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EWANGELIA ŚW.
Mój brat

NIEDZIELA V PO ZIELONYCH ŚWIĄTKACH

wg Mateusza (5, 20-24)

Słyszeliście, ie  powiedziano w Starym 
Zakonie: Nie zab ija j! Kto by zaś dopu
ścił się zabójstwa, tego czeka sqd. A ja 
wam powiadam, że każdego, kto się 
gniewa na brata swego, czeka sqd. A 
kto by rzeki bratu swemu: Ty głup
cze! — tego czeka najwyższy trybu
nał; a kto by rzekł: Ty bezbożniku!
— tego czeka piekło ogniste. Jeżeli więc 
ofiarę swq przynosisz do ołtarza i tam 
przypomnisz sobie, że brat twój ma co 
przeciwko tobie, to zostaw tam przed 
ołtarzem swq ofiarę i najpierw idź i po
jednaj się z bratem swym, a potem do
piero wróć i złóż swq ofiarę.

Nie mamy chyba wątpliwości, że w y 
raz „brat” używany często w  Nowym  
Testamencie i w  pismach O jców  Koś
cioła nie oznacza brata „rodzonego", 
lecz po prostu człowieka. W  myśl auto
rów posługujących się tym pojęciem 
każdy człowiek to mój brat (lub 
siostra), to ktoś, kogo należy traktować 
jak członka najbliższej rodziny.

Zresztą jest prawdą, że cała ludz
kość jest rodziną powiązaną węzłem  
krwi. N ie wytrzym ała bowiem krytyki 
rasistowska teoria poligenezy, według  
której ludzkość nie wywodziłaby się z 
jednego rodu, lecz z kilku różnych ro
dzin, przy czym najlepsze „pochodze
nie” mieliby ludzie o białym kolorze 
skóry... Nauka o człowieku, nie nacią
gając prawdy dla celów doraźnych, z 
pełną odpowiedzialnością przyjmuje, 
że wszyscy „ziemianie” są dziećmi jed
nych tylko rodziców.

Poza takim pokrewieństwem łączy 
całą ludzkość wspólny los na maleńkiej 
planecie w  ogromnym kosmosie. Uśw ia
domiły to nam ostatnio loty na księżyc 
i uświadomią jeszcze bardziej przyszłe 
wycieczki na inne planety czy do in 
nych galaktyk. Jesteśmy jak rodzina 
zamieszkująca stateczek rzucony losem 
na bezmierny przestwór oceanu. Jaki 
taki byt i rozwój możemy sobie za
pewnić wyłącznie wspólną zgodą i wza
jemną pomocą, a uprzyjemnić życie 
braterską życzliwością nazywaną w  
Ewangelii miłością.

Religia chrześcijańska do czysto 
ludzkich racji dorzuca w  tym wzglę
dzie jeszcze motyw religijny. Głosi, że

wszyscy ludzie są dziećmi jednego 
Ojca, „który jest w  ntebiesiech" i za
leca modlić się do Niego: „Ojcze
nasz.:.” . W  ten sposób do pokrewień
stwa fizycznego dołącza się jeszcze po
krewieństwo duchowe. Jesteśmy brać- 
mi, gdyż mam y wspólnego Ojca. 
Chrześcijaństwo 2apewnia, że to nie 
fikcja. Bóg jest naszym Ojcem nie tyl
ko teoretycznie. Okazał Swe ojcostwo 
również w  praktyce, w  konkretnym  
działaniu, mianowicie w  zesłaniu na 
ziemię Syna —  Jezusa Chrystusa, któ
ry  m iał nas zbawić nie tylko Swoim  
cierpieniem, ale również nauką i przy
kładem: „Dałem wam  bowiem  przy
kład, abyście jak ja  wam  uczyniłem, 
tak i w y  czynili” (Jan 13,15).

Jezus Chrystus z potrzeby ludzkiej 
życzliwości (zwanej miłością) uczynił 
przykazanie, które nazwał „nowym ": 
„Przykazanie nowe daję wam, 'ście 
się wzajemnie miłowali; abyścig tak, 
jak ja was umiłowałem i w y  wzajem 
nie się miłowali. Po tym wszyscy po
znają, żeście uczniami moimi, jeżeli bę
dziecie się wzajemnie m iłowali” (Jan 
13,34n). Nowość ta polega nie na tym, 
że dotychczas takiego przykazania nie 
było, lecz na tym, że istniejące przy-

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

Konsekracja Elekta 
Ludwika Paulitshke

Rada Synodalna Staroka
tolickiego Kościoła Austrii, 
powołała ks. elekta Ludwika  
Paulitshke na stanowisko 
współpracownika Biskupa 
Ordynariusza Dr. Stefana 
Tóróka.

Ks. elekt L. Paulitshke, 
przez wiele lat zajmował sta
nowisko wikariusza general
nego Diecezji Wiedeńskiej.

Międzynarodowa Konfe
rencja Biskupów Starokato
lickich Unii Utrechckiej po
twierdziła wybór nowego 
elekta jednogłośnie oraz w y 
raziła zgodę na udzielenie 
Sakry biskupiej.

