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Trzeciego dnia odbywały się gody weselne w Kanie G a
lilejskiej. Matka Jezusa brała w nich udział. Zaproszono na 
wesele także Jezusa i uczniów jego. Otóż gdy zabrakło wi
na, matka Jezusa rzekła do niego: „Nie mają już wina!" Je 
zus odpowiedział jej: „Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze 
nie nadeszła godzina moja". Matka jego rzekła do sług: 
„Zróbcie, cokolwiek wam powie". A stało tam sześć stągwi 
kamiennych, przygotowanych na obrzędowe obmywania 
żydowskie; każda z nich mogła pomieścić dwa lub trzy 
wiadra. Jezus rozkazał im: „Napełnijcie stągwie wodą", I 
napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: „A teraz za
czerpnijcie i zanieście gospodarzowi wesela". A oni za
nieśli. Zaledwie (gospodarz wesela skosztował wody prze
mienionej w wino — a nie wiedział, skąd się wzięło, lecz 
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli to dobrze — przy- 
wołał pana młodego i rzekł do niego: „Wszyscy stawiają 
najpierw lepsze wino, a kiedy sobie goście już podpili, 
gorsze; ty natomiast zachowałeś dobre wino aż do tej 
chwili".

Taki był początek cudów, który Jezus uczynił w Kanie G a

lilejskiej; objawił chwałę swą — a uczniowie jego uwierzyli 

weń.

Przy pierwszym' cudzie — w długiej serii 
„znaków” Jezusa Chrystusa — pierwszorzęd
ną irolę odegrała Jego Matka. Na Jej prośby 
Zbawiciel przyspieszył „swoją godzinę'' czyli 
porę działalności publicznej znaczonej cuda
mi dla podkreślenia nadnaturalnego posłan
nictwa. Skuteczna interwencja Najśw. Marii 
Panny zachęca do snucia myśli na temat 
chrześcijańskiego kultu maryjnego.

Nie ulega wątpliwości. że podstawy tego 
kultu znajdziemy w Piśmie św„ które przed
stawia dwa istotne przywileje Marii: boskie 
macierzyństwo i dziewiczość przy poczęciu 
Syna Bożego w ludzkiej naturze.

Prawdy o boskim macierzyństwie Marii nie 
znajdziemy w ewangeliach w form ie goto
wej. Nigdzie nie nazywają Najśw. Panny 
Matką Boską lub Matką Boga-Człowieka. 
Jednakże prawdę tę wysnuć potrafi każdy 
chrześcijanin, wierzący w bóstwo Zhawiciela 
zrodzonego przez Dziewicę z Nazaretu.

Poczęta Ona i porodziła Jezusa zwanego 
Chrystusem (Mesfjaszem). co wynika ze słów: 
..Albowiem co się w niej poczęło, z Ducha 
Świętego jest" (Mat. 1, 20) — „Z  której się 
narodził Jezus zwany Chrystusem'' (Mat. I, 
16) — ..Oto poczniesz w łonie i porodzisz sy
na i nadasz Mu imię Jezus, Ten będzie w iel
kim i Synem Najwyższego nazywany będzie. . 
a królestwu Jego nie będzie końca” (Lu1 >1, 
31—33) — ,.I stało się. gdy tam byli, że w / - 
pełniły się dni. by porodziła. I porodziła syna 
swego pierworodnego...’’ (Luk. 2, 6 n.).

Pismo św. nazywa Marię Matką Jezusa 
lub Matką Pana: „ I wszedłszy w dom, zna
leźli dziecię z Maryją matką Jego i upadłszy 
pokłonili się Jemu" (Mat 2. U ) — A  on po
wstał. wziął Dziecię i matkę Jego w nocy i 
uszedł do Egiptu" (Mat. 2. 14) — ,.A skądże 
mi to, że przyszła matka Pana mego do 
mnie? ' (Luk. 1. 43) — „A  pod krzyżem Je
zusa stała matka Jego i siostra matki Jego...’  
(Jan 19, 25) — „C i wszyscy trwali jednomyśl
nie na modlitwie wraz z niew iastami, z Ma
ryją, matką Jezusa, i z  braćmi Jego.,.’ (Dz. 
Ap. I, 14).

Noiwy Testament stwierdza, że to co należy 
do Jezusa z Nazaretu, Syna Marii, przynależy 
też do Osoby Logosa (Słowa), Syna Bożego: 
„A  to wszystko stało się, aby się wypełnili).

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

Dr Eusene C. BUke — sekre
tarz generalny Światowej R a 
dy Kościołów

Bożonarodzeniowe orędzie 
sekretarza generalnego ŚRK

Sekretarz generalny' Światowej 
Rady Kościołów, dr E. C. Blake, 
wystosował z okazji Bożego Na
rodzenia 1969 r. specjalne orędzie 
do wszystkich Kościołów — 
członków SRK w którym czyta
my m.in.: „Boże Narodzenie to 
święto pokoju. Wszyscy jesteśmy 
w pełni świadomi konfliktów na
szej epoki. Boże Narodzenie nie 
daje nikomu możliwości ucieczki 
od tych ^>raw... Jezus z Nazare
tu przynosi pokój i sprawiedli
wość tym. którzy są na margine
sie społeczeństwa i tym. którzy 
chcą się bronić” .

Zagraniczni teolodzy 
wykiadajq w Rumunii

W ramach wymiany profeso
rów. anglikański teolog ks. A. M. 
Ałlchin z Oksfordu, redaktor na- 
czjelny czasopisma „SotSBmost”, 
wygłosił dwa wykłady gościnne 
w  Wyższych Szkołach Teologicz
nych Rumuńskiego Kościoła Pra

wosławnego w  Sibiu i Bukaresz
cie. W roku akademickim 1969 70 
oczekuje się jeszcze poza tym 
profesorów z wykładami gościn
nymi z Kościoła Etiopsko-Prawo- 
sławnego Indii i z Armeńskiego 
Kościoła Apostolskiego.

Posiedzenie sekretarzy 
światowych zwiqzków 
wyznaniowych

W drugiej połowie listopada
1969 r. obradowali w Genewie 
sekretarze różnych światowych 
związków' wyznaniowych: M ię
dzynarodowej Konferencji B i
skupów Starokatolickich, Angli
kańskiej Wspólnoty Kościelnej. 
Światowej Federacji Laterań
skiej, Światowego Aliansu Ko
ściołów Reformowanych, Świato
wej Rady Metodystów, Świato
wego Związku Baptystów, Mię
dzynarodowej Rady Kongrega- 
cjonaJistów i in. W obradach u- 
czestnjczyli także obserwatorzy 
Patriarchatu ekumenicznego w 
Konstantynopolu, Światowej Ra
dy Kościołów i Kościoła Rzym

skokatolickiego. Uczestnicy S i e 
kania w Genewie wypowiedzieli 
się za podjęciem rozmów dwu
stronnych między poszczególnymi 
światowymi związkami wyzna
niowymi.

Luteranie i reformowani 
dyskutują o teologii 
małżeństwa

14 listopada 1969 r. odbyło się 
wspólne spotkanie przedstawicie
li Światowej Federacji Laterań
skiej i Światowego Aliansu K o
ściołów Reformowanych w  Car- 
tigny k. Genewy. Uczestnicy 
spotkania dyskutowali nad za
gadnieniem teologii małżeństwa, 
jak i nad innymi problemami 
małżeńskimi. Celem tego spotka
nia było przygotowanie dialogu 
na len temat z teologami rzym
skokatolickimi.

Owocem obrad są dwa projek
ty dokumentów, które będą prze
dyskutowane na następnym po
siedzeniu. Odbędzie się ono także 
w  Cartigay od 19— 21 marca
1970 r.



Matka Zbawiciela
cc  jest powiedziane od Pana przez Proroka 
mówiącego: Oto Panna pocenie i porodzi Sy
na i nazwą imię Jego Emanuel, co się w y
kłada: Bóg z  nami" (Mat. 1. 22) — ,_Na po
czątku było Słowo, a Słowo było u Boga i 
Bogiem było Słowo... A  Słowo stało się cia
łem i mieszkało między nami i widzieliśmy 
chwalę Jego, pełnego łaski i .prawdy, chwałę 
jako Jednorodzonego od O jca" (Jan 1, 1—14)
— „Bóg zapowiedział był przez Proroków 
swoich w Pismach Świętych o Synu swoim. 
Ten zaś będąc według ciała potomkiem Da
wida... okazał się Synem Bożym w mocy, Je
zusem Chrystusem. Panem naszym" (Rzym. 
1. 2— 4) — „Lecz gdy nadeszła pełność czasu 
zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewia
sty...’’ (Gal. 4, 4) —  „On istniejąc w postaci 
Boga nie skorzystał ze sposobności, by na 
równi być z Bogiem, ale ogołocił samego sie
bie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się po
dobnym do ludzi. A w zewnętrznym przeja
wie uznany za człowieka uniżył samego sie
bie. stawszy się posłusznym aż do śmierci — 
a śmierci krzyżowej”  (F ilip  2, 5 n.).

Wniosek z lego słuszny, że Maria, Matka 
Jezusa z Nazaretu, jest prawidłowo nazywa
na Matką Syna Bożego w ludzkim ciele. Mat
ka Boga-Czlowieka, Bogarodzicą. Jak zauwa- 

■ najstarsi pisarze chrześcijańscy, macie- 
f»>/istwo to nie obejmuje natury Boskiej 
Chrystusa. Nie wolno mówić, że Maria jest 
Matką Bóstwa. To macierzyństwo wyraźnie 
się ogranicza do natury ludzkiej Zbawiciela, 
lecz ła natura nie posiada własnej osobowo
ści; korzysta z osobowości Drugiej Osoby 
Trójcy Przenajśw dzięki tzw. unii hiposta- 
tycznej. Skoro chrześcijaństwo wierzyło od 
samego początku, że Bóg umarł (chociaż jest 
nieśmiertelny) i że Bóg się narodził (chociaż 
jest odwieczny i bez początku), tym samym 
więc wierzyło, że Ten właśnie zrodzony i 
uśmiercony Bóg ma Matkę.

Dla przywileju Boskiego macierzyństwa 
różne postacie biblijne wyraziły Marii cześć 
nalewną Bogarodzicielce. I tak anioł Gabriel 
mówi do Niej: „Bądź pozdrowiona, łaski peł
na, Pan z Tobą, blogoslawionaś ty między 
niewiastami" (Luk I, 28) Z kolei św. Elżbie
ta witała Marię: „Blogoslawionaś ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc żywota

twego, I blogoslawionaś, któraś uwierzyła, 
że wypełni się to, co ci oznajmiono od Pana" 
(Luk. 1, 42 i 45) W związku z tym Maria 
wvśpiewała słynny hymn: „Uwielbia dusza 
moja Pana... bo Oto odtąd błogosławioną zwać 
mnie będą .wszystkie narody” (Luk. 1, 48). 
Zapewne wyrazy czci złożyli Marii pastusz
kowie. którzy „spiesząc się przybyli i zna
leźli Marię i Józefa oraz Dzieciątko złożone 
w żłobie”  (Luk. 2. 16). Bogarodzicielkę ucz
cił starzec Symeon prz3’ okazji ceremonii 
Oczyszczenia, gdy wziął Dziecię „na ręce 
swoje i wielbił Boga" oraz „błogosławił im" 
czyli Marii i Józefowi (Luk 2, 25—35), Mędrcy 
ze Wschodu „wszedłszy w dom. znaleźli 
Dziecię z Marią, Matką Jego i upadłszy po
kłonili się Jemu” czvlj pośrednio uczcili też 
Matkę (Mat. 2, 11).

