica, że prze
winienia dokonał kto inny. Po 
powrocie do domu ojciec zbił 
mocno chłopca nie słuchając je
go wyjaśnień. Niesprawiedliwa 
kara nie tylko zwiększyła w dzie
cku niechęć do ojca, ale i ostu
dziła jego ufną dotychczas wiarę 
w Boga. Chodzi ono do kościoła 
i na lekcje religii, ale tylko z 
bojaźni przed karą. Ksiądz pre
fekt stara się odbudować w 11- 
letnim chłopcu wiarę w Boga, 
ale idzie mu to bardzo ciężko. 
Oto jak daleko mogą sięgnąć 
skutki niesprawiedliwej kary ro
dzicielskiej.

Właściwa kara i właściwie wy
mierzona z reguły wywoła u 
dziecka poczucie własnej winy i 
chęć poprawy. Natomiast kary 
surowe i niesprawiedliwe obudzą 
w  nim tylko poczucie krzywdy, 
niechęć i nienawiść do karzące
go, a także objawy buntu.

Oczywiście kary powinny być 
w wychowaniu wyjątkowym 
środkiem. Kształcenie osobowo
ści dziecka w rodzinie należy 
przede wszystkim oprzeć na 
przykładnym życiu obojga rodzi
ców, wzajemnej miłości i sza
cunku w rodzinie, uświadamia
niu, doborze odpowiedniej lektu
ry i innych czynnikach pedago
gicznych, o których napiszemy 
jeszcze.

JERZY ALEKSANDER 
Zdjęcie autora

MATCE W DNIU JEJ ŚWIĘTA
Anie le , S tróżu ... m a le ńk i pokoik . 
K w iaty  przed oknem .
C ienie w b ia łych  storach 
Przez które z w o lna  nap ływ a  
B lask  wTieczoru.
Dziecięce obrazk i w  dziecięcym  

poko ju .
Cisza zby t w ie lka .
W spom nien ie  to sam o.
Ty lko  w  Twych oczach skąd  ta 

nag ła  żałość - 

Pow iedz m i. m am o !
Ju ż  w iem , ju ż  wszystko po jm u ję  

dok ładn ie : 
Cisza Cię w ie lka  przeraża. 
T ęsknota rozrasta - 
Że jestem  dzisia j 
J a k  ten p tak  w ędrow ny  
W kam iennych  m urach  
K am iennego  m iasta.
Z  da la  od Ciebie!

O, ja k b y m  pragną ł dzis ia j 
B yć znow u m a le ńk im .
Przyb iec do Ciebie,
I  w  oczy popatrzeć.
I życie Twoje w yśpiew ać

piosenką.
C a łu ję  w m yśli m o je j 
Spracow ane dłonie.

Od k tórych  ty le  doznałem  
Pieszczoty ko jące j.
C a łu je  siwe w łosy  
N a skron iach  Twych, M am o  
I  oczy, w  k tó rych  spogląda  
Uśm iech pełen słońca.
W szystko to — co m i dałaś 
W  życiu  najdroższego, 
Zachow ałem  w m y m  sercu 
Z b ic iem  serca Twego.
Ja k  zrozum ię T w o ją m iłość  
I ja k  ją  w yśpiew am .
Przez m o je  serce s trum ień

pociechy
Twojej o, M am o,
D zis ia j się przelewa.
Sk ładam  ^ ię c  Tobie  

D ążen ia  i  w zloty ,
I w szystką radość przebrzm ia łą  

dzieciństwem
P łyn ącą  echem  
Do dn i m ych ostatka.
I serce m oje oddaję dziś Tobie.
- bo cóż droższego życie m| dać 

mogło

Nad Ciebie

JO Z E F  B A R A N O W SK I
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lak postępować ze starszymi dziećmi
1. Rodzice, którzy od 

pierwszych lat starali się 
wychowywać dzieci religij
nie i sami przyświecali im 
dobrym przykładem, nie 
mają zwyczajnie poważ
niejszych trudności w dal
szym prowadzeniu tego 
dzieła, jakkolwiek nie na
leży uważać go za łatwe. 
Zadaniem ich jest obecnie 
pogłębienie zasad, jakie im 
wpoili i utrwalenie wier
nego spełniania praktyk re
ligijnych. Dla dokonania 
tego potrzeba im  wszakże 
dużej roztropności i czuj
ności, ponieważ nie brak 
różnorodnych niebezpie
czeństw, które mogą przy
tłumić dobrego ducha, a 
nawet sprowadzić ich dzie
ci na manowce.

Mylą się też głęboko ci 
rodzice, którzy dbają o re
ligijne wychowanie dzie
cka, póki jest małe, ale gdy 
ma lat 14, a tym bardziej 
więcej, sądzą, że zadanie 
ich skończone i zostawiają 
młodego własnej woli. Za
pominają niestety, że właś
nie ten wiek jest najbar
dziej niepewnym i zagrożo
nym. Rozwój fizyczny i du
chowy, budząca się ufność 
we własne siły i zarozu
miałość, wiedza nie grun
towna lecz encyklopedycz
na, większa swoboda, złe 
otoczenie i książki, wszyst
ko to zagraża duszy młode
go i ciągnie ku przepaści. 
Nie można więc zostawić 
go bez pomocy,' owszem 
trzeba jeszcze pilniej dbać
o niego. Młodzież dorasta
jąca i dorosła potrzebuje 
również wychowania reli
gijnego, praca uzupełniają
ca w tym kierunku musi 
więc trwać nadal i rozcią
gać się powinna głównie

na: pogłębienie rozumienia 
i ukochania religii, na u- 
trwalenie jej praktyk, na 
rozbudzenie odwagi i mę
stwa w wyznawaniu wiary.

2. Aby dopiąć celu, musi 
jednak ta praca być dosto
sowaną do psychiki tej 
młodzieży, jej wieku, cha
rakteru i rozwoju umysło
wego.

Winna zatem podać prze
de wszystkim jasny pogląd 
na świat i życie, żeby 
młody zrozumiał, że reli- 
gia nie tylko nie staje ni
gdzie na przeszkodzie jego 
słusznym aspiracjom, lecz 
zgadza się z nimi i popie
ra. Że nie odcina go od ży
cia, lecz łączy i to w spo
sób najdoskonalszy. Ze nie 
zabija radości i piękna, ale 
sprowadza i pomnaża je. 
Że nie ogranicza myśli i 
dążeń, ale rozszerza. Ze nie 
stoi nigdzie w sprzeczności 
z prawdziwą nauką i po
stępem, lecz wspiera je i 
rozwija. Ze nie zamyka 
człowieka w ciasnym kole, 
ale rozszerza jego hory
zont. Ze nie każe tylko 
cierpieć, lecz wyzwala z 
cierpienia. Ze nie hamuje 
inicjatywy, ale pobudza do 
czynu. Jednym słowem, 
młody człowiek powinien
wynieść to głębokie prze
konanie, że w chrześcijań
skim światopoglądzie znaj
dzie myśl, piękno, czyn, 
ideał!

Prawdy powyższe zdoła 
mu oczywiście wyjaśnić
ten tylko, kto sam zna
dobrze zasady wiary. Ro
dzice powinni też się sta
rać o taką znajomość, a o 
ile sami nie czują się na si
łach, zwrócić młodych do 
osób kompetentnych, a

więc przede wszystkim do 
księdza. Dużą pomocą bę
dzie tu również należycie 
dobrana lektura religijna, 
która pozwoli wniknąć głę
biej w prawdy wiary i jej 
ducha. Kościół Polskokato- 
licki jest szermierzem po
stępu i każdy kapłan pol- 
skokatolicki chętnie wyjaś
ni młodemu człowiekowi 
cisnące się do jego umysłu 
trudności.

Z bólem też muszę poru
szyć niedobre zjawisko, ja
kie napotykamy często w 
pracy naszej duszpasters
kiej. Otóż młodzież po o- 
puszczeniu szkoły podsta
wowej udająca się do szkół 
średnich, często zapomina
o swoim Kościele, w któ
rym wyrosła i została wy
chowana, często zapomina
0 wysłuchaniu w niedzielę
1 święto Mszy św. a cza
sem zapiera się swego Ko
ścioła. Rodzice w  tym wy
padku mają obowiązek do
pilnować, aby syn czy cór
ka nie zapominali o tym, 
że jest polskokatolikiem i 
ma obowiązki wobec Bo
ga i swego Kościoła. Nie 
trzeba tylko poprzestać na 
samym nauczaniu. Prakty
ki religijne, zwłaszcza słu
chanie Mszy św. w  swoim 
ojczystym języku i przy
stępowanie do sakramen
tów św. muszą zawsze po
zostać na pierwszym miej
scu, bez nich bowiem nie 
będzie życia nadprzyrodzo
nego i nie pomoże najucz
ciwszy ksiądz ani najlepsza 
książka. Zawsze trzeba pa
miętać o słowach Zbawi
ciela: „Beze mnie nic nie 
możecie!” (Jan 15,5).

Ks. mgr JERZY DUNIN 

Fot. J. Kuruliszwili

J
eden niecierpliwy ruch i, 
białe, szeroko oszklone 
drzwi balkonowe roz
warły się na ościerz. 
Górskie powietrze ze 
wszystkimi swoimi nie

spodziankami wtargnęło do sanatoryjnego 
pokoju ogarniając mokrym powiewem po
stać nowo przybyłej kuracjuszki Ewy. Krople 
deszczu biły gwałtownie o balustradę balko
niku, odbijały się perlistą, dudniącą fon
tanną o kamienną posadzkę, bulgotały rap
townym spływem wenątrz i zewnątrz blasza
nych rynien i jakby wodną płachtą prze
słaniały. krąg widzenia. Poza bujną zielenią
ogrodów oslaniającvch łagodnie biegnącą 
linię ulicy Pułaskiego wznosiło się wyżej, i 
coraz wyżej, rozłożyste zbocze Parkowej Gó
ry pokryte gęstym lasem; ale wzrok nowo 
przybyłej kuracjuszki ogarnia jedynie naj
bliższe ociekające deszczem czerwone da
chówki budynków oraz białą wieżę kościoła 
wyłaniającą się ostrym rzutem spośród mo
krych drzew. Przewalająca się na niebie 
czarna chmura ścieśnia widnokrąg górskiego 
pejzażu do małego skrawka ujętego wodni
stymi frędzlami. Wtem... Olśniewający blask! 
Przecinające się błyskawice uderzyły suchym 
trzaskiem o ziemię. Wraz z ostrym zapachem 
wody i częstotliwym rytmem ulewy wtar
gnął do środsa pokoju przeciągły rumor 
grzmotu.

— W Imię Ojca i Syna i Ducha Święte
go... — żegnała się w głębi pokoju pani Ma
ria, która wyjmowała z walizki swoją bie
liznę i układała na pułkach. Natomiast pani 
Marta, która odpoczywała w łóżku zawołała 
z przestrchem:

— Pani Ewo. Na taką pogodę... najlepiej 
zamknąć balkon.

Ewa zdawała sobie sprawę, że zgodne 
współżycie z przygodnymi współlokatorkami 
będzie polegać na wzajemnych ustępstwach, 
więc też cichutko zamknęła balkonowe drzwi 
i wsunęła się do swojego łóżka. Pani Maria 
spiesznie wciągnęła pustą walizę pod półki 
w szatni i też przymknęła drzwi bez naj
mniejszego hałasu. Spokój i cisza stanowiły 
dominującą cechę tych miłych i gustownie u- 
rządzonych pokoi sanatoryjnych, nawet zda
wało się, że i burza za zamkniętymi drzwia
mi nie poczyna sobie już tak śmiało.