W  imieniu Kościoła Pol- 
skokatolickiego w  Polsce, 
zgodę na konsekrację w y ra 
zili rzeczywiści członkowie 
M RBS w  osobach: Biskupa 
Naczelnego Juliana Pękali i 
Ordynariusza Diecezji W ar
szawskiej Biskupa Tadeusza 
R. Majewskiego.

Uroczystości konsekracyj- 
ne odbyły się w  niedzielę

Trójcy św. dnia 24 maja br. 
w  katedrze p. w . św. G er
trudy w  Utrechcie. G łów 
nym konsekratorem był ar
cybiskup Utrechtu dr A n 
drzej Rinkel.

Nowo kreowanemu Bisku
powi L. Paulitshke życzymy 
obfitych łask i błogosławień
stwa Bożego w  pracy apo
stolskiej dla dobra Staroka
tolickiego Kościoła Austrii 
oraz wszystkich Kościołów  
złączonych Unią Utrechcką.

(m)

ŚRK potępia politykę 
apartheidu w Rodezji

Czołowi działacze światowej 
Rady Kościołów na posiedzeniu 
Komitetu Strukturalnego w  Oslo 
zajęli stanowisko wobec polityki 
nżim u Smitha w  Rodezji. W  og
łoszonej deklaracji wzy waia oni 
wszystkich chrześcijan na świecie 
do uważnego śledzenia rozwoju 
wypadków w  Rodezji i do w y
wierania wpływu na swe rządy, 
by te potępiły drogę ucisku, na 
którą wszedł reżim Smitha, i 
przystąpiły do wprowadzenia w 
życie środków zaleconych przez 
ONZ.

„Właśnie dlatego — głosi de
klaracja — że reżim ten pragnie

uchodzić za stróża cj^wilizacji 
chrześcijańskiej musi zastać po
tępiony za pogwałcenie podsita- 
wowych praw ludzkich... Przez 
ucisk ze strony białej mniejszoś
ci wzmaga się jeszcze bardziej 
istniejące napięcie, które przy
jęło Ty A fryce Południowej tra
giczne formy, a cierpliwa w ię
kszość. dla zachowania godności 
ludzkiej, zmuszona jest siięgać po 
środki ekstremistyczne”.

Oświadczenie podpisali prze
wodniczący Komitetu Naczelnego, 
ar M. M. Thomasi, zastępca 
przewodniczącego, pani Pauline 
Webb i sekretarz generalny, dr 
E. C. Blake.

Odpowiedź ŚRK na Motu 
proprio papieża Pawła VI

29 kwietnia br. podano w 
Rzymie do publicznej wiadomo
ści tekst nowego Motu pro
prio papieża Pawła V I pt. 
„Matrimonium m ixta”, za
wierającego przepisy dotyczące 
zawierania małżeństw pomiędzy 
katolikami i niekatolikami.

Światowa Rada Kościołów w 
odpowiedzi na ten dokument 
zwraca uwagę, że od partnera 
rzymskokatolickiego wymaga się 
w  dalszym ciągu przyrzeczenia, 
iż wytęży wszystkie siły, by w y
chować swe dzieci w  wierze 
rzymskokatolickiej, natomiast 
przyrzeczenia tego nie musd już

składać partner nierzymskokato- 
licki. Odtąd Konferencja Bisku
pów będzie decydować o tym, w 
jćddej formie rzymskokatolicki 
partner winien złożyć swe przy
rzeczenie i pod jakimi warunka
mi może odbywać się w  okreś
lonym kraju ślub malżer *w 
mieszanych w  kościele n ie n ^ .-  
skokatolickim.

Należ" mieć nadzieję, czytamy 
w  odpowiedz, i Światowej Rady 
Kościołów, ,,że Konferencje B i
skupów podejmą swe nowe zada
nie w  ścisłej konsultacji z inny
mi Kościołami chrześcijańskimi 
danego kraju lub terytorium 
i że Kościoły nierzymskokatolic- 
kie będą gotowe do rozpatrzenia 
tego zagadnienia z Kościołem 
Rzymskokatolickim” .

Zmiana organizacji 
Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego za granicg

Krótko przed śmiercią Patriar
chy Aleksego, Święty Synod Pa
triarchatu Moskiewskiego doko
nał ważnej zmiany w organizacji 
Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego za granicą. Przyznano mia
nowicie tzw. „autokefalię”  (samo
dzielność) Rosyjskiemu Kościoło
wi Prawosławnemu w  Stanach 
Zjednoczonych, co jest jednozna
czne ze zwolnieniem tego Kościo
ła spod jurysdykcji Patriarchatu 
Moskiewskiego, Święty Synod uz
na] także autonomię Rosyjskiegr