W miarę fizycznego wzrostu Syna Matka 
odsuwa się w  cień, czego zresztą wymagały 
(i nadal wymagają) wschodnie obyczaje. Sy
tuacji nie ułatwia! Syn. Na pytanie Matki 
„Synu, czemuś nam to uczynił?" dwunasto
letni Jezus odpowiedział: . Czemuście mnie
szukali? N ie wiedzieliście, że powinienem być 
w domu Ojca mego?". Niezależnie od tego 
„Jego Matka chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu" (Luk. 2. 4H— 51). 
Odsunięcie Matki w cień widoczme było. gdy 
Jezusowi doniesiona że stoi niedaleko z 
krewnymi i  chce Go widzieć. Otaczający tłum 
wtedy usłyszą!: „Matką moją i braćmi moimi 
ci są, którzy słuchają słowa Bożego i wypeł
niają je”  (Luk. 8, 19 n.). Podobnie odsunął 
Jezus uwagę słuchaczy od swej Małki, gdy 
„pewna niewiasta z .tłumu donośnym głosem 
rzekła do Niego: Błogosławione łcaia, które
Cię nosiło i piersi, któreś ssał. On zaś odpo
wiedział: Owszem, bardziej błogosławieni są 
ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują 
je ’ ’ (Luk. 11, 27 n.). Podobne zachowanie 
Chrystusa widoczne jest w Kanie Galilejskiej. 
Na troskliwą uwagę Matki: „Wina nie mają” 
odpowiedział zagadkowo: „Czyż to moja lub 
twoja sprawa. Niewiasto?", lecz mimo to za
jął się tą sprawą i  prośbę spełnił.

Cześć dla Bożej Rodzicielki okazywaną za 
Jej życia szerzyli chrześcijanie wszystkich 
narodów i czasów, o czyni świadczą liczne 
malowidła i rzeźby katakumbowe. księgi l i 

turgiczne i wypowiedzi Ojców Kościoła. Jest 
prawdą, że w pierwszych dwóch wiekach nie 
mówiono o Marii jako o Bogarodzicy zapew
ne dlatego, by prawdziwego kultu chrześci
jańskiego nie sprowadzić na manowce pogań
stwa; które wówczas oddawało cześć boską 
przeróżnym bogom i boginiom. Należy pod
kreślić 2 mocą, że chrześcijanie nigdy nie 
uważali Marii za jeszcze jedną boginię, ale 
•woleli na ten temat milczeć wtedy, gdy trze
ba było wpierw obronić wiarę w bóstwo Je
zusa Chrystusa, co się stało ostatecznie do
piero w IV w. Wtedy podobno pojawiła się 
pierwsza modlitwa maryjna: „Pod Twoją o- 
bronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. 
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrze
bach naszych..,” . Jest ona wyrazem przeko
nania. że w zaświatach stosunki społeczne 
układają się podobnie jak na ziemi, gdzie 
matka cesarza; króla. rządcy ma ogromny 
wpływ na losy poddanych. Wyobrażenia te w 
poważnej mierze wywołały kult maryjny tak 
i'ozbudowany. że przesłaniał niekiedy central
ną postać chrześcijaństwa, Chrystusa. Nieza
leżnie wszakże od tego jest i pozostanie na 
zawsze prawdą, że Bóg zawitał na ziemi za 
pośrednictwem skromnej Dziewicy z Naza
retu i Jej przede wszystkim powierzył wiel
ką tajemnicę Swego Wcielenia. Za to należy 
się Jej nasza chrześcijańska cześć, wdzięcz
ność i miłość.

Ks. S. W ŁO D ARSKI

STYCZEŃ

lii N Piotra
19 P Henryka. Marty
20 W Fabiana, Sebastiana
21 S Agnieszki, Jarosława
22 c Wincentego, Anastazji
23 p Marii, Raimunda
24 s Tymoteusza, Chwaliboga

W spólna Komunia św. 
w Holandii

Paralie protestanckie i rzym
skokatolicka holenderskiego mia
sta Nimwegen, które już od pew
nego czasu współpracowały ści
śle jako „Rada Kościołów” , po
stanowiły ostatnio zjednoczyć 
wszystkie świątynie miasta. De
cyzja .ntegracji poprzedzona zo
stała publiczną, międzywyznanio
wą uroczystością Komunii ś w . 
zorganizowaną 21 września 1969 
r. 2 okazji ponownego otwarcia 
zniszczonego w czasie wojny ko
ścioła św. Stefana w Nimwegen. 
Uroczystością Komunii św. kie
rowali wspólnie duchowni pro
testanccy i rzymskokatoliccy, a 
uczestniczyło w miej ók. 2 tysię
cy wiernych z różnych Kościo>- 
Jów.

Zjednoczony Kościół 
Chrystusowy w USA  
dom aga się od rzqdu 
rewizji polityki wobec Rodezji

Zjednoczony Kościół Chrystu
sowy w  USA pragnie wezwać

rząd swego kraju do few iz ji po
lityki wobec Rodezji. Komitet do 
spraw misji światowej tego K o
ścioła zaprotestował jednocześnie 
z powodu odmowy wydania przez 
rząd rodezyjski wizy czołowemu 
działaczowi misyjnemu, ks. Che
ster A. Marcus. Zdaniem Kom i
tetu, amerykański Departament 
Stanu winien domagać się od 
rządu rodezyjskiego wyjaśnienia 
tej decyzji. Zjednoczony Kościół 
Chrystusowy wysyła już od 78 
lat misjonarzy do Rodezji.

Pomoc Kościołów dla ofiar 
trzęsienia ziemi w Banja Luce

Na apel wystosowany przez 
Światową Radę Kościołów, wzy
wający do udzielenia pomocy w 
odbudowie zniszczonej przez 
trzęsienie ziemi miejscowości 
Banja Luka w  Jugosławii, odpo
wiedziały już Kościoły Skandy
nawii, Holandii, NRD, USA, Au
stralii i  Nowej Zelandii. Za na
desłane pieniądze Światowa Ra
da Kościołów pragnie odbudować 
szkoły w tym mieście względnie 
wybudow;ić centrum zdrowia.

Pastor NiemoJler krytykuje 
ruch wyznaniowy w NRF

Wieloletni więzień nazizmu, a 
obecnie znany działacz pdkojowy
— pastor Martin NiemóHer, 
stwierdził niedawno, że ruch wy
znaniowy w NRF, znany pod na
zwą „Żadnej innej Ewangelii”  i 
skierowany przeciw współczesnej 
myśli protestanckiej, jest na 
błędnej drod-ze, żądając wiary w 
Biblię. Zdaniem Niemollera, w ia
ra w Biblię nie może zastąpić 
wiary w  Jezusa. „Wiara w Jezu
sa jest stosunkiem personalnym, 
którego nie można ustanowić, 
lecz który można łatwo zburzyć ’.

Kampanio informacyjna 
kościelnych organizacji 
pomocy w Szwajcarii

Trzy najważniejsze organizacje 
kościelne do spraw pomocy go
spodarczej w  Szwajcarii połączy
ły się niedawno w społeczność 
roboczą, która pragnie pogłębić 
w opinii publicznej zrozumienie 
dla potrzeb Trzeciego Świata.

Kampania informacyjna 2Sć2ęła 
się już 14 listopada ub.r. w Ber
nie konferencją prasową, na któ
rej przedstawiono warunki sku
tecznej pomocy w rozwoju go
spodarczym. Poza tym planuje 
się akcję plakatową, odpowiednie 
ogłoszenia w gazetach i specjal
ne audycje w radio i telewizji.

Zamordowanie biskupa  
Kościoła Episkopalnego  
w Liberii

Dillard H. Brown, biskup Ko
ścioła Episkopalnego w  Liberii, 
został zamordowany 19 listopada 
ub.r. w swoim biurze w  Monro- 
vii. Ofiarą zamachu padl również 
szef kancelarii biskupiej, a se
kretarka kancelarii zostila cięż
ko ranna. Zamachowcem był 
młody Biafrańczyk.

Biskup Brown pochodził z 
USA. W 1961 r. przybył do Libe
rii i od 1964 r. był biskupem die
cezji liberyjskiej, która podlega 
Protestanckiemu Kościołowi Epi- 
skopalnemu w  USA.



JEDNO
W
CHRYS
TUSIE

Przygotow anie

„On, który nam życie dał. uczy! nas 
modlić się... On. Nauczyciel jedności 
i pokoju, chciał przede wszystkim, nie 
aby każdy tylko za siebie się modlił 
Mamy publiczną i .wspólną modlitwę. 
Gdy modlimy się nie czujemy tego za 
jednego człowieka, lecz za cały naród, 
bo jesteśmy wszyscy jedno. Bóg uczył 
nas pokoju, zgody i jedności. On cier
piał za nas wszystkich w jednej osobie, 
On chciał też, aby każdy za wszystkich 
się m odlił". (Cyprian. Ojcze Nasz).

Uwielbienie  
i Dziękczynienie

„A  ja gdy będę podwyższony od zie
mi, wszystkich pociągnę do siebie", (św. 
Jan 2,32) -
— Chwalmy Boga:
Za darowaną nam w  Chrystusie '„jed

ność ducha":
Za Jego krzyż i Jego mękę; za Jego 

krew, za nas wszystkich przelaną... 
Za Jego życie zmartwychwstałe, w  któ

rym wszyscy mamy udział...
Za Jego łaskę i miłość i ibłogosławień- 

stwo. którymi nas hojnie obdarowu

je przez życie i służbę Kościoła, któ
ry jest jego ciałem...

Za naszą społeczność w modlitwie: 
która nas zbliża do naszego Pana i dn 

siebie wzajemnie... 
która znosi wszelkie granice rasy i ję

zyka. tradycji, nieznajomości i nie
porozumienia...

Za arcykapłańską służbę naszego Pana: 
K tóry  nas wszystkich w swoim sercu 

przedkłada Bogu...
K tóry kładzie nam w serce modlitwy, 

jakich gotów jest wysłuchać...
K tóry nas umacnia, byśmy trwali w 

modlitwie przeciw wszelkiej poku
sie, nie ustawali i nie wątpili...

Za działanie Ducha Świętego, 
źródło i twórcę jedności...

Pokuta

Pomni swych wielkich darów łaski 
Bożej prośmy Go o odpuszczenie wszy
stkich naszyci; grzechów siejących n ie 
zgodę — w stosunkach człowieka do 
człowieka, w Kościele i w  świecie. .

W yznajem y z żalem

nasz brak miłości do Boga i lpdzi... 
nasze zadowolenie z siebie i naszą nie

chęć do przyznania jakiegokolw iek błę
du czy niedoskonałości w  .swoim koście
le lub u siebie samego... 
nasz brak w iary w moc Bożą do two
rzenia jedności...
Serce czyste stwórz we imnie, o Boże. 
a ducha prawego odnów we mnie.
— Zbawicielu świata, który przez krzvż 
Swój i przez krew Swoją drogą w_r 
wybaw ił: Prosimy Cię w pokorze, o Pa
nie, wybaw nas i pomóż nam. Amen.