— Dobranoc. — Słowo to brzmi jak potrój
ne gasnące echo.

Pani Marta przekręca się do ulubionej po
zycji na prawy bok, pani Maria jeszcze szep
cze pacierze, pani Ewa tłumi jęk z powodu 
rozdrażnionej wstrząsami pociągu rany na 
wątrobie.

Wieczór jest wczesny, ale zmęczenie odby
tą podróżą zniewala członki do miłego relaxu. 
Świadomość, że tu w  Krynicy jest pomoc i 
opieka kołysze do snu miłą nadzieją odzyska
nia zdrowia..

Pośród klombów kwietnych, licznych wo
dotrysków i wysokich drzew tłum przelewa 
się tam i z powrotem szeroką aleją wiodącą 
do małej pijalni. Suto oszklona pijalnia z 
wysokim łamanym dachem przycupnęła u 
podnóża górskiego zbocza, niedaleko kolejki 
linowej.

— Proszę jedną trzecią Zubera”, resztę 
„Jana”.;.

Usłużna panienka z nadzwyczajną szyb
kością odbiera zlecenia wraz ze szklanką 
czy też porcelanowym dzbanuszkiem i pod
stawia pod odpowiednie kurki. Ujarzmione 
pomysłowością ludzką górskie potoki spły
wają posłusznie mililitrami do szklanek.

Pani Ewa podsuwa się w kolejce ze swoją 
szklanką zapatrzona w szumiący potok ujęty 
malowniczo w marmurowe obramowanie, o- 
toczony niklowymi barierkami mocno błysz
czącymi w świetle popołudniowego słońca. 
Obszerna hala pijalni jest zatłoczona ludźmi. 
Każdy wyciąga dłoń po wodę źródlaną chci
wie, jak po zdrowie..:

— Dziękuję — mówi pani Ewa odbierając 
przepełnioną szklankę.

Podchodzi do bocznej ściany gdzie znaj
duje się umocowana poziomo blaszana rynna 
napełniona wodą, ogrzewaną pod ciśnieniem 
gorącej pary. Pani Ewa czeka aż opróżni się
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któryś wycięty otwór, potem wsuwa do cie
płej wody swoją szklankę. Ostrożnie... żeby 
się nie potłukła... Bo jednakowoż ona woli 
pić ciepłą wodę. Za progiem pijalni wsuwa 
szklaną rurkę do nagrzanej wody i wciąga 
wolno, z namaszczeniem, kroplę po kropli. 
Jedną trzecią „Zubera” resztę „Jana”. Bo 
źródeł zdrowotnych w Krynicy wiele, a każ
de zawiera inne składniki, inne minerały, i 
ma inną nazwę, najczęściej według swego 
odkrywcy.

— Pani Ewo. Tu jesteśmy... — usłyszała 
swe imię w chwili gdy rozglądała się za 
wolnym miejscem na ławeczce. Uradowała 
się ze spotkania, zresztą, one zawsze się 
gdzieś spotkały, nawet nie umówione. Pani 
Marta zesunęła się do brzegu ławeczki, pani 
Maria przysunęła się do niej, dla Ewy zo
stało wolne miejsce tuż przy siedzącym na 
drugim skraju ławki duchownym. Wszyscy 
pili wodę.

— To jest mój brat — przedstawiła pani 
Maria, wskazując na siwowłosego księdza. — 
Skorzystał z okazji, że tu jestem i przyje
chał mnie odwiedzić. O kilka stacji stąd ma 
parafię.

Pani Ewa przywitała się i usiadła trzyma
jąc przed sobą szklankę. Przez chwilę pili w 
milczeniu. Pani Maria zaczęła mówić:

— Stwierdzam, że na tej alei odbywa się 
istna rewia mody. Tanie, kretonowe su
kienki, a jak pomysłowo uszyte. A te kolo
rowe parasole. Szale! Jakby przesuwały się 
motyle...

— Myślę, że praktycznie są ubrane młode 
dziewczęta w sweterkach i długich spod
niach — zauważyła pani Marta.

— Oczywiście, dobre to w  podróży... Ale 
dlaczego nie podziwiacie mężczyzn? Tak wie
lu ich tu...

— Właśnie, dlaczego? Myślę, że dlatego, iż 
mężczyzna jest prawie zawsze jednakowo 
ubrany...

— Pięknie jest tu w  Krynicy — zauważyła 
pani Ewa. — Widać staranną rękę w utrzy
maniu skwerków, alei i tych licznych fon
tann. Wszystko bajecznie kolorowe, zieleń aż 
tryska świeżością, ziemia pachnie. Drzewa 
i lasy kojąco działają na nerwy...

. — No pewnie — wtrąciła pani Marta. — 
Szczególnie po takim hałaśliwym roku szkol
nym...

Trzeba nawiasem dodać, że wszystkie trzy 
panie to nauczycielki, i to z różnych krańców 
Polski. Pani Ewa jakby nlie słysząc ciągnęła 
dafej:

— Mogę oczy- zamknąć a i tak wiem, że 
znajduję się w Krynicy. Wszędzie szumią 
potoki, a perlista ich wymowa dociera do 
moich uszu z największą rozkoszą.

Potem z westchnieniem dodała:
— O, jakże cieszyłabym się z pobytu w 

tym uzdrowisku, gdybym była zdrowa... A 
tak... Cierpienie i choroba towarzyszą mi na 
każdym kroku, zaprawiają goryczą każdy

eWidok...

— O. pani Ewo... nie można tak mówić. 
Wyszła pani żywa ze szpitala, i już jest na
dzieja na poprawę.. — pocieszała ją  parni 
Maria. — Chociaż istnieją nieuleczalne cho
roby, ale leczone, można z nimi żyć... Zresztą, 
któż tu jest zdrowy? Owszem, znajduje się 
tu trochę turystów i gości, ale przytłacza
jąca większość to ludzie chorzy lub rekon
walescenci. Tu każdy przyjeżdża po zdrowie. 
My także...

— To prawda. Aie zastanawiam się... Nie 
rozumiem istoty cierpienia, choroby. Tak 
wiele w swym życiu ju ż się nacierpiałam... 
i po co? Na co?

I ze stanu pełnego zachwytu nad krajob
razem pani Ewa wpadła w  przygnębiającą 
rozterkę moralną.

Zapadło milczenie.
Duchowny, który milczał aż dotąd, odezwał 
się głosem równo brzmiącym, łagodnym.

— Jako duszpasterz... mógłbym odpowie
dzieć na to pytanie, gdyby panie zechciały 
posłuchać.

Pani Ewa zawstydziła się swej gadatli
wości, ale już zrezygnowanym tonem powie
działa.

— Słuchamy.
— Bóg jest niezgłębiony w swej mądrości 

i miłosierdziu. Opatrzność Jego sięga daleko 
poza krąg naszego myślenia i naszych za
mysłów. Ścieżki Jego są niezbadane. Bóg 
przez swoje ogromne cierpienia otworzył 
nam bramy niebios, ale pragnie już tu na 
ziemi żyć w duszach naszych i przez nas 
dalej prowadzić dzieło odkupienia dusz z 
niewoli szatana.

— Gdy klęczymy przed Ukrzyżowanym w 
cierniowej koronie, straszliwie umęczonym 
Bogiem-Człowiekiem, Ofiarą za grzechy na
sze, patrzmy z miłością w Jego krwią zalane 
źrenice, a wtedy zrozumiemy Jego wołanie:

„...Dusze kochające Mnie, przyjdźcie do 
Mnie. Jakże pragnę waszych serc i waszej 
miłości. Nikt nie chce ze Mną współcierpieć. 
Cierpienie dla nich — to zgroza. Gdy włożę 
na nich krzyż, a nie dam większego aniżeli 
udźwignąć mogą, już Mnie nie znają. Złorze
czą Mi, że jestem Bogiem-tyranem, a jestem 
Bogiem Miłości. Jeżeli daję cierpienie, to po 
to, by was zbliżyć do Siebie, aby; was ściślej 
złączyć ze Sobą, bo gdybyście mieli wszyst
kie rozkosze, łatwo świat by was pochłonął 
i zaprzepaścił w czeluści piekielne.

— Kto cierpi, ten się oczyszcza jak złoto 
w ogniu, a kto jest oczyszczony, ten staje się 
tym diamentem, tym odbiciem Moim, że 
w nim  się przeglądam i widzę w  nim obraz 
i podobieństwo Moje, to jest — Boga.

— Dusze nie rozumieją wartości cierpie
nia, widzą tylko ostrość jego, a nie wiedzą, 
że to skarb, który urabia dusze na plon sto
krotny. Potrzeba Mi, aby dusze czyste swoje 
cierpienia ofiarowały Mi, a Ja przyjmę jako 
najdroższe klejnoty, jako ofiarę za tych, 
którzy w  cierpieniu bluźnią Mi. Przyjmę z 
największą r«iłością, abym mógł okazać 
wszystkim Swoje miłosierdzie, i abym mógł 
wszystkich przytulić do Serca Mego jako 
najukochańsze dzieci Moje...”

Już dawno ksiądz zamilkł.
Echo jego słów przedzierało pancerz świec

kiego rozumowania pani Ewy. Usadowiło się 
w sercu jak ciepła iskra, która gotowa jest 
rozgorzeć niby płomień wiecznej lampki...

Naraz w oczach pani Ewy wszystko wokoło 
nabierało innego znaczenia. I w  niej samej
— także. Czuła, że coś w  niej dojrzewa do 
zrozumienia wielkiej rzeczy, w  kręgu której 
obracała się od dawna, ale bez odczucia sedna 
sprawy.

Pani Marta ^w o ła ła  obcesowo.
— Aleja już opustoszała. Trzeba i nam 

iść na kolację. Lipcowe słońce mocno mnie 
spiekło dzisiaj. A co do naszych rozważań, 
to wolałabym jednakowoż — nie cierpieć. Ale 
cóż znaczy, co kto woli. Znam ludzi, którzy 
nigdy nie cierpieli, ani o tym nie myśleli, 
opływali we wszystko co dobre, a przecież i 
ich cierpienie nawiedziło... Trzeba być bo
haterem, ażeby umieć wtedy powiedzieć: 
Bądź wola Twoja, Panie.

Ucichły ostatnie dźwięki smyczkowej or
kiestry ulokowanej w muszli przylegającej 
do lesistego zbocza. Ponad muszlą zielenią 
się rozłożyste drzewa ciągnące się wzwyż, a 
dołem po asfaltowej szerokiej jezdni roz
chodzą się codzienni słuchacze, kryniccy me
lomani, rozchodzą się wolno grupkami, jak 
ludzie, którym nigdzie się nie spieszy. Zresz
tą przepiękne sanatorium „Stary Dom” znaj
duje się naprzeciw, a „Nowy Dom” jeszcze 
piękniejszy ze swoją długą nowoczesną ko
lumnadą w podcieni frontowej fasady bu
dynku — znajduje się jeszcze bliżej, bo pra
wie przylega do muszli koncertowej. Na tle 
mozaiki kwietnych skwerków i rozwianych 
wodotrysków mieniących się tęczowymi krop
lami w przedpołudniowym słońcu, kuracjusze 
idą do dużej pijalni, inni podążają do ma
łej, każdy według swego upodobania.

— Wiecie co, moje kochane — mówi pani 
Maria — możemy iść do małej pijalni nie 
drogą zwykłą, lecz górą, poprzez las. Chcia
łabym pani, pani Ewo, pokazać statuę Matki 
Boskiej krynickich źródeł.

— Dobrze — mówi pani Ewa. — Czuję się 
nieco lepiej, możemy iść górskimi ścieżkami

Wobec podobnej decyzji panie skręciły 
obok muszli schodkami w górę, w las. A że 
nieco poplątały im się ścieżki, błądziły po 
górskim zboczu dość długo. Majestat wieko
wych jodeł, cisów i dębów otwierał jakąś 
uroczystą komórkę w  ich sercach. Szczegól
nie pani Ewa czuła i wrażliwa na piękno 
natury, co krok odkrywała jakieś urocze 
zjawiska.

— Patrzcie, patrzcie, moje panie... Mokra 
ziemia, gęste poszycie, nieco leżących szpilek 
jodłowych, a tu spod zwiędłego liśda dębo
wego, jakby spod jego serca — sączy się 
strużka wody... Spływa krętą linią, niecierpli
wie, spieszy się... a już parę kroków niżej, 
trzeba ponad tą rozszerzającą się strugą zbu
dować mostek. Wytryskające źródło ma w 
sobie tajemnicę, zalążek tysięcy istnień, któ
rym niesie życiodajną wodę... A źródeł jest 
tu wiele.

Po przebyciu wielu ścieżek w mrocznym 
lesie, wyłoniła się przed nimi wysoka sta
tua Matki Boskiej na okrągłym placyku, 
okolonym balustradą ponad urwiskiem. Pa
nowała tu wielka cisza, mimo obecności wie
lu osób. Panie zatrzymały się przy tablicy 
objaśnień, zawierającej historię legendy Kry
nickiej Pani... Pasterka i ranny rycerz z 
Muszyny umierający od ran zbójeckich... Jej 
żarliwa modlitwa, i zjawiająca się Pani, któ
ra każe pasterce obmyć rany rycerza w 
źródle, które wytrysnęło...

Pani Ewa znużona wędrówką po lesie u- 
siadła na ławeczce naprzeciw statuy. Dobie
gał czwarty tydzień pobytu w Krynicy, skie
rowanie sanatoryjne dobiegało kresu, za pa
rę dni miał nastąpić odjazd.

Sumowała swe wrażenia, fizyczne i ducho
we korzyści, i żal jej było odjeżdżać. Wcią
gała głęboko specyficzne powietrze jak bal
sam, i wyrwało się jej westchnienie z głębi 
serca.

— O, Boża Matko, łaskawa Pani krynic
kich źródeł. Przez Twoje ręce ofiaruję Jezu
sowi swe cierpienia... aby raczył jednoczyć 
je ze Swoją bolesną męką, by wola Jego 
mogła wypełnić się w nas...

Gdzieś z wierzchołków drzew powiał silny 
wiatr i gromada ptasząt z niespokojnym 
świergotaniem obsiadła przyczółek leśny.

— Spieszmy do „Lwiego Grodu” — ozwała 
się pani Maria unosząc się z klęczek. — Nad
ciąga ciemna chmura. Zaraj: spadnie deszcz.

STELLA LASKOWICZ 
Rys. B. Eineberg



PRACA SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
Z bogatej spuścizny ewangelicznej nie 

chcą Kościoły uronić niczego, zwłaszcza 
w zakresie tych spraw, które nakazują 
chrześcijaninowi zająć i;odną i właściwą 
jego mianu postawę vobec otaczającej 
rzeczywistości społecznej, wobec obo
wiązku służby bliźniemu.

Światowa Rada Kościołów z siedzibą w 
Genewie dysponuje pewnymi funduszami, 
na które składają się cfiary zamożniej
szych Kościołów. Jak Apostoł Paweł zbie
rał datki wśród Kościołów azjatyckich 
1900 lat temu i przezna ’.ał je na biedny 
Kościół jerozolimski, tak dziś wśród pro
testantów, prawosławnych lub starokato
lików zbierane są dobrowolne ofiary, któ
rymi zasilane są Kościoły uboższe (rów

nież szereg Kościołów ekumenicznych w 

Polsce), oraz prowadzonn jest akcja cha
rytatywna.

Widmo głodu — spuścizna rabunkowej 

gospodarki kolonizatorów angielskich, 
belgijskich i francuskich — unieszczęśli- 

wia miliony istot ludzkich. Dziś nie ma 

czułego serca Boga-Człowieka i Jego 
wszechmocnej dłoni, karmiącej zgłodniałe 

rzesze na pustkowiu, ale jest Kościół, ra
czej są Kościoły. Jedne z nich wolą wzno

sić kapiące złotem katedry, biskupi pałace 

i stroić swych dygnitarzy w drogocenne 

hafty i mory. Inne pragną ciepłym kocem 

owinąć bezdomne dziecię z Konga belgij

skiego, karmić zgłodniałych Murzynów i 
mieszkańców Indii, zająć lię kalekami i u

pośledzonymi, jak Chrys us zajmował się 

trędowatymi. Uczą nie tylko pacierza i

Duchow ny  grecki przy pracy w po lu  (zdjęcie górne). Zak ład  d la  dzieci upośledzi 
nvrh  w  Kongo, prow adzony  przez Kościol pro testanck i (zd jęcie  dolne).

zasad wiary, ale uprawy roli, sztuki bu
downictwa, niesienia pomocy potrzebują
cym. Które z tych Kościołów są bliższe 
Fwangelii — nietrudno powiedzieć.

Obliczono, że gdyby hierarchia 870 m i
lionowej społeczności kościelnej chrześci
jańskiej (465 min chrześcijan nie rzym
skich i 405 min rzymskokatolików) zre
zygnowała tylko w połowie z dóbr tego 
świata, którymi dysponuje, można by za to 
zmniejszyć o połowę liczbę osób głodują
cych na świecie...

K ośc io ły  C hrześc ijańsk ie  op iekuj;) 
się g łodnym i w K onno (zd jęcie  

górne).

B ezdom ne dziecię z K onga (1961 r.) 
(zd jęcia po lewej).

1’ oirioc Kościołów  C hrześc ijańsk ich  
riltt A lg ierii (zdjęcie dolne).

Jeden z.e szp ita li w Afryce, prow adzony  prze Św ia tow ą Radę K ośc io łów  Chrześcijańsk ich ,



KONRAD CHMIELEWSKI *)

Nie zorganizowałem jednak 
tej wyprawy po to tylko, aby 
strzelać do małp czy świń. Cho
dziło mi o zdobycie skóry lam 
parciej lub rogów bawolich.

Czerwony bawół, zwany pe- 
kassą, żyjący w trudnodostęp
nych częściach buszu — jest nie
duży, o krótkich szerokich ro
gach, bardzo zwinny i niebez
pieczny.

W czasie wieczornych poga
wędek przy ognisku opowiadał 
mi Muru jak kiedyś tropił pe- 
kassę samotnika. Szedł cicho je
go świeżymi śladami, każdej 
chwili gotów do strzału. Chytra 
pekassa wyczuła jednak niebez
pieczeństwo, obeszła cicho M u
ru i zaatakowała go od tyłu. W 
ostatniej chwili zdążył się od
wrócić i oddać piękny strzał w 
łeb bawołu. Oglądałem te rogi 
z czaszką wiszące jako ozdoba 
w jego chacie. Kula przebiła 
czaszkę z góry na dół.

Przy obiedzie Muru przyszedł 
z wiadomością, że trafił właśnie 
na ślad bawołów i że wynalazł 
miejsce, w którym przychodzą 
one świtaniem do wodopoju. Po
stanowiliśmy więc na nie dzi
siaj w nocy zapolować. Muru 
wziął kilku czarnych, by w u- 
patrzonym miejscu wybudować 
na jakimś drzewie platformę, na 
której zasadzilibyśmy się z Mu
ru na bawoły.

Tak czarni w czasie tej robo
ty, jak i myśliwi, którzy na wy
budowanej platformie czatować 
mają nocą na bawoły, muszą 
się umazać łajnem bawolim. Ba
wół bowiem ma niesłychanie 
wrażliwy węch i z daleka wy
czuje obecność człowieka.

Tego rodzaju zasadzka my
śliwska, nie należy do zbytnich 
przyjemności. Komary gryzą bez
litośnie, papierosa zapalić nie 
można, bo bawoły z daleka dym 
poczują — trzeba siedzieć cicho 
i bez ruchu. Istne tortury. A 
czujne zwierzaki, mimo wszyst
kich przedsięwziętych ostrożno
ści, nie przyszły ani razu. Po 
dwu tak spędzonych nocach, 
miałem tego całkowicie dosyć, i 
wolałem nawet wyrzec się zdo
bycia pięknych rogów i smacz
nego befsztyku, niż męczyć się 
tak przez szereg godzin z rzędu.

Nigdy jednak nie wiadomo, 
kiedy na człowieka szczęście 
spadnie. Otóż zabi{ęm jednak 
pekassę i to zupełnie przypadko
wo i w dziwnych okolicznościach.

Wybrałem się po południu sam, 
by powłóczyć się trochę po po
bliskich zarastających buszem 
opuszczonych farmach murzyń
skich. Nie spodziewając się żad
nej zwierzyny, wziąłem ze so
bą tylko dubeltówkę nabitą loft- 
kami. Byłem oddalony od na
szego obozu o przeszło kilometr. 
Chciałem przedostać się przez 
odcinek zbitego niskiego buszu 
i trawy słoniowej. Wypatrzyłem 
ogromny pień zwalonego kopoku 
odartego z kory. Wdrapałem się 
na niego i powoli zacząłem się 
posuwać naprzód. W pewnej jed
nak chwili pośliznąłem się, stra
ciłem równowagę i zwaliłem się 
w krzaki. W tym momencie tuż 
koło mnie porwały się z ziemi 
dwie pekassy. Szczęściem moim 
wyrwałem je widać z błogiej po
południowej drzemki, bo nie 
tylko mnie nie zaatakowały, ale

w popłochu rzuciły się do u- 
cieczki. Z pozycji leżącej wyce
lowałem w najbliższy kark zwie
rzęcia i pociągnąłem za cyngiel 
Tak, jak i całe zajście — strzał 
był wyjątkowo szczęśliwy i ba
wół zwalił si% na miejscu. Jak 
się później okazało cały ładu
nek loftek trafił w grzbiet zwie
rzęcia i zgruchotał mu kość pa
cierzową. Szkoda tylko, że była 
to samica, a rogi jej nie przed
stawiały wielkiej wartości my
śliwskiej.

Zaraz też nadbiegli czarni z 
Muru na czele śpiewając rado
śnie: „massa strzelił, massa za
bił., będzie dużo, dużo jeść”.

Dla mnie też kucharz na ko
lację przyrządził duży smaczny 
befsztyk, szkoda tylko, że bez 
cebulki.

Z lampartami sytuacja wyglą
dała beznadziejnie. Spią one w 
dzień i tylko w nocy wychodzą 
na żer. Ulubionym ich miejscem 
to świeżo wypalane farmy mu
rzyńskiej na których nocą ła
two mogą upolować jakąś zwie
rzynę.

Już od paru dni Muru wy
puszczał się na samotne wyciecz
ki w poszukiwaniu śladów lam
parcich i ciągle nic znaleźć nie 
mógł.