Módlmy się

— Święty Boże. — święty mocny, św ię
ty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad 
nami.

—  Od powietrza, głodu, ognia i  woj
ny — wybaw nas Panie.

-— Abyś nam dał w iarę żywą i światło 
pośród otaczających ciemności — 
prosimy Cię Panie .

—  Abyś serca nasze skruszył i do ża
lu pohudził, —  prosimy Cię Panie.

—  Abyś Kościół św ięty —  Powszechny 
i Apostolski w  Tw oje j prawdzie i 
miłości ugruntować i zachować ra
czył, —  prosimy Cię 'Panie.

—  Abyś nam w iny nasze przebaczyć 
raczył, —  prosimy Cię Panie,

—  Abyś Ojczyznę naszą wolnością i 
pokojem darzyć raczył. —  prosimy 
Cię Fanie. I



TYDZIEŃ MODLITWY 
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

pod hasłem: „ALBO W IEM  W SPÓ ŁPR A CO W N IKA M I BOŻYM I JESTEŚM Y"  
(1 Kor. 3. 9) 

od 18 do 25 stycznia 1970 r. w W A R S Z A W I E

Dzień Pierwszy — 18 stycznia br. n i e d z i e l a  godz. 18.00 
KATEDRA K O Ś C IO Ł A  P O LS K O - •
K A T O LIC K IE G O  ul. Szwoleżerów róg Czerniakowskiej

Dzień Drugi -  19 stycznia br. p o n i e d z i a ł e k  godz. 18.00 
KA PLICA  Z JE D N O C Z O N E G O  K O Ś C IO Ł A  
E W A N G E LIC Z N E G O  ul. Zagórna 10

Dzień Trzeci -  20 stycznia br. w t o r e k  godz. 18,00
ŚW IĄTYNIA K O Ś C IO Ł A  EW. R EFO R M O W A N EG O  ul. Świerczewskiego 74

Dzień Czwarty — 21 stycznia br. śr o d a godz. 18.00 
PO LSKI K O Ś C IÓ Ł  C H R Z E Ś C IJA N  BAPTYSTÓW  ul. Waliców 25

Dzień Pigty — 22 stycznia br. c z w a r t e k  godz. 18.00 
KATEDRA K O Ś C IO Ł A  EW. A U G S B U R S K IE G O  PI. Małachowskiego 

Dzień Szósty — 23 stycznia br. p i ą t e k  godz. 18.00 
KAPLICA K O Ś C IO Ł A  M E T O D Y S T Y C Z N E G O  ul. Mokotowska 12

Dzień Siódmy — 24 stycznia br. s o b o t a  godz. 18.00 
STA R O K A TO LIC K I K O Ś C IÓ Ł  M ARIAW ITÓW  ul. Wolska

Dzień Ósmy — 25 stycznia br. n i e d z i e l a  godz. 18.00 
KATEDRA K O Ś C IO Ł A  P R A W O SŁA W N EG O  ui. Świerczewskiego 52

W arszawa — Praga

—  Abyś wszystkie narody w  Bożym 
Królestw ie 2jednoczyć i błogosła
w ić raczył, —  prosimy Cię Panie.

—  M ó d lm y  się.
Za p rzew od n ik ó w  d u c h o w ych  K ościo ła
św ięte go  na ca łym  św iecie:
—  Aby Bóg im przewodzi! i dal im mą

drość i moc, by nas naprzód wiedli 
na diod2e ku (jedności...

—  Aby m ieli odwagę uwolnienia się od 
przyjętych przesądów, przestarza
łych tradycji i wszelkiej fałszywej 
uporczywości...

—  A by wszyscy, którzy znajdują się 
w położeniu bez wyjścia, zostali po
krzepieni i nabrali otuchy dzięki 
modlitwom, współczuciu i zrozu
mieniu swoich braci, na całym świe
cie.

Za chrześcijan na całym  
św iecie

— Byśmy pozyskali niewzruszoną pew
ność, że Bóg chce j e d n o ś ć  i...
—  Byśmy coraz bardziej ożywieni byli 

pragnieniem, aby ze względu na tę 
jedność chrześcijańską działa się w o
la Boska i urzeczywistniała się o ile 
można, przez nas...

— Byśmy uważali na kierownictwo

Boga i chętni byli uczynić nowe 
kroki w  kierpnku jedności chrześ
cijańskiej, nie czekając aż zobaczy
my. dokąd one prowadzą, pomni 
słowa: „Posłuszeństwo poprzedza
zrozumienie,'.1.

—  Byśmy w każdej społeczności dążyli 
pokornie do świętobliwości. bez któ
rej nikt nie ogląda Pana...

—  Byśmy, gdy się zbliżamy do Chry
stusa, zbliżali 'się też wzajemnie do 
siebie jako członkowie jednej ro
dziny.

—  Byśmy szli za Nim, który jest dro
gą, byli przywiązani do Niego, który 
jest prawdą, i żyli przez Niego, któ
ry jest życiem, teraz i na wieki. 
Arnen.

Modlitwa
„K ielich  błogosławienia, który błogo

sławimy, czyliź nie jest społecznością 
krwi Chrystusowej? —  Chleb, który 
łamiemy, czyliż nie jest społecznością 
ciała Chrystusowego? Gdyż jeden jest 
chleb, jednym ciałem my wielu jesteś
my, bo wszyscy jednego chleba jesteś
my uczestnikami11. (1 kor >10, lfi— 17).
—  Jak ongiś ten chleb rozproszony by! 

po górach i zebrany został, tak zgro
madź Tw ój święty Kościół 2 krań
ców ziemi w jedności Twojego Kró-

Płaskorzeźba św. .lerzepo z Dworu A r
tusa w Gdańsku

fot. Muzeum N an idow c  w  W-w ie

leslwa. Tys o Panie, godzien jest 
wszelkiej czci od wieków aż na 
wieki

—  Dziękujemy Ci, Ojcze Św ięty za 
święte imię Twoje, które zapisałeś 
w  sercach naszych, i za poznanie, i 
wiarę, i życie be2 końca, które nam 
objawiłeś przez Jezusa, Sługę 
Swego

— Zmiłuj się, o Panie, nad Kościołem 
Twoim , wybaw Go od wszelkiego 
zła: doskonal Go w Tw oje j miłości. 
Zgromadź Go ze wszystkich naro
dów w jedności .którą przygotowa
łeś, niech Tw oja będzie moc i chwa- 
la na w ieki wieków

— Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Tobie 
niech będzie cześć od w ieków aż na 
wieki. Amen.

U w a u ii

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
zostanie zapoczątkowany uroczystym nabo
żeństwem ekumenicznym, które zostanie od
prawione w Katedrze Kościoła Polskokatolie- 
kiego w Warszawie, ul. Szwoleżerów róK 
Czerniakowskiej w niedzielę dnia 10 stycz
nia lflTO r o godz. 5H.00. — Kazanie w y 
głosi >ks. b is k u p  Jan NIEW IECZERZAL Pre
zes Polskiej iRady Ekumenicznej.

— lSiiboieństwo ekumeniczne zostanie po
przedzone spowiedzią ogólna dla dorosłych o 
godz. i l . i .  Do przyjęcia Komunii św obo
wiązuje post 'eucharystyczny (3 godz. przed 
przyjęciem).
Kościół ogrzewany.

s



ROZMYŚLANIA PRZY KOMINKU

Geniusz miasta
,,Tu po raz pierwszy się k och a iem  
Walczyć uczyłem się po kryjom u  
Tu się jak dziecko rozpłakałem 
Stojąc na gruzach swego domu

Tuta j ujrzałem 'kształt marzenia,
Gdy naród [wyrzekł: „Niech  się stanic'”
Gdy trud uparty, popiół zmieniał 
W miasta mojego zmartwychwstanie."

Jerzy Skakowskl ..Maja W arsuw *'

Miasto zamordowane. Za 
zamarzniętą Wislq stało ciem 
ną, postrzępioną bryłą, niere
gularną i poszarpaną. Jak 
widmo. jak symbol grozy, 
śmierci, zniszczenia...

Warszawa, w myśl rozka
zu Hitlera. miała zniknąć 
jako miasto Z powierzchni 
ziemi. Z czadem, miała prze
siać istnieć nawet jako „poję
cie geograficzne".

Po upadku Powstania aż 
po chwilę Wyzwolenia, h itle 
rowcy przeprowadzali plano
wą akcję niszczenia domów i 
ocalałych dzielnie — wszyst
kiego. co jeszcze pozostało. 
Zachowały się instrukcje i ra
porty specjalnych oddziałów 
•niszczycielskich i z tych oca
lałych dokumentów wylania 
się zwarta, logiczna koncep
cja, inżyniersko opracowana, 
a mająca na celu zamienie
nie miejica, które zwało się 
Warszawą w trojańskie ru i
ny.

Czy obłędny fiihrer widział 
w swej wyobraźni pagórek 
pod Hissarlikiem, czy też 
uzorowal Jię na słowach 
„niech nie zostanie kamień 
na kamieniu" — nie wiado- 
mo. Pewnym jest natomiast, 
że nie wydawał rozkazu za
głady konkretnego nieprzyja
ciela, lecz ferował wyrok na 
Miasto, na zgliszcza, ruiny, 
dopalające się domy, na nie- 
dobiły organizm urbanistycz
ny i w swej zaciekłości trak
tował go jak wroga!

A tymczasem za Wisłą, d o j
rzewała radziecka zwycięska 
ofensywa.

W tej sytuacji „pojęcie geo
graficzne" zamienione zosta
je tu „Festung Warachau", w 
twierdzę, strategiczny umoc
niony węzeł oporu mający za
hamować zwycięski marsz 
wojsk radziecko-polskich na 
kierunJeu poznańsko - berliń
skim. Rozpoczyna się więc 
b udowa betonowych umoc
nień, schronów, zakładanie 
pól minowych, zasieków 
i zapór przeciwczołgowych.

Radziecka „Operacja Z i 
ma" rozpoczyna się 12.1.1945 r. 
potężnym dwustronnym ude
rzeniem z rejonów  Warki na 
południu i Modlina na półno
cy. Działania ofensywne zo 
stają przyspieszone na skutek 
naglących listów Churchilla, 
który w imieniu zachodnich 
aliantów prosi o maksymal
ne przyspieszenie ofensywy. 
To „ardeńska niespodzianka"

tak poważnie zachwiała za
chodnią pewnościĄ siebie i p o 
została nadzieja, że wschodni 
sojusznik nie zawiedzie z po
mocą. 1 nie pawodzi! /

Bezpośrednie ,natarcie na 
stolicę rozpoczyna się 17 sty
cznia.