Siedziałem sobie pod namio
tem przed zachodem słońca po
pijając whysky z wodą, gdy zbli
żył się do mnie Muru. — „Sły
szysz massa, lamparty”. Nasta
wiłem uszu i usłyszałem docho
dzący z kierunku lasu krótki, 
urywany pomruk. Tak to nie
wątpliwie lampart, widać głod
ny i wcześnie wyszedł na łowy. 
Schwyciłem sztucer, Muru wziął 
ciężki karabin i szybko skiero
waliśmy się w kierunku skąd 
dochodziły pomruki. Po kilku
set metrach przebytych poprzez 
walącą się i zarastającą buszem 
opuszczoną wieś, głosy lampar
cie były coraz wyraźniejsze. Ale 
co to, to przecież nie jeden głos 
ale dwa czy nawet trzy na raz. 
Cicho podsunęliśmy się jeszcze 
bliżej. Spojrzałem na Muru, miał 
bardzo wystraszoną minę i da
wał mi jakieś niezrozumiałe zna
ki. Zatrzymałem się i zacząłem 
nadsłuchiwać. Pomruki stawały 
się z chwili na chwilę coraz bar
dziej ostre, złe, charczące. Zro
zumiałem: gody miłosne, dwa
lamparty rozpoczynają bój o sa
micę. Nie chciałem ryzykować. 
Jeden lampart jest dla myśli-

N a zd jęc iu : A u to r z zoną

wego niebezpiecznym przeciwni
kiem, a cóż dopiero mówić o 
trzech lampartach podnieconych 
walką i igraszkami miłosnymi.

Wolałem się dyskretnie wyco
fać ku wielkiemu zadowoleniu 
Muru. A chcąc znaleźć jakieś 
dla siebie usprawiedliwienie — 
tłumaczyłem sobie, iż dżentel
men nie przeszkadza i nie wtrą
ca się w miłosne sprawy in 
nych.

Następnego dnia było gorąco, 
południe, czarni siedzieli w kuc
ki wokół ogniska i z przejęciem 
gotowali w garnku jakieś swoje 
przysmaki.

Schroniłem się przed słońcem 
pod rozpiętą plandekę i robiłem 
rachunek parodniowych rezulta
tów myśliwskich. Plusy: bawół, 
antylopa czerwona, maleńka an
tylopa królewska, parę ptaków. 
Minusy: nietrafiony szympans,
rejterada przed lampartami. Tak, 
nieduże, ale czas wracać do 
siebie.

Naraz uwagę moją zwróciło 
dziwne zjawisko. Było przecież 
samo południe, koniec dopiero 
pory suchej, a tu nagle słońce 
jakby zaczęło przygasać, zaczął 
się robić mrok. Co to takiego, 
czyżby zaćmienie słońca?

Wyjrzałem spod plandeki i 
widzę, że rdzawa tarcza słońca 
ledwie przebijała przez zbliża
jącą się w naszą stronę wielką 
i czarną chmurę. Teraz, o tej 
porze tornado? A może to kłę
by dymu z palących się gdzieś 
wiosek? Nie, to zupełnie nie
możliwe. Za chwilę sprawa się 
wyjaśnia. W powietrzu zaczęły 
fruwać i obijać się o ściany na
miotu duże owady, podobne do 
naszego zielonego konika polne
go. Szarańcza. Siądzie tu, czy 
nie siądzie?

Parę godzin trwał przelot tej 
potwornej armii, która zniszczy 
gdzieś wszystkie pola uprawne
— całą pracę ludzką. Lecz chmu
ra poszła dalej, ale niestety, w 
kierunku naszych terenów. 
Strach ogarnął mnie i ludzi, co 
się stanie z naszymi fermami?

I choć zostało już niewiele 
godzin dnia, kazałem natych
miast zwijać obóz, by jak naj
szybciej znaleźć się w domu.

•) A u to r przebyw ał przez szereg 
la t w  A fryce trop ika lne j.
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Ż E B R A C T W O
Nie tak dawno byłem na świetnej sztuce 

Bertolta Brechta pt. „Opera za trzy grosze” 
w której to ceniony autor ukazuje dosadnie 
pomyślny żywot właściciela żebraczego 
przedsiębiorstwa.

Wprawdzie nie ma u nas podobnych żebra
czych przedsiębiorstw, lecz ze smutkiem 
trzeba przyznać, że na ulicach naszych miast 
i miasteczek możemy spotkać „bohaterów” 
Brechtowskiej Komedii.

Trvdno jest ustalić statystycznie ilość za
wodowych żebraków w danym mieście. Dla
czego? Odpowiedź jest prosta. Żebractwo jest 
zawodem intratnym. Słowa te znajdują cał
kowite pokrycie w faktach. Przy ul. 3 Maja w 
Gliwicach M. O. zatrzymała żebraka, który 
w toku dochodzenia osobiście przyznał, że

jego zarobki dzienne przekraczają 200 zł „a 
jak dobrze idzie“ jest w stanie zarobić DO zJ 
na godzinę. Kiedyś pokazano mi w Katowi
cach żebraczkę, która potrafiła wykształcić 
dwóch synów na Politechnice, a jeden z nich 
posiada własną „Oktawię”. W zabrzańskich 
restauracjach można spotkać żebraka, który 
posiada aż dwie kamienice, a jego elegan
cko ubrane córki dotąd nigdzie nie pracują.

Nie tak dawno uległ tragicznemu wypad
kowi żebrak, przy którym znaleziono w wor
ku 30 kg pieniędzy bilonu i w papierkach. 
Można by tak bez końca wyliczać podobne 
przykłady.

Czym oddziaływują na nas żebracy?

Sposobów jest wiele — uzależnione jest to 
od kwalifikacji danego żebraka.

Najczęściej jednak bazują na sprytnie spre
parowanym kalectwie lub pozbawieniu 
wzroku.

Z AWÓD I N T R A T N Y
Takie sposoby charakteryzowania się bio

rą, a gdy do tego dodamy zaniedbany ce
lowo wygląd będziemy mieć wówczas 100% 
opis zawodowca.

Głośna jest ostatnio w Zabrzu autentycz
na historia, kiedy to przechodzień przepro
wadzający przez ulicę niewidomego żebraka, 
niespodziewanie usłyszał, że należy przy
spieszyć kroku, bo w odległości 50 metrów 
z tramwaju wysiada opiekun społeczny.

Nie przesadzę jeśli powiem, że nie ma u 
nas w kraju takich ludzi, którzy by musieli 
żebrać. Najbiedniejszymi mieszkańcami o- 
piekują się Miejskie Komitety Pomocy Spo
łecznej, Liga Kobiet czy PCK. Obowiązek 
taki spoczywa również na zakładach pracy.

Inwalidzi mają możność łatwego otrzyma
nia pracy zawodowej. Niedołężni mają za
pewniony byt w Domu Starców, z których 
niestety na ogół nie korzystają. Zdarzają Się 
bowiem wypadki kilkakrotnej ucieczki z Do
mu Starców, gdzie przecież o alkoholu nie 
może być mowy.

Gdybyśmy uważniej przypatrywali się jał- 
mużnikom z pewnością mniej byłoby u nas 
żebractwa. W poważnej mierze sami toleru
jemy przez swoją szczodrość to nagminne 
zjawisko, bo jakże często mamy okazję wi
dzieć pijanych żebraków wałęsających się 
po knajpach czy na ulicy.

Na marginesie tej sprawy warto dodać, że 
swego czasu wyszła nawet ustawa zabrania
jąca żebrakom wchodzenia po jałmużnę do 
restauracji. Niestety na ogół w lokalach niż
szych kategorii wspomnianej ustawy abso
lutnie się nie przestrzega. Miejscem istnych 
krajowych zjazdów żebraczych jest każdego 
roku Częstochowa, gdzie to od maja tysiące 
natrętów obsiada drogi wiodące do klaszto
ru zaczepiając wprost przechodniów, a w ra
zie odmowy obrzucają niecenzuralnymi epi
tetami. Czy naprawdę nie można by wydać 
odpowiedniej ustawy zabraniającej uprawia
nia tego procederu?

Z. MARSKI 

Fot. M. Fejur

DLACZEGO 
K R A D N Ą

Różne są pobudki skłaniające osoby nie
letnie i młodociane do popełniania kra
dzieży. Szesnastoletnia Gabriela E. wraz z 
kilkoma koleżankami dokonywała włamań 
do mieszkań prywatnych i kradła, bo cho
ciaż miała w domu znośne warunki ma
terialne, źle układało się jej pożycie z 
przybranymi rodzicami, którzy trzymali ją 
w rygorze, wydzielali pieniądze, pieczoło
wicie kontrolowali jej zachowanie się i 
naukę w szkole. Tymczasem w otoczeniu 
złych koleżanek i kolegów, Gabrysia na
brała zupełnie innej maniery: oglądając 
fotosy aktorek, pragnęła być tak jak one 
piękna i bogata, używać świata i zaspo
kajać swoje egoistyczne zachcianki kosz
tem bliźnich. Pragnęła także swobody nie
okiełznanej i bujnej, dla której nie istnia
łaby ani moralność rodzinna, ani obycza
jowa. Nauka, moralne poczucie obowiąz
ku, przykazania Boże? Chociaż one niekie
dy budziły sumienie, wstrząsnęły duszę, 
skłaniały do zastanowienia się, rodziły bo- 
jaźń i poczucie winy, starała się je zagłu
szyć melodią nowoczesnych tańców i pio
senek, rozgwarem życia restauracyjno- 
kawiarnianego, tańcami, wrażeniami pół
światka w atmosferze alkoholu, zdrożności 
i wulgarnego słownictwa. Postanowiła żyć 
dniem dzisiejszym, a nie perspektywą przy
szłości. Gdy pani sędzia sądu dla nielet
nich w Gdańsku zapytała: — Czyś nigdy 
nie myślała, że postępując niegodnie na
razisz na przykrości rodziców i siebie? — 
w oczach Gabrysi można było spostrzec 
pierwsze łzy — oznaka bólu i rozpaczy lub

bezsilności i skruchy. Prawie szeptem od
powiedziała na pytanie rumieniąc się ze 
wstydu: — Byli dla mnie dobrzy. Za do
brzy. Wyrządziłam im wielką krzywdę. 
Będę starała się ją odkupić. Chciałoby się 
znowu zapytać: za jaką cenę? Czy tylko 
dla stworzenia pozorów rehabilitacji, ot 
tak dla oka, czy też z wewnętrznych, uszla
chetniających pobudek. Do tego potrzeb
ny jest nie tylko wysiłek pedagogiczny. Ga
briela E. kradła więc dla chęci użycia i wy
życia się, w niej samej górowała postawa 
zbuntowanej jednostki tęskniącej do hazar
du, nami^ności, ryzyka — z braku wiary w 
idee wzniosłe, potrzebne każdemu z nas i 
nieprzemijające. Inaczej było w przypadku 
szesnastoletniej Krysi Ch., czternastolet
niego Przemysława S. Od dzieciństwa wy
chowywali się i rośli w trudnych warun
kach materialnych. W kieracie codziennych 
zajęć rodzice urabiający ręce po łokcie, 
żeby jakoś można było związać koniec z 
końcem, nie zwracali uwagi na dzieci, któ
re wcześnie zaczęły chodzić samopas i 
zmuszone były myśleć o zaspokojeniu swo
ich potrzeb i młodszego rodzeństwa. Nie
raz na odrobienie lekcji i wysłuchanie 
Mszy świętej nie starczało jakoby czasu, 
bo trzeba było drew urąbać, wody przy
nieść, albo i tak niestety, też się zdarza
ło — na polecenie ojca biec do sklepu po 
wódkę. Na nią zawsze musiały się znaleźć 
złotówki, chociaż mówiąc Bogiem a praw
dą, często do garnka nie było co włożyć i 
dzieci w co przyodziać. Przy wódce i pod 
papierosa można było dać upust swoim 
żalom: Żeby tak np. kupić jeszcze jedną 
krowę — mamrotał ojciec Krysi — poszło
by nam lepiej. — Weź pożyczkę albo za
pracuj — wtrącała się matka. Patrzył na 
nią kaprawymi oczami i grzmotnąwszy

pięścią w stół krzyczał. Nie mędrkuj. Ma
ło to się pracuje, a na krowę trudno uzbie
rać. Lepiej garnków i dzieciaków pilnuj. 
Krysia słyszała tę rozmowę, widziała nie
dostatek i postanowiła jakoś dopomóc.

A le  ja k ?  — d ługo m yś la ła  leżąc w  łó żku . 
Wreszcie w pad ła  na  pom ysł. N aza ju trz  po po 
wrocie ze szkoły  o zna jm iła  od proga z m in ą  
pew ną siebie: - Tatko, zna la z łam  w  row ie  
przy drodze czyjeś p ien iądze . - P okaż ! P rze

liczy li w spóln ie , by ło  tego k ilk a  tysięcy z ło 
tych . — Jak e m  zd rów  będzie na krow ę. I  to 
jeszcze ja k a , ho lendersk ie j rasy. Tylko m a tka  
pode jrz liw ie  p rzyg ląda ła  się o jcu  i córce, po 
czym  n iepew n ie  doradziła : — Cudze p ien iądze  

szczęścia n ie  przynoszą. Może lep ie j zw róc ić?  
Ojciec nie zw raca ł na je j słowa uw ag i, zatarł 
w radości d łon ie , w cisnął c z a p lę  na  uszy i 
wyszedł z dom u. W róc ił m ocno  po p ó ł
nocy zatacza jąc  się na nogach. - Gdzieżeś tak  
sobie dogodził? I  za czy je p ien iądze? — za
py ta ła  m a tka  z n iepoko jem  w  glosie. J a k  to 
za czy je? A  za te znalezione. To krow y  ta t 
ko n ie  k u p i?  -  w yrw a ła  się praw ie  z k rzy 
k iem  K rysia . Sp ij sm arku lo , śp ij. J a k  do 
rośniesz to zrozum iesz — burcza ł pod nosem  
zde jm u jąc  buty .

Jej wątłą, dziewczęcą piersią wstrząsnę
ło głębokie łkanie. Matka głaszcząc po 
włosach uspokajała ją  i dobrotliwie pro
siła. — Powiedz, skąd wzięłaś te pienią
dze. No powiedz, nie bój się, nie zdradzę 
ciebie przed ojcem — szeptała leżąc obok 
niej. — Wybaczę — dodała tolerancyjnie. 
Wtedy Krysia poczuła nieodpartą chęć wy
zwolenia się z jarzma grzechu, zmycia z 
siebie jego piętna i pokrzepienia się na 
duchu przyjemnym i ciepłym słowem 
matczynym. Przypadła ustami do jej spra
cowanej, żylastej ręki wyrzucając z siebie 
słowa ciężkie jak ołów: — Mamo, te pie
niądze, co tatko przepił w gospodzie, 
ukradłam sąsiadce.

FR. OSZMIAftSKI
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Dnia 19 kwietnia 1963 r. w lokalu Społecznego Towarzystwa Polskich Katoli
ków w Warszawie (ul. Wilcza 31) prezes STPK ks. inf. doc. dr Antoni Naumczyk 
wygłosił prelekcję pt. „Społeczno-religij ne postulaty współczesnego św!iata chrześ
cijańskiego a II Sobór V\atykański”.

Na zdjęciach: z lewej — prelegent, górne — w'idok na salę.
Fot. J. Kuruliszwili

Tw o je  d zie ck o  
i TyDO KOŃ

CZENIE

Źle pojęta miłość rodziców względem dzie
ci u.iemnie wpływa na formowanie się oso
bowości młodej istoty. Miłość taka przebiera 
niejednokrotnie swoją miarę i przechodzi w 
pewnego rodzaju stany chorobliwe. Rodzice 
żywią nadmierne uczucie miłości do dziecka 
nie tylko z poświęcenia się dla niego, ale z 
własnego egoizmu mniemając, że wychowują 
dziecko tylko i wyłącznie ..sobie". Cytowana 
przez nas autorka podaje przykłady ..niemą
drej" miłości rodzicielskiej, które można spot
kać w codziennym życiu. Podamy fragmen
ty niektórych przykładów.

„Odrabiamy — powiada autorka - za dzie
ci lekcje, żeby otrzymywały jak najlepsze 
oceny. Odrzucamy je od samodzielności — li
czymy kłamstwa. Tak. Nieświadomie uczymy 
kłamstwa. Dziecko podaje nauczycielowi pra
cę jako własną... Pomagać dziecku w nauce, 
to wcale nie znaczy pracować za nie... Wysta
wiamy fałszywe usprawiedliwienia za opusz
czone godziny lekcyjne, żeby uratować opinią 
dziecka, uchronić je przed przykrościami, 
konsekwencjami. Uczymy oszukiwania i sarni 
oszukujemy. I to kogo? Szkołę. A więc tę in 
stytucję wychowawczą, która — po domu — 
stanowi drugie, najważniejsze w jego życiu 
środnwislco wychowawcze. Dlaczego dziecko 
ma nieoszukiwać rodziców, jeżeli ci sami po
magają mu w oszukiwaniu szkoły” (dz. cyt., 
str. 97 i n.).

Dalszym przykładem jest to, że rodzice we 
wszystkim wyręczają swoje dziecko, które w 
ten sposób staje się leniuchem nie umiejącym 
i nie chcącym nic robić. Zapominają rodzice
o tym, że dziecko należy uczyć wcześnie 
wykonywania pewnych czynności, gdyż ,,u- 
miejętności nie biorą się znikąd". A przyzwy
czajenie do wygodnictwa, do oglądania się 
na innych ..zakorzenia się głęboko i pozostaje 
na długo”. Innym objawem ..zaślepionej m i
łości” rodzicielskiej jest pysznienie i prze
chwalanie się swoimi dziećmi w rezultacie 
czego dzieci wyrastają na pyszałków i zaro
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zumialców. Jak mówiliśmy już poprzednio, 
istnieje jeszcze ..miłość bezwzględna", która 
wyraża się w zupełnym nieokazywaniu 

uczuć, w ściśle przestrzeganym dystansie mię
dzy dzieckiem a rodzicami, w przesadnie su
rowych wymaganiach, w bezwzględnym wy
ciąganiu konsekwencji" (dz. cyt., str. 100).

Ostatnią nierozsądną miłością rodzicielską 
spotykaną najczęściej jest „miłość niezdecy
dowana". Ta ostatnia „wyraża się głównie w 
braku konsekwencji w postępowaniu. Dużą 
rolę odgrywa tu nierówność usposobienia, 
brak zrównoważenia i opanowania... Nierówni 
w swoim stosunku do dzieci, raz nadmiernie 
surowi i gwałtowni, to znów ustępliwi i po
błażający, stają się zupełnie nieświadomie i 
niechcący przyczyną wypaczenia charakteru 
dziecka. Bardzo szybko zaczyna się ono orien
tować kiedy rodzice są w złym humorze, a 
kiedy w dobrym, kiedy można powiedzieć 
prawdę, a kiedy trzeba skłamać" (dz. cyt., 
str. 103).

Jak mogliśmy zaobserwować, wszystkie o- 
mówione przez nas trzy rodzaje miłości ro
dzicielskiej włącznie z tą ostatnią miłością 
niezdecydowaną, ujemnie wpływającą na roz
wój osobowości dziecka. Po tych rozważaniach 
nasuwa się pytanie, jak rodzice powinni ko
chać Sw^oje dziecko? Na to pytanie odpowie
my niżej. Każde dziecko - jak o tym mó
wiliśmy — jest w' sobie odrębną indywidual
nością i przeżywa różnie swoje uczucia. Czy
li innymi słowy jedno dziecko różni się od 
drugiego. Stąd nie ma oddzielnych przepisów.

które można by było zastosować do każdego 
dziecka. Niezależnie od tego istnieją uniwer
salne zasady, wedle których należy postępo
wać z dzieckiem w omawianej dziedzinie.

Podamy fragmenty rad dla rodziców w tej 
spraw'ie. Oto one:

„Spokój i zrównoważenie, takt, serdecznosć 
i wyrozumiałość, konsekwencja w postępo- 
waniu wymagań, zainteresowanie spraioami 
dziecka i poważny do nich stosunek, oto głów
ne elementy tego wielkiego uczucia: Dobra, 
mądra miłość jest miłością trudną... Miłość 
wymaga wysiłku, staranności, uwagi w po
stępowaniu, czujności, ciągłej troski o osoby 
ogarnięte tym uczuciem. Miłość każe stawiać 
wymagania zarówno innym, jak sobie... trzeba 
być przyjacielem swego dziecka... należy sta
rać się dziecko rozumieć, bacznie śledząc 
tuszelkie przejawy jego rozwoju, jego radości
i smutki, zawody, rozczarowania, niepowodze
nia” (dz.. cyt., str. 104).

Zagadnienie miłości rodzicielskiej, jak w i
dzimy nie jest sprawcą łatwą, podobnie jak 
samo wychowanie dziecka. To ostatnie ma 
swoje troski, radości, smutki, a silnych prze
żyć dziecka nie w^olno lekceważyć i bagateli
zować.

„Tylko mądrzy rodzice mogą nauczyć od
ważnie żyć, mogą ivnieść w codzienne dni 
dziecka spokój i radość... Dziecko posiada 
swoje zamiłowania i zainteresowania, swoje 
przeżycia i uczucia, które wysoko ceni, do któ
rych jest przywiązane. Lekceważenie dziec
ka jest równoznaczne z przekreśleniem 
wszystkieoo czym ono żyje, co je cieszy. Oka
zując szccunek dla spraw dziecka, uczymy 
je szacunku‘dla siebie i dla innych’’ (dz. cyt., 
str. 108).

Przejawem dobrej i rozsądnej miłości ro
dzicielskiej jest umiejętne i konsekwentne 
stawianie dziecku wymagań, które „są miarą 
miłości i szacunku. Ale wymagania muszą 
być realne... Tam, gdzie nie ma wymagań, nie 
mn wychowania” (dz. cyt., str. 109).

Zatem ostatni wniosek, że tylko taktowne
i dyskretne czuwanie nad dzieckiem, uczest
niczenie w jego sprawach, okazywanie mu 
swego zainteresowania, poważne traktowa
nie, jak i otoczenie wszystkiego co dziecięce 
rozsądną, rodzicielską miłością, zapewni do
godne warunki dla formowania się silnego i 
szlachetnego charakteru dziecka.

Oprać. ks. mgr M. SOKOŁOWSKI

Przy  p isan iu  korzysta łem : H. Izdebska ..Nasze
dzieci i m y " . W P , W-wa. 1961, W yd. I.
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K Ą C I K  DLA D Z I E C I  I M Ł O D Z I E Ż Y
Nieuczciwość ukarana

Interes zostaje szybko za
łatwiony. Obydwaj są zado
woleni.

Nie minęło ani pięć minut, 
jak pomiędzy tłumem w 
przedsionku kina zaczyna się 
przeciskać Stasia z trzeciej 
klasy. Schyla się, patrzy na 
ziemię i pochlipuje.

Zobaczył to Józek:
— Czego szukasz? — pyta.

— Bilet zgubiłam — odpo
wiada Stasia żałośnie.

— Hej, panowie i panie! 
Koledzy i koleżanki — krzy
czy Józek. — Czy ktoś nie 
znalazł zgubionego biletu?