„Żołnierzom  fi dywizji p ie
choty dane było jako pierw 
szym wstąpić do wymarłego 
miasta na nasiąkle |fcrwiq po- 
wstańczą pobojowisko . —
pisze Stanisław Kom ornicki w 
pracy pt. „Operacja warszaw
ska w styczniu 1945 roku" — 
Lód na ,Wiśle jbył js^by i po- 
dziurłrtkiony pociskami. Dzia
ła ciągnięto nie ,końmi, lecz 
ręcznie, za pomocq lin. K o
nie przeprowadzano pojedyn
czo. Bryły lodu pękały pod 
ciężarem sprzętu i rozbijały 
się na grudki. Mróz okrywał 
szronem wąsy, kołnierze, pła
szczę, bielił bnci i daszki -ro
gatywek. W iatr wciskał się 
pod peleryny. Niemieckie sa
moloty, co chwila zjawiały 
się nad irzeką i z niskiego lo 
tu ikoszącego próbowały ata
kować przeprawę...".

Zacięte walki o  miasto 
kończą się 18 stycznie i zwy
cięskie wojka polskie i ra 
dzieckie ruszają dalej na za
chód. W Warszctwie pozosta
ją saperzy. Rozpoczyna się 
budowa mostu i rozminom-y- 
wanie.

19 stycznia, w wyzwolonej 
Wars2au)ie odbyuJa się pierw
sza od lat defilada wojsko
wa, w której \kroczy ze sztan
darami żołnierz polski i oto 
na małym skrawku Alei Jero
zolimskich pojawia się 10 ty
sięcy warszawiaków! To już 
zakrawa na cud! (To jest 
wręcz niepojęte, skąd się 
wzięli ?

A jednak7 A jednak, to 
jest fakt. Fakt wyrażający się 
także Izami, wiwatami, bia
ło-czerwonymi chorągiewka
m i w zmarzniętych rękach. To 
ludność stolicy wita swoje 
wojsko w swoim mieście N ie
ważne, że miasto jest zbioro
wiskiem ruin i zgliszcz, że 
brak wody, światła, komuni
kacji. Najważniejsi są Oni, 
ci ■ skromni pionierzy, którzy 
na pierwszą wieść o wyzwa
laniu — wracają!

Drogami i ścieżkami, tuż za 
wojskiem i obok wojska, obok 
czołgów, armat i samocho
dów idą nieprzejrzanymi 
„sznureczkami" mężczyźni, 
starcy, 'kobiety i dzieci. Za
biedzeni i wynędzniali 2 ple

cakami t tobołkami. Nie cze
kają na żadne wezwania, czy 
zarządzenia. Nie wiedzą je 
szcze czy Miasto zostanie od
budowane — lecz Są!

Jakiż przedziwny roman
tyzm, jakaż nieustępliwa
wiara, jakaż silna wola oży
wia te zimowe dni sprzed 25 
lalj Ci wygnańcy J  w nwej
chwili spontanicznego po
wrotu decydują oto o przy
szłości miasta. Oni to w 
swych tobołkach i węzełkach 
przynoszą na ruiny życie, 
niosą przyszłość. Z  ich upor
czywych kroków, mrówczej 
krzątaniny, pierwszych dym
ków jawiących się nad „ko
m inami". z zapachu kartofli 
i kapuśniaku — ma loyrasnąć 
w przyszłości Trasa W —2 i 
M DM  i Ściana Wschodnia

Nie rezonują, nie dyskutuje, 
nie pytają co będzie. Są! Wró
cili do domu — do Warsza
wy. Czyżby to nieśmiertelny 
Geniusz Miasta, tak gorli
wie poszukiwany przez h itle 
rowców, przywiódł ich z po
wrotem?

1 oto się staje. Wysiłkiem i 
krwią żołnierza polskiego i 
radzieckiego wyzwolona, wolq 
mieszkańców zasiedlana — po
zostaje potwornie zniszczona 
Warszawa sfolicq Polski w 
myśl decyzji Rządu Tymcza
sowego, który jako jedyna ( 
najwyższa władza Państica 
oficjalnie ogłasza je j odbudo
wę.

Saperzy dwoją się i troją 
przy rozminowy waniu. Na
tychmiast ruszają do pracy 
pracownicy wodociągów, elek
trowni i tramuMjarze. W łas
nymi rękami wydzierają gru
zom każdy metr przewodów, 
każdy m etr sieci. Trudzą się, 
by jak najszybciej dać m ia
stu -wodę, światło i komuni
kację.

A tymczasem ludności wciąż 
przybywa i jak fala rozpły
wają się ludzie po rum ow i
skach. Coś tam Iklecą, coś or
ganizują. W gruzach i w roz
bitych wozach tramwajowych 
powstają już (O  Warszawia
cy!) pierwsze jadłodajnie i re 
stauracje {!). Dymią piecyki 
prowizorycznych kuchenek i 
na ułomku zburzonej bramy 
pojawia się szumny napis 
„Noclegi".

Wiosną i latem główne uji- 
ce miasta uporządkowano już 
na ityle, że nie tylko .można 
po nich chodzić względnie w y
godnie, ale kursują już fu r

manki, riksze i różne prze
dziwne pojazdy — cóż, to 
pierwsza komunikacja. Na
zwałach gruzów zieleni się 
trawa...

W JS4C roku wraz z odbu
dowanym mostem Poniatow
skie go ruszyły „prawdziwe"
elektryczne tramwaje, a
wzdłuż ulic rosła „parterowa 
Warszawa". W czerwcu 1947
roku opublikowano
ogólny zabudowania Warsza
wy." W Itpcu tegoż roku peł
ny projekt Trasy W— Z, zaś w 
dwa lata później Trasa jest
już zbudowana.

Jakim i słowy oddać wzru
szenie warszawiaków space
rujących po Mariensztacie, 
owym pierwszym salonie sto
licy i tańczących w wybuchu 
entuzjazmu na mariensztackim  
Rynku. Jak wypowiedzieć ich 
uczucia gdy powstał MDM? A 
„nowa" Starówka, odbudowa
ny Nowy Świat, Krakowskie 
Przedmieście, czy Pałac Ła
zienkowski. ..

Każdy rok , a później nie
mal każdy miesiqc zaznaczał 
się odmianą oblicza miasta 
Wyrastały Trasy, domy, osie
dla, odbudowywano zabytki, 
budowano nowe dzielnice. 
Wszystko to zaś z sercem w e
zbranym troskq, by słowa 
„Niech dię stanie" pisały się 
cegłą, betonem, stalą, szkłem 
i marmurem. By rosła, dźwi 
gala się, piękniała. By trwała 
i rozwijała się nieśmiertelna i 
zmartwychwstała. Miasto na
szego trudu. Miasto naszego 
życia, wyrosłe z iwołi, ofiarno
ści i samozaparcia, ze ślepej 
wiary, która nie pytała o ra
cje ,lecz pchała naprzód w 
tamte zimowe dni ową falę 
ludzką ku domowi — ku W ar
szawie...

Dziś to już historia — a 
przecież to zaledwie 25 lat 
temu. Mgnienie dla dziejopi- 
sów, szmat życia dla poszcze
gólnej jednostki.

Gdy idę w roziskrzony, zi
mowy wieczór, rozbłysłym 
światłami i neonami Śródmie
ściem, gdy Miasto —  tak pię
kne i młode — a przecież tak 
pełne tradycji, wciqga mnie 
w swój pulsujący rytm, gwar 
i urodę, nie mogę się oprzeć 
irracjonalnemu wrażeniu, że 
„genius loci" rozpięty nad 
miastem, rozpylony w jego 
powietrzu, przenikający wszy
stko i wszystkich — uśmiecha 
się triumfalnie...

HABER



25 ROCZNICA
Minęło 25 lat od historycznej chwili wyzwolenia 

Warszawy W pamiętnym styczniu 1945 roku w 
nocy z 15 na 16 I Arm ia Wojska Polskiego 

i 'Armia Radziecka rozpoczęły uderzenie na miasto. 
Zdobycie Warszawy nie było zadaniem łatwym. H itler 
wydal specjalne polecenie obrony miasta za wszelką 
cenę. Ruiny stolicy zostały zamienione w twierdzę, a 
niemieckie jednostki bojowe toczyły bój beznadziejny 
stawiając na szalę wszystko. 17 stycznia rano nad ru
inami Dworca Głównego załopotał triumfalnie biało- 
czerwony sztandar. Warszawa została wyzwolona. W ie
czorem tegoż dnia wszystkie radiostacje na świecie po
dały wiadomość o wyzwoleniu stolicy Polski. W  Berli
nie H itler szalał, natychmiast wydał rozkaz wszczęcia 
drobiazgowego śledztwa celem ustalenia odpowiedzial
ności za klęskę warszawska.

Za wojskiem wracali do miasta mieszkańcy Warsza
wy. Na gruzach rozpoczynało się nowe życie. Ludność 
miasta w  chwili wyzwolenia liczyła 162 tysiące osób. 
M ilion sto trzydzieści trzy tysiące mieszkańców War
szawy ubyło w  czasie II w ojny światowej —  zostali za
bici lub wyw iezieni do obozów.

Zgodnie z uchwalą Rady Ministrów —  podjętą w 
Lublinie 14 stycznia —  Warszawa pozostała nadal sto
licą Polski, stolicą którą trzeba było nie odbudować, 

^ a l e  zbudować od nowa Nikt nie w ierzył, że zdołamy 
dokonać tego czynu, ruiny i zgliszcza oto było wszyst
ko co pozostało z dawnej Warszawy.

Od chwili wyzwolenia dzieli nas ćwierć wieku. Od
budowaliśmy i zbudowaliśmy nową piękną, z każdym 
rokiem piękniejszą Warszawę, która budzi powszechny 
podziw na całym świecie. Z  niedowierzaniem przez lata 
obserwowano jak z niczego powstał i stał się rzeczy
wistością warszawski rud —  Warszawa stolica Polski.

Dziś w  rocznicę wyzwolenia miasta wspominamy ten 
dzień sprzed pół wieku z prawdziwym wzruszeniem 
i patrzymy na nasze miasto z prawdziwą dumą.

Warszawa była, jest i zawsze będzie.

CANALETTO
malarz Warszawy
J ednym z najbardziej znanych malarzy działających 

na terenie Polski w  X V III  w jest Bernardo Belotto 
zwany Canaletto. Artysta ten wsławił się i upamięt

nił swymi obrazami przedstawiającymi widoki archi
tektoniczne miast.

Bernardo Belotto urodził się w  Wenecji 30 stycznia 
1720 r. W e wczesnej młodości wstąpił do pracowni swe
go wuja Antonia Canal, znanego we Włoszech malarza 
wedut miejskich. Pod okiem wuja rozwijał swój talent 
malarski, od nauczyciela też swego przejął styl i tema
tykę. W roku 1747, już jako dojrzały malarz, opuszcza 
Canaletto swe rodzinne miasto, przyjmując korzystną 
propozycję wyjazdu do Drezna na stanowisko nadwor
nego malarza Augusta III. Będąc malarzem królewskim 
maluje dla dworu widoki Drezna i okolic, utrwala na 
płótnach najwspanialsze budowle. W  1758 r. wyjeżdża 
do Wiednia, stamtąd do Monachium, by znów powrócić 
do Drezna, gdzie jako profesor perspektywy i architek
tury pracuje w Akademii Sztuk Pięknych. Wypadki 
wojenne oraz pogorszenie się po śmierci Augusta III 
sytuacji finansowej, wpływają na decyzję artysty prze
niesienia się w poszukiwaniu lepszych warunków do 
Petersburga. Jadąc na dwór petershurski zatrzymuje 
się w  Warszawie i tu pozostaje, rezygnując z dalszej 
podróży.