Wacek nie może wytrzy
mać:

— On znalazł! — wskazuje 
palcem Waldka.

— Mam, ale swój! — mówi 
burkliwie Waldek i odwraca 
się do niej plecami.

Ale Józek coś podejrzewa.
— Który miałaś numer? — 

zwraca się do Stasi.

— Dwudziesty piąty.
— A ty który masz? — py

ta Józek Waldka.
— Co cię to obchodzi?
— Pokaż?
— Nie chce mi się!
— Nie chce ci się? — mówi 

pomalutku Józek. — A jak 
cię przytrzymamy i znajdzie
my sami, to co? Jeżeli masz 
swój bilet, to dlaczego nie 
pokażesz?

Wokół nich zgromadziła 
się spora gromada chłopców 
i tylko czekają, co będzie 
dalej.

— Odczep się! — woła Wal
dek ze złością i wyciąga bi
let z kieszeni. — Masz! po
daje Stasi. — Wypchaj się!

— O, ślicznie dziękuję! — 
woła Stasia uradowana.

— No, twoje szczęście, żeś 
oddał — powiada Józek spo
kojnie i odchodzi. Waldek 
patrzy mściwie na Wacka.

(c. d. n.)

CI EKAWE. . .

„Droga Redakcjo! W przyszłości chcę zo
stać zegarmistrzem, interesuje ninie-^łiistoria 
zegara. Napisz mi KTO I KIEDY' W YN A 
LAZŁ ZEGAREK?.. ’’ — Jerzy Śliw iński.
Strzelce Krajańskie.

Sadzimy, że naszemu Czytelników-; chód?, 
o zegar mechaniczny, którego wczesnymi 
poprzednikam i, jak  wiemy, były zegary 
słoneczne oraz tzw. klepsydry wodne i pias
kowe, znane ju ż w starożytności.

K to wynalazł i zbudował pierwszy zegar 
mechaniczny, n ie  wiemy. W iemy tylko na 
pewno, że takie zegary pojaw iły  się dopiero 
w średniowieczu, na początku^ X IV  wieku, 
na wieżach zamków i kościołów w Anglii.
Niemczech i we Włoszech.

Podstawową część tych zegarków stano
w ił bąben i naw in ięty na niego długi sznur 
z ciężarkami. Pod wpływem ciężarków', 
sznur odw ija ł się z bębna i wpraw iał go 
w ruch obrotowy, pow odując tym samym 
obrót przeróżnych kół i kółek, z którym i 
połączone były wskazówki na tarczy.

Zegary te m iały jednak poważną wadę — 
spóźniały się. Należało je więc udoskona
lić. Poszukiwania w tym k ierunku trwały 
k ilka stuleci. Wreszcie wprowadzono do 
konstrukcji zegarów wahadło. Dzięki niemu 
wskazówki biegną po tarczy zawsze z tą
samą prędkością. Ruchy bowiem wahadła regulują cały mechanizm zegara.

Pierwszy zegar wahadłowry powstał trzysta lat temu. Jego wynalazcą był 
w ielki fizyk holenderski Christian Huygens. czyt. Chojchens).

Obok zegarów mechanicznych, zaopatrzonych w ciężarki, znano ju ż na po
czątku XV I stulecia zegarki sprężynowe, nazywane wówczas ,,ja jam i norym 
bersk im i” . Jednym  z pierwszych ich konstruktorów  był Peter Henlein z No
ry mbergi. Najstarszy z tych zegarków powstał w 1510 r.

W zegarkach produkowanych w  Norymberdze nowością była sprężyna. 
Ona to właśnie wpraw iała w ruch mechanizm ,,norymberskiego ja ja -’. Dzieje 
się to w prosty sposób: nakręcając zegarek ściska się sprężynę, która następ
nie stopniowo się rozpręża i powoduje przesuwanie się wskazówek po tarczy.

W X V I w ieku nie pasowała jeszcze do „ ja j norymberskich” nazwa — ze
garki kieszonkowe. Były one zbyt w ielkie. W łaściciel takiego zegarka m iał 
zazwyczaj specjalnego pachołka, który nosił za n im  ów chronometr.

Od ..ja j norymberskich” wszakże pochodzą w  prostej lin ii duże, wypukłe 
zegarki kieszonkowa naszych dziadków oraz nasze dzisiejsze, które nosimy 
na ręku. Dzięki bowiem zastosowaniu sprężyn można było zmniejszyć roz
m iary zegarków i nosić je w  każdym  położeniu, ponieważ sprężyna działa
niezależnie od położenia, czego nie można powiedzieć o zegarkach ciężarko
wych i wahadłowych.

Tak więc pradziadkiem  naszych zegarków jest .,jajo norymberskie” .
*

W jak im  czasie można okrążyć kulę ziemską lecąc najszybszym samolotem 
świata?

Obwód naszego globu wzdłuż równika wynosi 40 000 kilometrów . Najszybsze 
samoloty pasażerskie o napędzie odrzutowym np. Tu—114, lecą ze średnią 
szybkością 1000 km  na godzinę. Wobec tego gdyby samolot tak i leciał bez 
lądowania, okrążyłby kulę ziemską wzdłuż rów nika w czasie 40 000:1000 =  
=  40 godzin, a więc w niespełna dwie doby.

Istnie ją jednak samoloty (na razie nie stosowane do celów kom unikacyj
nych), których prędkość wynosi ponad 3000 km na godzinę. Podróż dookoła
świata takim  samolotem trw ałaby oczywiście trzy razy krócej (40 000 : 3 000),
zaledwie 13 i pół godziny.

KANON MSZY SW.
Najważniejszą chwilą we 

Mszy św. jest Przeistoczenie, 
kiedy to kapłan mocą otrzy
maną od Chrystusa Pana 
przemienia chleb (opłatek) w 
Ciało Jezusa, a wino w Krew 
Pana Jezusa i ofiarowuje je 
Ojcu niebieskiemu w imieniu 
Kościoła.

Aby jednak ta najważniej
sza część, jakby perła, mogła 
mieć godną oprawę, Kościół 
umieścił Przeistoczenie w tzw. 
„Kanonie”.

Co to jest Kanon? Kanonem 
nazywamy dziesięć stałych 
modlitw we Mszy św. otacza
jących Przeistoczenie.

Przeistoczenie ustanowił sam 
Pan Jezus. Bez Przeistoczenia 
nie byłoby Ofiary Mszy św.: 
Msza św. byłaby zwyczajnym

nabożeństwem. Dzięki zaś 
przeistoczeniu, które nazywa
my także Przemienieniem lub 
Podniesieniem. Pan Jezus 
mieszka w naszych świąty
niach, przebywa na naszych 
ołtarzach i ofiaruje się za nas 
swojemu Ojcu. Aby tak waż
nej chwili Mszy św. nadać 
godną oprawę i aby do niej 
wiernych przygotować jak 
najlepiej,. Kościół ustanowił 
dziesięć najważniejszych sta
łych modlitw, zwanych Kano
nem.

Zapamiętaj: Kanonem Mszy 
św. nazywamy główną część 
Mszy św., zaczynającą się od 
prefacji, a kończącą się na 
„Ojcze nasz”. Ośrodkiem ka
nonu mszalnego jest Przeisto
czenie czyli Podniesienie.

Z z i emi  do ks iężyca pod d a c h ó w k a m i !

W roku 1963 Ministerstwo Budownictwa odda do użytku 
227,5 tys. izb. Około 100 tysięcy izb zostanie zbudowanych no
wymi metodami — przy użyciu prefabrykatów i gotowych 
elementów.

Do budowy tych nowych domów, jak również obiektów prze
mysłowych, zużyjemy 7,5 miliona ton cementu. Do wszystkich 
okien w roku 1963 zostanie wstawionych 26,5 miliarda metrów 
kwadratowych szklą. Trudno sobie nawet wyobrazić taka 
szklaną tafelkę! Albo „rulonik“ papy. której będzie potrzeba
111 milionów metrów kwadratowych.

Stos dachówki sięgnąłby prawie do... księżyca, bowiem zuży
jemy jej 86 milionów sztuk!

PRZYGODY DARIUSZA27

— Cieszę się niezmiernie, że spotkaliśmy się. Proszę nie wąt
pić, że ilekroć Darkowi będzie potrzebna pomoc, może zawsze 
na mnie liczyć — powiedział Wolak.

— I na mnie — dodał Balcerzak.

— O, dziękuję bardzo! Napraw^dę cieszę się, że Dariusz znalazł 
w was przyjaciół. A nie chcielibyście zajść kiedyś do nas na 
herbatkę? — rzekła Marylka.

— I na ciastko. Marylka piecze fantastyczne ciastka. Mówię 
wam, paluszki lizać — dodał Dariusz.

— Z przyjemnością skorzystam — rzekł Wolak, patrząc w oczy 
dziewczyny.

— I ja również — szepnął nieśmiało Balcerzak.

— Do widzenia więc! — zawołał Dariusz, pozostawiając tecz
kę przed furtką i robiąc z siebie wiatrak, na rękach i nogach 
poszedł alejką do drzwi.

Chłopcy pożegnali się z koleżanką. Ona zaś, wziąwszy teczkę 
brata, poszła dó domu, gdzie Dariusz, jak zwykle uśmiechnię
ty, siedział już przy łóżku matki i opowiadał jej o nowej znajo
mości koleżeńskiej.

Matka cieszyła się, widząc zadowolonego syna.

Balcerzak idąc z Wolakiem, po odejściu spod domu Macie
jewskich, powiedział:

— Bardzo głupio się czuję. Ta dziewczyna oszołomiła mnie. 
Wstydzę się, że nie umiałem przy niej ust otworzyć.

— Ach, głupstwo! — rzekł Wolak. — Ona jest bystrą dziew
czyną. Zauważyła z pewnością, że jesteś nieśmiały i na pewno 
przyjaźnie cię osądziła. Ale mimo wszystko, na proszoną her
batkę chyba przyjdziemy, co?

— Jeżeli ty przyjdziesz, to ja również.

— Ja przyjdę, choćby dla samej Marylki — powiedział Wo
lak, postanawiając sobie, że nazajutrz umówi się z Dariuszem
i razem z nim wyjdzie po Marylkę pod technikum.

(C ląff dalszy nas tąp i)
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KOŚCIÓŁ 
POLSKOKATOLICKI
CZY WIESZ, ŻE:
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 m i
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 POLEGA 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.

paragonowania wydawanych porcji, tylko 
na zasadzie prawidłowego działania ma
tematycznego wyprowadza się rozchód. 
A że ten rozchód jest o kilkadziesiąt % 
wyższy od rzeczywistego — to jest dowo
dem „operatywności" nieuczciwego pra
cownika gastronomii.

W ubiegłym roku w Warszawie prze
prowadzono 4.442 kontrole w zakładach 
gastronomicznych. Stwierdzono:

9 1454 oszustwa w bufetach i kuch
niach,

9 1028 wypadków wyprodukowania 
niewłaściwej potrawy,

9 w 747 wypadkach stwierdzono wyż
sze ceny zarówno na sali, jak w bu
fecie,

9 w 106 wypadkach stwierdzono man
ka i przywłaszczenia,

9 w 174 wypadkach sprzedawano to
war własny lub ukrywano rzeczywi
ste obroty,

9 w 12S wypadkach nieprzestrzegano 
przepisów ustawy antyalkoholowej.

Szereg spraw zakończyło się dochodze
niem prokuratorskim i sądowymi wyro
kami oraz karami orzeczonymi przez Ko
legia Orzekające.

IV wielu wypadkach sprawy umarza się 
ze względu „na znikomą szkodliwość spo
łeczną czynu“. Czy tego rodzaju pogląd 
interpretacyjny nie wypływa z chęci od- 
jajkowania sprawy i nieprzeprowadzenia 
merytorycznej rozprawy przeciw nieucz
ciwemu pracownikowi gastronomii, który 
przez dłuższy okres czasu dopuszcza się 
nadużyć, a kiedy zostanie schwytany na 
gorącym uczynku — przysięga, że zdarzy
ło mu się to po raz pierwszy...

Zagadnienie stosunków panujących w 
gastronomii — jak widać dostatecznie na
brzmiało i dojrzało do tego, żeby podjąć 
energiczną walkę o uzdrowienie stosun
ków w tym przemyśle, z natury swej usłu
gowym, który powinien służyć dobru ogól
nemu, a który jeszcze dziś stanowi lukra
tywną placówkę, gdzie w dzień i w nocy, 
przy jasno płonących kinkietach i przy 
muzyce — bezkarnie okrada się ludzi.

ADAM KŁOS

BADŹ przy  m n ie  b o ż e

P łyn ie  nad  z iem ią  śpiewne dzw onów  granie,
P łyn ie  ja k  skarga , w ybiega w da l gdzieś ,
Do C iebie idę Ojcze nasz  i Panie,
C iebie pochw alić  śpieszę. Tobie oddać cześc.

To samo słońce św ieci ja k  co ranka  
A św iat m a  tyle p iękna , i  w ciąż ten sam,
Lecz k iedy  dz is ia j patrzę w  twarz  
Twą Św iętą,
Jest m i tak  sm utno  i tak  czegoś zal.

Spoglądasz Jezu  na p rog i Ś w ią tyn i 
I cóż to?  - jednak  nie przyszedł tu  n ik t,
W ięc m og li ludzie  o Tobie zapom nieć,
Choć pozwoliłeś, by ich zbudz ił św it.

Przecież Twe serce otw arte d la wszystkich.
Przecież ochraniasz nas od przygód  złych,
Nie chcieli je dn ak  zasiąść do S to łu  Pańskiego.
N ie znajdziesz tu ta j Chryste dzieci swych.

Lecz choćby wszystko życie  skonało.
Choćby rozprysło  wszystko w proch i w pył.
Będę Cię dusza czystą kochała,
Będę przy  Tobie, byś Ty przy m n ie  był.

E lżb ie ta  M ączyńska

PORADY PRAWNE
P an i Józe fa  Sobczyk — Łódź, u l. P róchn ik a  38 m . 15-

N aw iązu jąc  do listu  Pan i, w k tó rym  przedstaw iono  
sprawę bezprzyk ładnego zlekceważen ia obow iązków  
alim en tacy jnych , Redakc ja  uprze jm ie  ko m un ik u je , że 
d la  dobra spraw y dzieci ze zw iązku  pozam ałżeńsk iego, 

o p in ii środow iska i ze względu na fak t dalszego w spół
życ ia  z p. X , w skazane jest zw rócić się w  tej spraw ie  
do Polsk iego K om ite tu  Pom ocy Społecznej w  Łodzi, 

ul. P io trkow ska 104 pokó j 109a z prośbą o pomoc w  
uregu low an iu  spraw y pod względem  praw nym . K om i
tet jest kom peten tny  do za ła tw ien ia  tej sprawy oraz 

w m iarę potrzeby do udzie len ia P an i inne j pomocy, 
niezbędnej do zabezpieczenia by tu  tro jga  dzieci. Poza 
tym  K om ite t m oże za ła tw ić sprawę zw iązaną z prze
stępstwem  w stosunku do m a ło le tn ich , o k tóre j Pan i 

zaznaczyła w  liście.

Redakc ja  życzy P an i pom yślnego za ła tw ien ia  sprawy  
i  u regu low ania  stanu prawnego w  sy tuacji przedsta

w ionej w Uście.

M gr J . A. M iłaszew icz

SPtoW YpN iA

KANTY W GASTRONOMII

Wypadnie nam raz jeszcze wrócić do 
problemów gastronomicznych. Niedawno 
pisaliśmy o osobliwych praktykach szefów 
kuchni, kelnerek, słowem o codziennych 
złodziejstwach, jakie dokonywane są w 
wielu zakładach, restauracjach, barach, 
jadłodajniach itp.

Popularny tygodnik „Polityka“ poświęca 
problemowi gastronomii drugi kolejny od
cinek, w którym tym razem ujawnia pro
blemy kadrowe. Zaczyna się od tego, że 
w przemyśle gastronomicznym istnieje 
ogromna płynność kadr pracowniczych.
2 kierowników zakładów zostało wy

mienionych. Z różnych powodów odeszło 
20" kuchmistrzów, 4 3 ° kelnerów zamie
niło białe kitle na cywilne marynarki lub 
nierzadko na kurtki drelichowe-więzienne. 
Byłoby dowodem braku obiektywizmu 
twierdzenie, że wszyscy, którzy odeszli — 
odeszli na skutek kolizji z prawem. Nie 
jedni ze względu na wiek przeszli na ren
ty, inni, ci uczciwi — prosto argumento
wali swe odejście. Przeszedłem do innej 
pracy. Prawda, mniejsze mam zarobki, ale 
też i mniejsze ryzyko i spokojniejsze su
mienie.

Ta negatywna opinia o gastronomii ma 
swoje uzasadnienie w specyfice pracy, 
stwarzającej rzeczywiście podatny grunt 
do wszelkiego rodzaju m a t a c t w .  W 
handlu na przykład każdy artykuł ma 
sicój symbol, cenę, wymiar, wagę. W każ
dej chwili klient i kontrola mogą to 
sprawdzić, ustalić w wartościach wymier
nych. W gastronomii natomiast pewne rze
czy są po prostu n i e u c  h w y t n e.

Tutaj warto przytoczyć często stosowa
ny „c h w y t  p s y c h o l o g  i c z n  y“.

Gdy widzę — mówi kelner — gościa już 
zakropionego, który zamawia dalsze ko
lejki — czyż można nie ulec pokusie do
pisania paru złotych do rachunku. To 
przysłowiowe „Uda" — czy „może się uda 
wstawić metra do rachunku“ — opisywał 
jeszcze przed wojną Worcell w swojej po
wieści pt. „Zaklęte rewiry“ a dotyczącej 
życia kelnerów, ich obyczajów i warun
ków pracy.

Gastronomia nasza cierpi na brak wy
kwalifikowanych kadr. Ten moment znako
micie sprzyja wszelakiego rodzaju ma
tactwom. W Warszawie np. pracuje 650 
kucharzy. Z tej liczby tylko stu posiada 
należyte kwalifikacje. Tylko 25% kierow
ników zakładów ma przygotowanie facho
we. Pozostali są gastronomami z przypad
ku. Aż 37° o ma zaledwie podstawowe wy
kształcenie, 64°/c kelnerów, 69° 0 bufeto
wych ma jedynie ukończoną szkołę pod
stawową.

Jakie ,,cuda" dzieją się w lokalach re
stauracyjnych, o tym najwymowniej mó
wią chyba protokoły PIH. Wódka skrzyn
kami odchodzi „na lewo". Wstawia się do 
kuchni własny towar. Starannie unika się

CHCĘ BYĆ PIĘKNA
M A SA Ż  M E T R YK I

K iedy  z n iepoko jem  zauważysz pierwsze zm a r
szczki w oko ło  oczu. n ie  pom yślisz naw et, że za 
3 czy 5 la t n ie  będą one stanow iły  o T w o im  w y 
g lądzie. N ie ża łu jesz  k rem u , an i „ o p u k iw a n ia "  skóry  
pod oczam i — a tym czasem  up ływ a jące  szybko  
latka a ta k u ją  Tw oją szyję. P ierwsza po jaw ia  się 
n ieduża  fa łda  pod sam ą brodą, potem  rozszerza 
się na cały podbródek , z jaw ia ją  sie poprzeczne  
zm arszczki, k tóre  jak  obręcze o tacza ją szyję, skóra 
szyi staje się zw iotczała , chropow ata, żó łkn ie . M im o  
„z adb an e j"  tw arzy  — w yg ląd  stary!

Patrzysz w lusterko t przerażen iem , to tak  jakbyś  
nagle spo jrza ła  w sw oją m etrykę, m ia łaś  ty le  lat, 
na ile w yg lądasz, a teraz ja k b y  o dziesięć w ięcej!

P op róbu j nad rob ić  stracony czas. N ie za jm ie  
Ci to codzienn ie w ięcej n iż  10 — 15 m in u t, a tyle 
czasu w ykro i się z na jb a rd z ie j naw et w ype łn ionego  
dn ia.Co rano i w ieczór g im nastyku j g łowę i szyję 
10 szybk ich  obrotów  w lewo, 10 w praw o, 10 sk ło 
nów  g łow ą w przód, 10 „odrzuceń*' g łow y w tył. 
W ciągu dn ia  parokro tn ie  zrób następu jące  ćw i

czenia: odchy l głowę ja k  na jm ocn ie j do ty lu
i  k ilk ak ro tn ie  o tw iera j i  zam yk a j w  te j pozycji 
usta. P ow innaś odczuw ać „naciąganie** m ięśn i 
i skóry  szyi. Ćw iczenie to n ie  w yg ląda  dla 
patrzącego z boku  zby t estetycznie, p rzypom inasz  
sw ym  w yg lądem  trochę rybę duszącą się na brze
gu, ale jest to bardzo korzystne d la  tw ej szyi, 
toteż n ie  zan iedbu j go, ty lko  w ykorzysta j raczej, 
gdy jesteś sam a. D rug ie  ćw iczenie, o k tó ry m  sobie 
parę razy  w  c iągu  dn ia  na leży  p rzypom nieć , to 
ćw iczenie us tam i, po lega jące  n a  f ik c y jn y m  n a d m u 
ch iw an iu  fikcy jnego  ba lon ika . Nie jest ono tak  
bardzo rzucające  się w oczy o toczen iu , w ięc 
możesz je  w ykonyw ać n ieraz w  czasie og lądan ia  
te lew iz ji...

W ieczorem  przy m yc iu  i sp łu k an iu  szyi z im n ą  
w odą, na łóż na szyję sporo odżywczego k rem u  
i zrób m asaż. N a jp ie rw  „o trze p u j"  podbródek  
w ierzchem  obydw u d łon i, a następn ie  spodem  
rozw arte j d łon i m asu j przez parę m in u t szyję  
od do łu  ku  górze, aż do brody  na p rzem ian  —
raz z lew ej, raz z praw ej strony.

I  na jw ażn ie jsze  — m asu j szyję-metrykę co k ilk a  
dn i przez 20 m in u t, a le  co dzień , dzień w dzień bez
przerw , choć przez 3 — 5 m in u t.

System atyczność da je  na jlepsze w yn ik i.

BEATA
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ROZMOWY 
Z CZYTELNIKAMI

Pan mgr Jan Minkiewicz z Warszawy pi
sząc list do redakcji nie żałował papieru ani 
atramentu. Trudno jest odpowiedzieć na 
wszystkie zarzuty, które nam postawił, bo nie
które nie tylko nie są ..magisterskie'1, ale 
wręcz niepoważne, ale na niektóre chętnie od
powiemy. Jednym z zarzutów, jaki nam sta
wia p. Minkiewicz jest to, że artykuły w „Ro
dzinie" są napastliwe, atakują — papieża, hie
rarchię KQŚcioła rzymskiego i że autorzy tych 
artykułów są oszczercami, grzesznikami itp. 
Panie Minkiewicz, my nigdy nie twierdzi
liśmy, że nasz Kościół posiadł wyłączną 
prawdę, że nasi kapłani to chodzące ideały, 
a ci, którzy piszą, piszą zawsze oliwą i mio
dem i piórem władają jak Parandowski czy 
Kossak-Szczucka.