Kulturalna atmosfera polskiego dworu, dogodne wa
runki finansowe i namowy kióla Stanisława Augusta, 
skłoniły Canaletia do pozostania w Warszawie na stałe. 
Tak w ięc od roku 1767, aż do śmierci w 1780 r datuje 
się okres twórczości Canaletta na dworze królewskim 
w Warszawie.

Wśród obrazów, które namalował dla Stanisława Au
gusta. najważniejszą i najliczniejszą grupę, bo aż 27, 
stanowią płótna z widokami Warszawy i je j okolic. Za 
życia króla zdobiły one ,,Salę Canaletta" na Zamku 
Warszawskim. Do obrazów tych należy „W idok War
szawy od strony Pragi" z 1770 r. a także widoki mia
sta oglądane z różnych stron; Krakowskie Przedmieś
cie, Now y Świat, Plac Zamkowy, ul. Miodowa, kościół 
Sakramentek, widoki Wilanowa, Łazienek i cały szereg 
innych, obrazujących nam ówczesne życia miasta 
i przedstawiających jego mieszkańców z precyzją i do
kładnością niemal fotograficzną. Maluje również obra
zy o tematyce historycznej, jak np ..Elekcja króla 
Stanisława Augusta na W oii“ .

To, co artysta widzi, wszystko to, co się dzieje w o
kół niego rejestruje w iernie i skrupulatnie. Uwiecznia 
na swych płótnach pałace, kościoły, budowle na owe 
C2asv wspaniałe i bogate, ale też nie pomija małych 
domków i ruder. W idzi wspaniale karety, dworskie to
warzystwo, przepych i bogactwo, ale też zauważa 
biedotę miejską, targowiska i codzienne szare życie 
miasta.

Canaletto nie jest więc tylko artystą odtwarzają
cym wiernie budowle Warszawy, jest artystą, którego 
w  równej mierze interesuje człowiek. Maluje króla, 
dwór, magnatów, szlachtę, mieszczaństwo, nie pomi
jając ubogiego ludu miejskiego M imo iż nie był kry
tykiem, lec2 jedynie obserwatorem, zdołał w obrazach 
swych przedstawić ostre kontrasty społeczne występu
jące w  Polsce owego czasu.

Jego obrazy —  tn dokładne, realistyczne zanotowa
nie każdego szczegółu architektonicznego, iwierne od
danie stroju, przekazanie panujących zwyczajów  i at
mosfery miasta. N ic więc dziwnego, że po drugiej w oj
nie światowej, kiedy przystąpiono do odbudowy znisz
czonej Warszawy, posłużyły one jako wierne dokumen
ty przy odbudowie i odtwarzaniu piękna dawnych pa
miątek.

Z. P.



Prof. dr W. Zin —  w jednej ze  sw ych te- 
leaudycji —  przedstaw ił architekturę  
Krakowa starą i nową. Skonysta jm y z 
tego pomysłu! Oto W arszawa Canaletta  
i w spółczesna
1. Widok Warszawy od strony Pragi w X V III  w.
—  malował Canaletto (Bernardo Belotto (1720— 

— 1780)
Współczesne zdjęcia kamienicy Johna 

(n i 2) oraz Krakowskiego Przedmieścia (nr 4) 
wykonał E. Koprowski a reprodukcje obrazów 

Canaletta E. Romanowski 
3. Kamienica Johna —  fragment obrazu „K rakow 
skie Przedmieście od strony Placu Zamkowego"'
5. „Krakowskie Przedmieście od strony Nowego

Światu"
6. Canaletta (Bernardo Belotto) —  przekupnie na 
Piacu Zamkowym —  fragment obrazu „K rakow 
skie Przedmieście od strony Placu Zamkowego"

Fot. Henryk Romanowski

J



NALETTOdarz Warszawy



Spróbował zsunąć z  czoła papachę, aby 
rozejrzeć się nieco w  nie znanym mu 
miejscu, lecz czym prędzej przysłonił oczy 
rękoma przed .wielkimi piatami śniegu, 
które iwaliJy prosto iw twarz i zalepiały 
powieki. Przea ów ułamek sekundy do
strzegł —  a raczej domyśli! się — że to 
będzie ten właśnie dom. Biały (jak śnieg, 
dziwacznie powykręcany, zachodzącymi 
na siebie przybudówkami, rozłożysty. Do
bra kwatera — pomyślał —  w  sam raz 
na takie zimno. Krzywą bramę otwarto 
na oścież. Gościnnie, czy raczej despe
racko? — Nieistotne. iWaina jest ciepła 
izba d dach nad głową. W wąskim przej- 
ścUi prawie otarł się o ośnieżonego Zisa 
i zielonego wojskowego Łazika. Znaczy — 
nie jesit pierwszy. Może w  sztabie znowu 
pomylili się i wszystkie miejsca zajęte ?
— Szkoda by by to. Jak tyFRo zauważył 
pokraczne domostrwo (jakoś od razu po
czuł, ie  będzie tu im dobrze. Jemu i Na
taszy. Dfwie osoby — sposępniał —  ło 
może pogorszyć sprawę.

W  obszernej kiichni bab jak w  cerkwi. 
Obsiadły wiankiem grubego Fiedię. On 
ma najlepiej — tuż pod rozpalonym jak 
jędza piecem. II widać zdążył się zado
mowić. .ho trzymając iw ręku -wiklinowy 
praedmiot pyta:

— Kto u was igrajet w tiennis?
Wielka, wąsata kobieta bierze toto w

rękę i zadziornie replikuje:
—  Ja. Chcecie to poigram ale będą si

niaki. gdyż tym zwykłam chodniki trze
pać. 1 1

Kierowca, i od ilej chwili on też, już 
wiedzą: z nią należy ostrożnie... I

— W y i wasza żena? — dopytuje się 
Wąsala — Frontowa/ja żena? — uśmiecha 
się domyślnie i trochę jakby ironicznie.

1U nich to zawsze lak: od razu mąż i 
żona i  ,.ZAiKS". Zresztą co tu tłumaczyć. 
Jest kwatera — spory pokój, dwa łóżka, 
piec w  kącie rozsiadły, ogromny. Tyle, 
że w  tym piecu nie palili pewno od przed 
wojny. Pierwsze szczapy ze świerka, co 
stal przed domem, zamiast ciepła dają 
ostry, gryzący dym  iZaraz trzeba posiać 
tftgo Fiedkę do szpitala po Nataszkę. Po
winna ucieszyć się. Przecież to dobra 
kwatera.

Natasza nawet nie zdążyła zdjąć białe
go fartucha. Trzepie zmarzniętymi ręko
ma. Dopada pieca.

— Iwan jak dobrze, jak ciepło — na
gle ni stąd, ni zowąd — wiesz, oni mają 
dzieci. Takie ładne...

Oczywiście, Natasza znowu swoje. Gdzie 
by nie stali zawsze znajdzie jakieś dzie
ci. Zawsze ładne.

Zza nie domkniętych drzwi patraą dwie 
pary oczu: błękitnych i ciemnych. Obie 
dziewczynki coś tłumaczą ale zrozumieć 
je  trudno. Wołają więc starszego męż
czyznę —  pry .Wdopodnbnie ojca. Ten mó
w i po rosyjsku; dzieci proszą, by czubka 
ze świerka nie palić. Chcą go ustroić po
nieważ dziś fiwięta.

— Nie rozumiecie po polsku, panie ka

pitanie a mówiliście, że nazywacie się 
Dybowirfci — docieka gospodarz — to 
przecież nasze nazwisko.

—  Nazwisko wasze, lecz ja Rosjanin.
Po co ma mu wykładać, tłumaczyć. Co

tamtego obchodzi ojciec jego Oijca. ten 
który żył gdzieś na Syberii i pochodził 
z  jatftiejś polskiej wsi. Po co ma wyjaś
niać w jaki sposób on — czerwonoarmie- 
jec Iwan Dybowski —  znalazł sie dziś 
dwanaście kilometrów od Warszawy Może 
jutro, maże za parę godzin — pójdzie 
na to piekielne miasto, co już wypaliło 
się od śirodka i  ciągle woła o nowych 
ludzi.

—  Na kolację w igilijną pan kapitan 
chyba przyjdzie — zaprasza „hoziain'
i po chw ili wahania — prosimy pana 
razem z żoną. U nas na w igilię wszyst
kich się zaprasza — taki już zwyczaj...

Co ta Natasza "Wyprawia. Dzieciaki aż 
syczią z bólu, a ona ściąga im pończochy, 
odwija poprzylespiane bandaże.

— Popatrz Iwan —  ciągnie go za rę
kaw —  ito ze złego odżywiania. Nie dość. 
że nogi poodmrażane — jeszcze te wrzo
dy.

— U was niet tiemperatury 7 — mówi 
wyraźnie i powoli do dziewczynek.

Chyba zrozumiały gdyż kiwają potaku
jąco głbwami, a ona smaruje maścią te 
niefrontowe, a jednak wojenne rany dzie
cięce.

— Pani Nataszo — rezolutnie pyla
starsza — dostała pani kiedy kwiaty od 
Iwana Iwanowicza? — SNikogda? — dzi
wi się. — To my pani zrobimy śliczny 
bttkiet. A le  ‘latem.. Wtedy u nas pełno 
kwiatów... i

— Iwan, jak skończy się wojna...
Nataszka jest niemożiiwa. Dla niej ko

niec wojny ma zawsze tę samą iwymcwę 
Tyle, że liczba i płeć ich przyszłego po
tomstwa zmienia się w  zależności od te
go, jakie dzieci i ile ich spotykają od 
blisko pół roku na kolejnych postojach w 
domach tych zupełnie obcych ludzi.

Iwan, jak skończy się wojna... Nata
sza... w  normalnym nie polowym szpi
talu... Kapitan Iwan Dybowski?... Nie, ja
kiż tam kapitan. Lnżynier — Iwan Iwa- 
nowicz Dybowski wykreśli od nowa, na 
czystym arkuszu kalki, łe wszystkie roz- 
orane drogi, które prawie własnymi no
gami przemierzył, gdy tłukli się od 
Moskwy Jia Zachód. Iwan skończy się 
wojna... skończy się wojna.., wojna...

— Towariszcz kapitan — Fiedka wali 
gitarą w  okno jakby mieli ruszać do ata
ku — oni mówią, że jedzenie naszyko- 
waiłi, a wy śpicie i śpicie Natasza Niko- 
łajewna też już gotowa.

Mocno jeszcze Ikwi w  nim sen. Przy
tomnieje, kiedy sadzają go międzv' Fiedią 
a dziewczynkami. Do .jednej z nich Na- 
Łaszka mówi „Kołokolczyk". Jest także 
młody major, gospodarz, jakieś dwie ko
biety i ta wielka z wąsami

— Fiedia — prosi Kołokolczyk — za
graj kolędę.

— Kolędę — mruczy Fiedka — szto eto 
takoje ..kolędę”. Ja nie znaju.

—  No to co innego, to co znasz.
Namyśla się długo, jatóby mozolił się

nad swym przebogatym repertuarem. 
Tymczasem im jest .wiadome, że grać i 
śpiewać potrali tylko jedną piosenkę. 1 
rzeczywiście: Ech. raz jeszcze raz — cią
gnie ochryple, zaczerwieniony od ciepła.
2 przechyloną głową, przytulając do po
liczka gitarę.

— Coś ty, Fiedia, to nie pasuje w  taki
wieczór... Iwan, powiedz Puszkina, tak cię 
proszę, powiedz Puszkina — nalega Na
tasza. ł

—  Puszkina, koniecznie Puszkina — 
przyłącza się „hoziain”.

fiuru  mgloju niebo krojet 
■Wichry śnieżnyje krutia 
to kak zwier ona zawojet 
tn zapłaczet kak ditia

wypijom dahraja padrużka 
biedna) j-unosti m ojej 
w ypijom  s goria gdie że krużka 
sierdcu budiet wiesielej...

W ryitm wiersza wpada gruby bas go
spodarza. dźwięczne głosy Kolokolezyfca i 
jej siostry. Kończą chórem — po polsku:

Pijm y, wierna towarzyszko 
Moich biednych młodych dni 
Jak nie sięgnąć do kieliszka 
Kiedy w sercu smutek tkwi? ’ )

ZóMy płomień karbidówki to wydłuża 
się z sykiem: to znowu opada. Woń
śiwierku miesza się z  zapachem jabłek, W 
zielonych szkłach kieliszków tańcz? *mi- 
ki choinkowych świeczek. Dłoń K l is z y  
powoli gładzi lałdę obrusa. Czemu j®j 
oczy znieruchomiały? Dlaczego Natasza 
powtarza raz za razem: ,‘biednoj junosti 
mojej ?

— Tata, wytłumacz co to zinaczy — 
proszą dziewczynki.

— Ona m ów i: „m ojej biednej młodości". 
Wypijmy...

Mocno stuknęły grube, zielonkawe kie
liszki.

— Za waszą młodość pani Nataszo, za J 
waszą Iwanie Iwanowiczu, za twoją Fie
dia i za pana, towarzyszu majorze. Po i 
co dekJamować takie snuitne wiersze — 
protestuje gospodarz — !ja wam tu zaraz
coś bardziej bojowego. No... może Boro
dino? /

Skaźy-ka diadia wied nie darom 
Moskwa spalonaja pożarom 
Francuzu otdatui **J

■) A leksander ,Pir<2kIn — W ieozór z im ow y 
(fragm en ty ). Tekst polski Ju lian* TuwJma.

■■) M ich a ił L e rm n n io w  — H<yrr>dlfUj.

(C. d. w następnym numerze)
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KOŚCIO
ŁÓW 
POLSKICH

Ze Święceń Kapłań
skich w  katedrze Koś
cioła Polskokatolickiegu 
w Warszawie. Na zdję
ciu Biskup Tadeusz R 
Majewski, księża i kle
rycy

(lot. S. Kuru llszw ih j

K Ą C IK
FILATELISTYCZN Y

..^►PARAGWAJU ukazała się seria z dziew ię
ciu znaczków poświęcona tematyce religijnej. 
Na poszczególnych znaczkach przedstawiono re
produkcje malarzy:

10 c M. Carayąggifi (15<iR— 1609) ,^3statnia 
Wieczerza", 15 c El Greco (1541— 1614) „Zm ar
twychwstanie", 20 c — Andrea del Sarto <14KH— 
1530) „Głowa Matki Boskiej” . 25 c — Roger van 
der Weyden (1400— 14641 .Chrystus na krzyżu” . 
30 c  — Joachim de Patinier (1475— 1521) „Chrzest 
Chrystusa", 50 c — Bernhard Plnckhorst „Do
bry pasterz'. 12,45 G — Angelo Bronzino (1503— 
1572) „Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem", 
18.45 G — Raffael (1483— 1520) „Madonna na 
krześle” . 36 G — Antonio Correggio (1494— 1534) 
„Adoracja' .

Oprócz znaczków ukazał się również blok dla 
poczty lotniczej, na którym umieszczono repro
dukcję obrazu Giovanni Battista Tiepolo (1693— 
1770) „Matka Boska z Dzieciątkiem i ptakiem".

NIEDZIELA W SZCZECINIE
W słoneczna niedzielę późnej jesieni rządca Diecezji Wrocławskiej, ks. W a

lerian Kierzliowski w towarzystwie dziekana wrocławskiego — odwiedził para
fię p w. św Piotra i Pawła w Szczecinie. Była to ostatnia niedziela po Ze
słaniu Ducha Św. Uroczystą sumę celebrował Administrator Diecezji w  asy
ście ks. dziekana R  Elerowskiego i miejscowego proboszcza, ks. Zdzisława Za
remby. Naukę wygłosił ks. dziekan Elerowski Wierni, którzy licznie zgroma
dzili sie w  świątyni z uwagq słuchali wyjaśnienia tej nie zawsze właściwie 
rozumianej perykopy ewangelijnej. przełożonej na język współczesny.

Kościół polskokatolicki w Szczecinie jest ważnym obiektem zabytkowym 
Ziemi Szczecińskiej, często odwiedzanym przez wycieczki, zwłaszcza w  sezo 
nie letnim. Usytuowany na rogu ulicy Sw. Piotra i .Pawła oraz ulicy Wysza- 
ka — już z daleka zachwyca swoją wczesnogotycką sylwetką. Nie opodal na 
wzgórzu wznosi się piękny, X IV  wieczny zamek szczeciński z okazałą wieżą 
(prace konserwacyjne zamku są na ukończeniu, część już została oddana do 
użytku),

Przez w iele lat gospodarzem parafii polskokatolickiej w Szczecinie był wła
śnie obecny Administrator Diecezji Wrocławskiej, ks. W. Kierzkowski. pełnią
cy jednocześnie funkcję dziekana dekanatu szczeci ńsko-koszalińskiego. Dzięki 
jego staraniom i pracy piękny ten pomnik kultury polskiej w Szczecinie zo
stał odrestaurowany i wyposażony w  nic/.txjdne urządzenia. Obecny proboszcz 
parafii szczecińskiej równiej, dokłada starań, by ta parafia nadal rozwijała się 
pomyślnie.

Dzieci i młodzież ze .jw . Mikołajem" z parafii p.w, św. Rodziny w Ładzi.



ODPOWIEDZI LEKARZA
Pan Józef z In ow rocław ia. —  Nieste
ty zbyt mało informacji podał Pan 
w swoim liście, by móc udzielić ja 
kiejś porady. Proszę napisać do nas 
ponownie podając rozpoznanie cho
roby, na którą leczono Pana w  szpi
talu Czy. i jakie leki obecnie Pan 
zażywa? Z dotychczasowych danych 
można sądzić, ;że opisane dolegliwoś
ci mają ścisły związek z Pana zasad
niczym schorzeniem.

P an  K .  S. z O ls z y n y  Lub ań skie j .  —
Oczywiście, że istnieją środki obni
żające zawartość acetonu w organiz
mie, ale i leki i dietę w cukrzycy 
musi ustalać lekarz leczący Pana i 
kontrolujący wyniki badań laborato
ryjnych. moczu i krwi.

Pani S. K. 7. Łodzi. —  Porusza Pani 
w  swym liście w iele różnorodnych 
spraw. Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca w tygodniku, przezna
czoną na odpowiedzi, nie mogę Pani 
równie obszernie odpowiedzieć. Za
sadnicza dolegliwość na którą się Pa
ni skarży należy do chorób na tle 
nerwowym. Z =rakiem nie ma to nic 
wspólnego. Gorzki smak odczuwa się 
przy niedomaganiach wątroby i w o

reczka żółciowego, a również przy 
zaburzeniach w  trawieniu. Jeśli poda 
Pani swój adres, odpowiem listem.

Pani Janina W. 2 W arszaw y. —  Z a
pytuje Pani gdzie jest m ożliwe prze
prowadzenie leczenia hypnozą C ie r
pi Pani na nerwicę psychogenną. 
Przede wszystkim muszę wyjaśnić, 
że tylko pewne przypadki chorób 
nerwowych daje się leczyć przy po
mocy hypnozy. Tylko kilku lekarzy 
psychiatrów w Polsce stosuje ten 
mało popularny sposób leczenia. Po
nieważ nie podajemy z zasady adre
sów lekarzy, radzę zwrócić się do Po
radni Zdrowia .Psychicznego, gdzie 
się Pani leczy o informację. Ryć mo
że, że będą jej mogli tam Pani udzie
lić.

„ S ia ła  C zyte ln icz k a  z P ozn an ia"  —  
Kurację drożdżową mogą przeprowa
dzać tylko osoby ogólnie zdrowe. 
W pływa ona dodatnio na przemianę 
materii, apetyt, a także na cerę. Pół 
dekagrama świeżych drożdży zalewa 
się 1/4 szklanki cieplej wody, lub 
mleka z dodatkiem płaskiej łyżeczki

cukru. Gdy drożdże ,,ruszą“ dopełnia 
się szklankę wodą, lub mlekiem i po 
zamieszaniu, pije. Dziennie wystar
czy jedna szklanka napoju drożdżo- 
wego, wypita między (posiłkami, Ta
ką kurację stosuje się przez 3 tygod
nie. Potem należy zrobić 2 tygodnio
wą przerwę i powtórzyć kurację. 
Herbatę z piołunu stosuje się 'rów
nież na apetyt. P ije  się 'ją na czczo 
i przed obiadem, po pół szklanki

Pani A lek san d ra  W. a  Radości. —
Przy owrzodzeniach żylakowych 
podudzi może Pani zastosować mat
ce następującą mieszankę ziołową: 
żywokostu 2 łyżki stołowe, tymian- 
ku 1 łyżka stołowa —  zalać pól 
szklanką wrzątku i gotować 5 minut. 
Zawinąć w parokrotnie złożoną ga
zę, lekko odcisnąć i robić okłady 
na owrzodzone miejsca. Okład zmie
niać Tano i wieczorem. Zwracam u- 
wagę na korzenie żyw okostu^j tóre 
się tu stosuje są bardzo twarde, toteż 
należy je utłuc >w moździerzu i przed 
gotowaniem moczyć kilka godzin, że
by spęczniały.

ODPOWIEDZI PRAWNIKA
Pani E. N. 7, K r a k o w a .  —  Rozwiąza
nie stosunku pracy musi nastąpić al
bo przez pracodawcę albo przez pra
cownika. Okres choroby, jak długo 
trwałby, „automatycznie*1 nie roz
wiązuje umowy o pracę. Przejście 
na zasiłek chorobowy nie może o- 
znaczać rozwiązania umowy o pra
cę. Natomiast z chwilą uzyskania 
tzw. „przejścia na rentę“ —  koń
czy się stosunek ipracy. Do tego mo
mentu wynagrodzenie ze stosunku 
pracy wypłaca zakład pracy. Sprawa 
odszkodowań, o którą Pani pyta, nie 
jest prawnie uregulowana i brak jest 
podstaw do ich dochodzenia.

Pan P. F. z M yślo w a, —  Jeśli czyn 
gospodyni jest bezprawny i stanowi 
kradzież lub przywłaszczenie może 
Pan odzyskać rzeczy lub ich równo
wartość jedynie na drodze sądowego 
postępowania. N ie znając wszystkich 
okoliczności sprawy nie możemy w y 
powiadać się na temat gwarancji, że

wygra Pan sprawę. Koszty sądowe 
wynoszą około 300 zł.