Jesteśmy natomiast głęboko przeświadcze
ni, a tego w co sami wierzymy, nauczamy in 
nych, że Kościół nasz jest częścią Kościoła 
powszechnego, który jest przeznaczony dla 
wierzących Polaków, że posiada wszystkie 
znamiona Kościoła katolickiego i że sprawu
je ważnie wszystkie sakramenty święte przez 
swoich biskupów i kapłanów, że głosi czyste, 
nie skażone Słowo Boże i prowadzi swych 
wiernych do Boga i zbawienia. Wierzymy, 
głosimy i głosić będziemy i to niezależnie, czy 
się to będzie podobało czy nie, że hierarchia 
Kościoła rzymskiego na czele z papieżem już 
od wieków odeszła od nauki Chrystusowej, 
bo zamiast pokory wybrała pychę, zamiast 
ubóstwa — bogactwo, zamiast „czynić pokój-' 
błogosławiła wojnom, a zamiast troszczyć się
o lud biedny, wydziedziczony i wyzyskiwa
ny — zawsze stała po stronie możnych i bo
gatych i każdy bunt, i każdą walkę ° spra
wiedliwość piętnowała jako burzenie uświę
conego przez Boga porządku społecznego. Te
go zaprzeczyć nie można i tej prawdy wy
kreślić z dawnej i współczesnej historii nie 
sposób. Kto jako tako zna Ewangelię i zna 
historię Kościoła od czasów dawnych aż po 
dzień dzisiejszy, i kto nie tylko umie czytać, 
ale i wnioski wyciągnąć, ten nie może nie 
dojść do przekonania, że takiego Kościoła 
Chrystus nie założył.

My nie zakładamy nowego Kościoła — by
liśmy i jesteśmy w Kościele Chrystusowym 
przez Chrzest Sw. wszczepieni w Jego ducho
wy organizm, my go oczyszczamy z ludzkich 
naleciałości i fałszu, który grzeszni ludzie, 
chociażby w infułach i tiarach, dla utrwale
nia swego doczesnego panowania do Kościoła 
wprowadzili.

Z tymi „oszczerstwami" też chyba nie jest 
tak tragicznie. Na pewno są artykuły chro
pawe i nieporadne, nie piszą ich przecież za
wodowi publicyści. Ale, jeżeli chodzi o 
„oszczerstwo", to trzeba ustalić, gdzie się ono 
zaczyna. Nie Wiem, czy Pan Minkiewicz ma 
rodzinę i czy ma rodzeństwo. Jeżeli ktoś z 
sąsiadów czy przyjaciół przyjdzie do Pana 
; powie coś bardzo nieprzyjemnego, ale praw
dziwego o Pańskim synu, córce czy bracie, 
:zy Pan będzie obrażony i będzie uważał to 
za oszczerstwo?

Nie wydaje mi się, aby ci, którzy piszą w 
,Rodzin ie“, posługiwali się „oszczerstwami". 
Bo nie ma sensu... Prawdy jest tyle krzyczą
cej, bolesnej, tragicznej i koszmarnej, że od

takiej prawdy „bieleje włos". Wielu, którzy 
poznali papiestwo i życie hierarchii — wiarę 
straciło nie tylko w potrzebę Kościoła, ale w 
Boga. I to jest właśnie dramat. St. Żerom
ski powiedział: „Trzeba rozrywać rany pol
skie, ab\' nie zabliźniły się błoną podłości".
I nie tylko rany polskie, trzeba i rany kościel
ne rozrywać, by się nie zabliźniły błoną pod
łości, pychy i fałszu.

Argument, który Pan przytacza, że Kościół 
rzymski istnieje prawie 2000 lat i dlatego jest 
prawdziwy, jest co najmniej niepoważny.

Pierwsza gmina chrześcijańska powstała w 
Jerozolimie nie w Rzymie, tam bowiem za
istniały najważniejsze akty w życiu Chrystu
sa, i tam właśnie nastąpiło Zesłanie Ducha 
Sw. Wiemy, jakie przyczyny złożyły się na 
to. że Kościół Chrystusowy stal się „rzym
skim" i został upolityczniony. Religia mojże- 
szowa jest znacznie starsza niż chrześcijań
stwo, ale nikt z chrześcijan nie twierdzi chy
ba, że jest prawdziwa. Twierdzi Pan, że w 
naszych Kościołach nie wolno zawieszać 
obrazków Matki Boskiej Częstochowskiej i 
powołuje się Pan na zdanie jednego z na
szych księży.

Po pierwsze, nie mamy samych mądrych 
kapłanów, a ci, którzy przychodzą z rzymskie
go Kościoła, nie dostają dodatkowej porcji 
oliwy do głowy, aby zaraz zmądrzeli. Jeżeli 
to prawda, co Pan pisze, to Pan wyjątkowo 
trafił niekorzystnie, a po drugie, obrazy nie 
tylko wolno zawieszać, ale są nawet parafie 
pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochow
skiej w kraju i za granicą. Jest jednak róż
nica między nami. My nie czcimy obrazów, 
bo to są martwe dzieła rąk ludzkich, a my 
nie jesteśmy bałwochwalcami. My czcimy 
Najświętszą Maryję Pannę — Matkę nasze
go Zbawiciela, którą od Jej Syna oddzielić 
nie potrafimy. Kto wierzy w Syna i kto Go 
miłuje, nie może zapomnieć o Jego Matce.

Tylko my czcimy Jedną Matkę Chrystuso
wą. a więc nie Częstochowską, Ostrobramską, 
Kodeńską, Piekarską czy Nieustającej Pomo
cy. My sami wierzymy i nauczamy, że Ona 
wrszędzie jest zdolna wysłuchać, gdy ktoś z 
wiarą do Niej się zwraca. Tak samo w War
szawie, jak w Częstochowie, tak samo w naj
mniejszej wsi polskiej, jak w Lourdes czy w 
Krakowie. Z doświadczenia wiemy i z obser
wacji, że biskupi rzymscy i teolodzy, gdy są 
nawiedzeni chorobą czy niemocą, nie jadą do 
Lourdes czy Częstochowy, aby się leczyć. Ja
dą do najlepszych sanatoriów, do uzdrowisk 
zagranicznych, a zamiast wody z Lourdes 
sprowadzają najdroższe leki ze Szwajcarii i 
z Niemiec zachodnich. To jest wymowne.

Gdy chodzi o papieża Jana X X III, my go 
wraz z Panem cenimy za jego postawę w 
sprawie pokoju, w sprawie koegzystencji 
państw o różnych ustrojach i konieczności 
współżycia narodów w duchu Bożym. Uważa
my go za głowę Kościoła rzymskiego, który 
realnie ocenia sytuację współczesnego świata
i sytuację swego Kościoła.

A to, że nie uznajemy go za zastępcę Chry
stusa na ziemi tak jak większość chrześcijań
stwa, to mamy nadzieję, że on o to nie ma 
pretensji, tym bardziej dziwimy się Panu.

Poświęciliśmy Panu dość dużo miejsca i 
sądzimy, że Pan będzie zadowolony. Mimo 
naszych różnych poglądów łączy nas nie tylko 
wspólna wiara w Boga i w Ewangelię, ale 
wspólna Ojczyzna i szczerze Pana pozdra-
W ifł rn v

Ahc<-- oiif.
G dy  J a n  I I I ,  k ró l szwedzki, zobaczy ł przy swo- 

ijn  synu Zygm unc ie  I I I  W azie, k ró lu  po lsk im , 
bardzo bogato ub ranych  senatorów  — zaw oła ł:

-  Gdzie jest m ó j syn Z y g m un t, tu  w idzę sa
m ych  k ró lów !

*

Spytano raz w ieśniaka:
— G łęboko tu ?
— Oj, aż do samego dna - odpow iedzia ł w ieś

n iak .
— A ch łop u toną łby  tu?
— Ba, nawet na jw iększy  pan !

*

Rzecz dzie je  się w  przedzia le ko le jow ym . Na
przeciw  m łode j dam y  siedzi m ężczyzna  i żu je  
gum ę. D am a obserw uje go przez chw ilę , następ
n ie  podaje  m u  kartkę :

„B ardzo  up rze jm ie  z pana  strony, że stara się 
pan  zabaw ić  m ię  rozm ow ą. Proszę jednak  się 
n ie  trudzić. Jestem  głucha.

*

Do synka, k tóry  nie chce się uczyć gry na 
skrzypcach, m ów i ojciec:

-  Za godzinę ćw iczenia będę daw ać ci 5 zł.
— Mało - odpow iada chłopiec. — Sąsiad ob ie 

cał m i 10 zł, abym  ty lko  nie ćw iczył...

*

Jedenasto le tn i Jasio  m ów i do dziew ięc io le tn ie j 

H an i:
-  K ocham  ciebie. Gdy dorośniem y, zostaniesz 

m o ją  p ierw szą żoną.

*

K ow alsk i w raca do dom u „n a  gazie*4. D rzw i 
otw iera m u  żona, k tó ra  wygłasza następu jące  
przem ów ien ie :

- Ty w łóczyk iju , znów  jesteś p ijany . Z ap o 
m inasz , że masz dom , żonę, dzieci...

K ow alsk i w chodzi do po ko ju , bez słowa o tw ie
ra b iu rko , szpera w  szufladach , następnie prze
szuku je  szafę. Zaskoczona żona pyta :

— Czego ty  szukasz?
-  Dobrego słowa... -  odpow iada K ow alsk i.

★

Sędzia zw raca się do oskarżonego:
— Jak  oskarżony  nazw ie swoje ins tynk ty , k tó 

re kaza ły  m u  schować do k ieszeni zna leziony  

portfe l?
-  Był to in s tynk t zachow aw czy, pan ie  sędzio  

— odpow iada  oskarżony.

*

W ytw orna  dam a za trzym u je  się przed m ło 
dym  żebrak iem  i woła z oburzen iem :

-  Jak  pan  się nie w stydzi, tak i m łod y  i zdro 
w y m ężczyzna, żebrać zam iast pracow ać!

— To Jedyny zaw ód, proszę pan i — odpow iada  
żebrak  - w k tó rym  m ożna  rozm aw iać z kob ie 
tą , nie będąc je j p rzedstaw ionym ...

*

Do pewnego profesora przychodzi jak iś  ko le
ga Profesor ów  p rzy jm u je  go serdecznie, czę
stu je  pap ierosam i, ro zpy tu je  o rodzinę oraz o 
zdrow ie. Po pó łgodz inne j rozm ow ie  przeprasza  
na chw ilę , w ychodzi do labo ra to r ium  1 py ta  
swojego asystenta!

- N iech pan  m l pow ie, ten facet, k tó ry  sie
dzi u m n ie  w gabinecie, kto  to w łaśc iw ie  jest?

MAJ - CZERWIEC

N 26 N. po Wniebowstąpieniu, 
Filipa, Dzień Matki

P 27 Tana, Oliwii, Bedy
W 28 Augustyny, Feliksa

s 29 Bogusława, Maksymina
c 30 Feliksa, Ferdynanda
p 31 Anieli, Petroneli
s 1 Fortunata, 

Międzynarodowy 
Dzień Dziecka
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