Pan S. S z  z P otęg ow a. —  Informu
jemy, że podatek od wynagrodzeń 
jest obliczany od całego zarobku w 
danym miesiącu łącznie z wynagro
dzeniem pobranym za godziny nad
liczbowe. Amnestia nie zwalnia od 
cywilnych zobowiązań finansowych 
tak jak w Pana przypadku i musi 
Pan należność uregulować.

Pani Z. W, z W rocław ia. —  Infor
mujemy, że przeniesienie na inne 
stanowisko w  danym zakładzie pra
cy wymaga uprzedniego trzym ie
sięcznego wypowiedzenia warunków 
pracy i płacy. Jeśli to nastąpiło jest 
w porządku. Oczywiście, że brak 
2gody pracownika na nowe warunki 
pracy i płacy równy jest w  takim 
przypadku z rozwiązaniem umowy o 
pracę przez pracodawcę. ,

Pani R. Z. Ś w ierzow o. —  Za godzi
ny nadliczbowe w  niedziele i święta

dodatek wynosi 100 proc. wynagro
dzenia, obliczając stawkę godzinową 
w ten sposób, że wynagrodzenie mie
sięczne np. 1200 zł dzieli się przez 
25 dni roboczych a następnie w siro- 
wadza się .stawkę godzinową 'rffcząc 
8 godzinny dzień pracy. Tę stawkę 
mnoży się przez ilość godzin prze
pracowanych w  niedzielę.

Pnni 1, I, z Poznania. —  Informu
jemy, że Inie ipiszemy podań do in
stytucji, a jedynie udzielamy porad 
prawnych. Podanie o zapomogę —  
jeśli Związek Zawodowy takich za
pomóg udziela —  należy napisać tej 
samej treści jak napisała 1 Pani do 
nas.

Pan St. M. ze Starach ow ic ,  —  Jak 
wynika z Pana listu sprawa jest w 
egzekucji prowadzona przez komor
nika. Wobec tego we wszelkich spra
wach związanych z egzekucją winien 
Pan zwracać się da komornika.
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Brygada pr/odkowa w czasie 
pracy i przekopie kamien- 

^  nym.

R YB N IC K I OKRĘG W ĘG LO W Y -  to jeden 
z najbardziej znanych w kraju, stale rozwija
jący się ośrodek przemysłu węglowego Zasię
giem swym obejmuje prawie jedną trzecią ob
szaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, któ
ry zalegają bogate złnża węgla koksującego, 
podstawowego surowca dla potrzeb naszej che
mii. metalurgii i energetyki. Nic więc dziwne
go, że nowe kopalnie wyrastają tutaj jak przy
słowiowa grzyby po deszczu.

Pierwszą nową kopalnią, którą zbudowano 
już w okresie powojennym jest kopalnia 1 Ma
ja. Plany perspektywiczne przewidują, że do 
1980 roku ROW będzie posiadał 27 nowych ko
palń, które dadzą łączną produkcję rzędu 68 
min ton rocznie. Z tej liczby 6 kopalń znajdu
je się już w  początkowym stadium rozruchu.

Wraz z nimi rozwijają działalność przedsię
biorstwa pomocnicze, bezpośrednio związane 
i modernizacją starych i budową nowych. Jed
nym z nich jest Przedsiębiorstwo Robót Gór
niczych w  Rybniku. Specjalizuje się ono w pro
wadzeniu robót podziemnych tzw. poziomych: 
przekopów, chodników, ścieków oraz piono
wych: budowy szybów dogłębianych i szybi
ków. Prace te przedsiębiorstwo prowadzi aktu
alnie w kopalniach Anna, Chwałowice, Rydułto
wy.. Borynia itp. Duże zapotrzebowanie na pra
ce wykonywane przez przedsiębiorstwo stwarza 
doskonale możliwości zatrudnienia nowej ka
dry pracowników. Dlatego też PRG może za
trudnić natychmiast każdą ilość pracowników 
niewykwalifikowanych oraz w ykwalifikowa
nych ślusarzy i murarzy. Warunkiem wstęp
nym podjęcia pracy jest ukończenie lfi lat, po
siadanie świadectwa szkoły podstawowej i za
świadczenia lekaiskiego stwierdzającego przy
datność do zawodu. Duże 'możliwości zostały 
stworzone prze2 przedsiębiorstwo, zwłaszcza dla 
młodzieży pragnącej podnieść własne kw alifi
kacje przez uczęszczanie na kursy, do szkół za
wodowych i technikum. Korzystają oni również 
z reklamacji od odbycia zasadniczej służby w o j
skowej.

Praca w PRG  orlhywa się w systemie akor
dowym. Wynagrodzenie uzależnione jest przede 
wszystkim od procentu wykonania normy 
i kształtuje się w  wysokości 3.000— 4.500 zł. No
wo przyjęci pracownicy otrzymują dodatek sta
bilizacyjny 200 zł miesięcznie, jednorazową 
premię w wysokości 400 zł po 6 miesiącach 
i R0G zł po roku nienagannej pracy. Specjalne 
wynagrodzenie z tytułu Karty Górnika'1, de 
putat węglowy, odzież roboczą oraz 1 dzień w 
miesiącu bezpłatnego urlopu i zwrot kosztów 
przejazdu w celu odwiedzenia rodziny. Praco
wnicy zamiejscowi lokowani są w  prywatnych 
kwaterach lub Domach Górnika, przy których 
czynne są stołówki z całodziennym w yżyw ie
niem. Mogą oni wstąpić do Rybnickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej i już po roku otrzymać 
mieszkanie w nowoczesnym budownictwie.

Ponadto przedsiębiorstwo dysponuje pięknym 
ośrodkiem wypoczynkowym w Kołobrzegu, w 
którym można przyjemnie spędzić cały swój 
urlop Pomyślano irównież o dzieciach praco
wników. Dla nich wybudowano specjalnie ośro
dek kolonijny w Nowym  Targu. Pod fachową 
opieką personelu dzieci mają zapewniony zdro
w y wypoczynek.

Mając tak zagwarantowane możliwości do
brych warunków pracy i wypoczynku, warto 
zastanowić się nad podjęciem pracy w Przed
siębiorstwie Robót Górniczych mieszczącym się 
w Rybniku przy ulicy Kunickiego 5.



DWIE GITARY.

Fot. Z. Szczęsny

Ekstrawagancja stroju i sposoby 
bycia dzisiejszej młodzieży budzą 
sprzeczne opinie. Jeden z atrybutów 
modnej sylwetki nastolatka, mimo że 
pełni zasadniczo odmienną rolę, po
wszechnie się przyjął jako akcent 
stroju. Jest nim... instrument mu
zyczny przeżywający właśnie świetny 
renesans. Gitara. Młodym zapaleń
com muzyki i modnego stroju warto 
przypomnieć historię pudla ze stru
nami. Dawniej misternie cyzelowała 
je ręka artysty — lutnika, dziś mn- 
sowo produkuje się je w fabrykach.

Gitarę rozpowszechnili w Hiszpanii 
Maurowie i tam do dziś uznawana 
jest za narodowe narzędzie muzycz
ne. W X V II w wybitnym wyko
nawcą gitarowym był I.udwik XVI. 
król francuski. Wcześniej, w  Anglii 
Henryka V III. gitara cieszyła się 
ogromną popularnością i przybrała 
wówczas pewne odrębne cechy tzw. 
gitary angielskiej Podbiła również 
Włochy — kraj mandolin — stając 
się jch zwycięską rywalką. Przewę
drowała wszystkie kraje Europy i 
zadomowiła się jako wierny uczest
nik towarzyskich spotkań w domu 
i na łonie natury.

W Pojsce najdawniejszym, spisem 
inwentarzowym zawierającym po
zycję ..dwie gitary’ jest dokument 
z roku 1K2I pochodzący ze szlachec
kiego dworu. Moda na gitary osiąg
nęła największy triumf w począt
kach i pierwszej połowie ubiegłego 
stulecia. Zachwycali wówczas Euro
pę Wirtuozowską fcrą mistrzowie tej 
klasy jak jip . Nicolo Paganini — 
(nie tylko szatan-skrz.ypek), lecz 
również świetny gitarz.ysta i twórca 
kompozycji na gitarę, Ferdinandn

Carulli. czy Giuliani Cassi. Do naj
świetniejszych wykonawców należe
li — przykre, że mało kto o tym wie
— Polacy. Nazwiska: Horecki. Bo- 
browicz. Szczepanowski, Sokołowski, 
elektryzowały ówczesnych bywalców 
sal koncertowych Znakomity polski 
gitarzysta. Andrzej Szyc twa, działa
jący w Moskwie i Petersburgu, jest 
ojcem gitary o tzw. stroju rosyjskim 
czyli gitary siedmiostrunowej. W 
tym też czasie gitara zajęła ważne 
miejsce w muzyce kameralnej. 
Kwartety i kwintety z je j udziałem 
tworzyli między innymi Karol Ma
ria Weber. Franciszek Szubert. A. 
Diabelli. Luigi Boecherini.

W drugiej połowie ubiegłego w ie
ku zapomniano o tym instrumencie 
Nasze stulecie wyjęło go z kąta, tro
skliwie odkurzyło i znów jest naj
milszym towarzyszem spotkań w 
domu, na wycieczkach i w salacti 
koncertowych A wspaniali gitarzy
ści Miqueł Llobet, Andres Segovia
— Hiszpanie, i Węgier — Laszlo 
Szendrey-Karper przywracają mu 
właściwe miejsce na estrad ■'■h kon
certowych. Wśród amatoi ,1 gitar 
miarą popularności jest >3Dl) tys. 
sztuk sprzedanych choćby w jed 
nym tylko roku 1965.

Citara jest podstawowym instru
mentem młodzieżowych zespołów 
big-beatowych. Jej dźwięk wzmoc
niono elektrycznie przez urządzenia 
służące nieraz do zniekształcenia 
dźwięków. Stąd nazwa gitara elek
tryczna.

Choć moda ma zwykle krótki ży 
wot, tej gitarowej — przepowiada
my długowieczność.

As

KRZYŻÓWKA NR 1
POZIOMO: U ranga z gwiazdkami. 6) legenda, ale nie mit. 7) za
jęcie dla astronoma, 10) główna ptóinć kobieca w „Cyruliku se
wilskim” . II) otrzymujący przesyłkę pocztową, adresat. 12) świą
tynia protestancka, 13) szkoła pi~zyszłych księży. 19) fałsz, obłuda. 
24) laska Dionizosa. 25) żałobni świeca, 26) bodźce skłaniające do 
postępowania. 27) najmniejszy dzwonków kościelnych, 2fl) lichy, 
bezwartościowy obraz, 291 wydobywanie z ziemi bogactw natural
nych.

PIONOW O: 1) zarządza parafią 2) na czele rady ministrów. 3} 
góralska kurtka, 4) męczy we śnie. 5) prowincja wsch. Chin. któ
rej stolicą jest Nankin, fl) zarazek, drobnoustrój chorobotwórczy, 
9) lasso. 14) grudniowa solenizantka, 15) kończy się w Bałehaszu. 
16) wybitna jednostka. 17) bal przebierańców, lii) pro, 20) wyraz 
przeciwstawny, 21) sąsiedzi Estończyków, 22) mieszaniec rasy 
białej i czerwonej. 23) okres w dziejach. 24) wygolone kółko na 
głowie duchownego, 25) autor „Martwych dusz".

Rozwiązania należy nadsyłać w  terminie 10 dniowym od daty 
ukazania się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem ..Krzy
żówka nr 1” .

Do rozlosowania: Komplet książek Zakładu Wydawniczego ..Od
rodzenie".

R O Z W IĄ Z A N IE  K R Z Y Ż Ó W K I  NH 46 ■

P O Z I O M O :  p a s k a r z .  r h a b e t a ,  A j s z a .  k ln d o .  a le rt .  t ro p .  a w e r s ,  m n l o .  b a r  
sak,  r o z k a z ,  o z n a k a ,  a ra , b asetla , J ar ,  r u n ,  I fa , p at , n i e m o w a  k a t.  s t a t e k ,  
a r m a t a ,  l u k .  z e w .  t r o n .  e k r a n .  Wint. N i a s a .  R o m a n ,  E l d o m  k o l a r r a .  l a 
ta r k a .  P I O N O W O :  p a n t e r a ,  k o t p a k ,  ra d a .  z j a w a ,  e z a r l  hals . b a r m a n ,  a u 
to k a r .  k o b z a .  T o k a j ,  r a b u n e k ,  s z a f a r z  o r n a t  z n n l k .  t e r m a  ( c i e p l i c a ) .  o l i 
w a .  k a r a i .  p s o t n ik  t a lon , k a w o n ,  t a k t y k a ,  m e la s a  sk a la , K a m i .  esej.  c u m a  

Z a  p r a w i d ł o w e  r o z w i ą z a n i e  k r z y ż ó w k i  n a g r o d ę  w p o ^ t a r i  k o m p l e t u  k s la  
i c h  w y l n s o w a l a  : P a n i  T e r e s a  S i c c w e h o w i c z  —  P o z n a ń ,  ul .  L o d o w a  4 m  11-
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Rozmowy z Czytelnikami
C z yte ln ik  z  N o w e j  Soli z jednej 

strony twierdzi, że pisząc do nas po
szukuje tylko samej (prawdy, lecz z 
drugiej strony — po usłyszeniu na* 
szegc zdania —  chowa się bojaźli- 
w ie za autorytety własnego (Rzyms
kokatolickiego) Kościoła. I tak chciał 
się dowiedzieć, czy ewangelię wg św. 
Mateusza napisano po atamejsku, 
czy po grecku. Odpowiedzieliśmy, że 
po grecku (w  oparciu zresztą o au
torytet również rzymskokatolickich 
teologów), więc Czytelnik wyjaśnia, 
że jednak tego lnie może przyjąć, bo 
rzymskokatolicki pisarz (nie biblista) 
Daniel Rops jest za tekstem aramej- 
skim. Raczej mętnie wyznaje: Oso
biście jestem rzymskokatolikiem i 
przede wszystkim szukam uzasadnie
nia swojej w iary w ramach oczywis
tych zgodnych z oficjalnymi założe
niami. Niemniej ma nadal odwagę 
prosie właśnie nas (a nie rzymskoka
tolickie redakcje) o podanie ,.źródeł 
informacji odnośnie do w iedzy reli
g ijnej". a konkretnie chodzi o ,,a- 
dresy'1 do korespondencji ,,listowej“ .
W ia._y|j sytuacji jesteśmy zmuszeni 
odpowiedzieć, że „w iedzy religijnej' 
winien szukać tam, gdzie widzi „ra 
my oczywiste zgodne z oficjalnym i1'. -*

P an  J e r zy  K .  z  C z łu ch o w a , otw ie
ra „skrzynkę pytań" na temat Koś
cioła Polskokatoliekiego i starokato- 
licyzmu. Przyznaje, że „nic nie w ie”
0 nim z wyjątkiem  'tego, że „nabo
żeństwa wszystkie odprawiane są 
w języku ojczystym ” . Prosi więc o 
„bliższe dane” co do „struktury” 
Kościoła Polskokatoliekiego i co do 
ilości parafii. Pyta, czy w  innych 
krajach „też są Kościoły narodowe, 
jakie wyznania zrzesza Światowa 
Rada Kościołów, dlaczego kanon 
mszalny w  Kościele Rzymskim jest 
po łacinie, czy w innych Kościo
łach też są „kanony we mszy św ."
1 jes~ -^e o w iele innych spraw, któ
rych.,-^ tak nie zdołamy tutaj omó
wić, chyba kawałkami —  w innych 
numerach.

Tak zwana struktura Kościoła Pol- 
skokatolickiego posiada dw ie cechy: 
hierarchiczność i demokratyczność.
Są tu w ięc dw ie grupy: duchowień
stwo i wierni świeccy (duchowień
stwo składa się z ludzi, którzy otrzy
mali święcenia według rytuału sa
kramentu kapłaństwa), lecz obydwie 
grupy współpracują ze sobą ściśle 
tak, jak to było w  pierwszych w ie
kach chrześcijaństwa. Stąd wierni 
świeccy wchodzą do wszystkich rad 
kościelnych (do Rady Parafialnej, 
Rady Diecezjalnej i do Rady Koś

cioła), oni też wraz z duchownymi 
wybierają biskupów na synodzie. 
G łową Kościoła jest Biskup Naczel
ny, lecz jest on tylko wykonawcą 
uchwał Rady Kościoła wybranej 
przez synod ogólny.

Parafii liczy ten Kościół około 
dziewięćdziesięciu. Ilość tę można 
by zwiększyć znacznie, ponieważ 
jest w iele miejscowości, w  których 
polskokatolicyzm cieszy się w zię
ciem, ale do założenia parafii obok 
wiernych niezbędny jest obiekt sa
kralny (przynajm niej kaplica) i 
ksiądz. W  pobliżu Człuchowa nie ma 
parafii polskokatolickiej. Najbliżej 
stąd do Bydgoszczy, Grudziądza i 
Gdańska.

M ówi się, że starokatolicyzm pow
stał przed stu laty (po I Soborze 
Watykańskim), lecz faktycznie jest 
to ten katolicyzm, który nie znał 
jeszcze nowych dogmatów „papies
kich” (prymatu jurysdykcyjnego i 
nieomylności biskupa Rzymu), czyli 
katolicyzm właściwy W tym na
świetleniu rzymskokatolicyzm po 
Vaticanum I jest nową wiarą nie
znaną w ii tysiącleciu.

Kościoły starokatolickie (narodo
we z teologią katolicką) istnieją w 
Holandii, Szwajcarii, Niemczech, 
Austrii, Czechosłowacji, Jugosławii, 
Francji, Hiszpanii, Portugalii, Anglii
—  a poza Europą w Am eryce Płn. 
(U SA i Kanada oraz na Filipinach).

Światowa Rada Kościołów zrzesza 
prawie wszystkie Kościoły staro
katolickie, prawie wszystkie Kościo
ły prawosławne i znaczną większość 
Kościołów protestanckich. Łącznie 
obejmuje ok. 250 Kościołów (nie 
oznaczają one różnych wyznań, lecz 
Kościoły krajowe) i ok. 450 m ilio
nów chrześcijan. Warunkiem człon
kostwa w ŚRK jest posiadanie co 
najmniej 10 tysięcy wiernych. Kc- 
non mszalny w  Kościele Rzymsko
katolickim jest jeszcze po łacinie 
ale chyba tymczaisowo, aż zanikną 
powszechne opory przeciw używa
niu języka narodowego %ve Mszy św. 
Należy pamiętać, że przed 300 laty 
(w  1661 r.) papież Aleksander V II 
tak pisał w sprawie francuskiego 
przekładu mszału: „Dowiedzieliśm y 
się z w ielkim  ibólem, że w króle
stw ie francuskim pewni synowie 
zatracenia podnieceni szkodliwymi 
dla dusz nowinkami, lekceważąc 
prawa i praktykę Kościoła, doszli 
ostatnio do takiego obłędu, że się 
ośmielili przetłumaczyć mszał rzym 
ski na język francuski... i dają go 
osobom różnego stanu i płci. Usiło

wali oni w ten sposób, przez po
chopne swoje działanie spodlić naj
świętsze obrządki, pomniejszyć ma
jestat, jakim otacza je  łacina i bos
kie tajemnice w yjaw ić oczom gm i
nu” ... —  W św ietle tych potępień 
akcja Vaticanum II i papieża Paw 
ła V I jest ogromnym krokiem na
przód i —  bądź co bądź —  aktem 
w ielk ie j odwagi. Polskokatolicy (i 
starokatolicy) mogą temu tylko 
przykłasnąć.

Do innych spraw poruszonych 
przez Czytelnika z Człuchowa po
staramy się jeszcze wrócić .przy naj
bliższej okazji. Na razie serdecznie 
pozdrawiamy i życzym y Do Siego 
Roku.

Pan Antoni B. z K ło d z k a  ciekaw 
jest „dalszych losów”  autora 
wspomnień pt. „Oglądały oczy mo
je” , więc prosi „o możliwie w yczer
pujące informacje łącznie z adre
sem” .

Nie posiadamy ani adresu, ani 
żadnych informacji na temat „da l
szych kolei” życia ks. L. Sw ider
skiego zapewne dlatego, że nie u- 
trzym uje on z naszą redakcją żad
nych kontaktów, nie publikuje tez 
komunikatów o sobie w prasie kra
jow ej. Gdybyśmy jednak nawet po
siadali jego adres, nie odważylibyś
my się go niepokoić bez jego zgody, 
jako że każdy człowiek ma prawo 
do spókoju osobistego.

Stała Czytelniczka z Sobieszowa. 
Pani korespondencja nie zawiera py
tań, chociaż wyczekuje odpowiedzi —  
nie wyiaża wątpliwości, lecz „zdzi- 
w ienie“ z powodu poruszonego w 
„R odzin ie" problemu rozwodów. Nie 
mamy więc łatwej sytuacji, lecz 
wczuwając się w  znacznie trudniej
szą sytuację Pani, radzimy opisać 
wszystko dokładnie Sądowi Kościel
nemu Kościoła Polskokatoliekiego 
(Warszawa, ul. Wilcza 31/1) z proś
bą o wyrażenie zgody na zawarcie 
powtórnego związku małżeńskiego w 
jednej z parafii polskokatolickich. 
Wolno nam uprzedzić, że oczekiwa
ny przez Panią „w yrok il będzie po
myślny. Dziękując za pozdrowienia, 
pozdrawiamy wzajemnie.

W numerze 2 Rodziny zdjęcia i. 
okazji 10-lecia STPK  i „Polkatu’* 
wykona! fotoreporter Zbigniew 
Szczęsny Za brak a,a2wiska — prze
praszamy autora oraz Czytelników.
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Zdjęcie  archiwalne — pomnik księcia Józefa na dawnym Placu Saskim  

Rynek Starego Miasta wrai z Kalumng Zygmunta
(fot CAF>

(fot CAF)

Dom Towarowy „Merkury" na Żoliborzu (fot CAF)