kazanie zostało ńa nowo zrozumiane i 
rozszerzone. Stare przykazanie głosiło: 
„Nie będziecie kraść, nie będziecie kła
mać, nie będziecie oszukiwać jeden 
drugiego. N ie będziecie przysięgać fa ł
szywie na moje imię... N ie będziesz u- 
ciskał bliźniego, nie będziesz go w y 
zyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie 
pozostawać w  domu twoim aż do po
ranku. N ie będziesz złorzeczył głuche
mu. N ie będziesz kładł przeszkody 
przed ślepcem... N ie będziesz wydawać  
niesprawiedliwych wyroków. N ie bę
dziesz stronniczym na niekorzyść bie
daka, nie będziesz miał względów dla 
bogacza... N ie będziesz szerzył osz
czerstw między krewnymi, nie bę
dziesz czyhał na życie bliźniego... Nie  
będziesz żywił w  sercu nienawiści do 
brata... Nie będziesz mściwy, nie bę
dziesz żywił urazy do synów narodu 
swego, lecz będziesz kochał bliźniego 
jak w ^ie samego...” (Kapł. 19, 11— 18). 
Do tych zakazów Chrystus dodał dwie 
nowości: pomoc dla potrzebujących i 
objęcie życzliwością ludzkości całej.

Pierwszą nowość podał p lastyczn ie j 
konkretnie w  słowach: „Pójdźcie, b ło
gosławieni Ojca mego, weźcie w  posia
danie królestwo przygotowane dla was

od założenia świata. Bo byłem  głodny, 
a daliście mi jeść, byłem  spragniony 
a daliście mi pić,... byłem  nagi a przy
odzialiście mnie, byłem  chory a odwie
dziliście mnie..... ’’ (Mat. 25, 34n). D ru 
gą nowość przedstawił w  przypowieści
0 miłosiernym Samarytaninie, który u- 
dzielił pomocy napadniętemu Żydowi, 
mimo że te dwa narody dzieliły od 
wieków  wrogie uczucia, zwłaszcza na 
tle wyznaniowym (Łuk. 10, 30— 37). W y 
kazał, że bratem Zyda jest nie tylko Żyd, 
czyli człowiek tej samej w iary
1 z tego samego narodu; jest nim 
każdy człowiek, niezależnie od na
rodowości, religii, rasy itp. Na tej pod
stawie Ap. Paw eł uczył: ,,A tu już nie 
ma Greka ni Zyda, obrzezania iub nie- 
obrzezania, barbarzyńcy, Scyty, nie
wolnika, wolnego...” (Kolos. 3, 11).

Owszem, to nowe przykazanie, 
Chrystus stawiał wyżej niż modlitwę, 
niż ofiary religijne i manifestowanie 
przywiązania do w iary  ojców. W  tym 
zapewne celu powiedział przeciwko fa
ryzeuszom: „Biada wam  ....  obłudnicy,
bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru  
i kminku, lecz pomijacie to, co w a 
żniejsze —  sprawiedliwość, miłosierdzie 
i wierność. To zaś trzeba było wykonać,

a tamtego nie zaniedbać” . (Mat. 23, 23),
Tę samą myśl zawiera pouczenie: 

„Jeśli więc przyniesiesz swój dar przed 
ołtarz i tam wspomnisz, że twój brat 
ma coś przeciwko tobie, zostaw tam 
twój dar przed ołtarzem a idź i pierwej 
pojednaj się ze swoim bratem. Potem  
przyjdź i ofiaruj swój dar” (Mat. 
5,23n).

Bo ważniejszy jest nasz stosunek do 
ludzi niż do Boga. Czy to bluźnierstwo? 
Chyba nie, skoro nie inaczej rozumował 
Ap. Jan: „Jeśliby kto powiedział, że mi
łu je Boga, nienawidząc brata swego, 
kłamcą jest. Kto bowiem nie miłuje 
brata swego, którego widzi —  jak mo
że miłować Boga, którego nie widzi?” 
(Jan 4. 20). KS. S. W Ł O D A R S K I
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21. N. Alojzego, A licji
22. P. Paulina, Innocentego
23. W . Zenona, W andy
24. s. Jana
25. Cz. Wilhelma, Łucji
26. p. Jana, Paw ła
27. S. Marii, W ładysława

Kościoła Prawosławnego w  Japo
nii. Tym samym uległa likw ida
cji ..Misja Duchowna'1 Patriar
chatu Moskiewskiego w  Tokio, 
istniejąca od 110 lat. Informacje
0 najnowszych decyzjach Święte
go Synodu podał oficjalnie do 
wiadomości kierownik Wydziału

anicznego Patriarchatu Mos- 
skiego, Metropolita Lenin

gradu 1 Nowogrodu — Nikodem.

Zwolnieniu tych dwóch Rosyj
skich Kościołów Prawosławnych 
spod jurysdykcji Patriarchatu 
Moskiewskiego przypisuje się w 
środowiskach prawosławnych nie 
mniejsze znaczenie niź niedaw
nej decyzji w sprawie zw a rc ia  
częściowei społeczności sakra
mentalnej z rzymskokatolikami
1 starokatolikami.

Powrót do Iraku Palriarchy 
Kościoła Nestoriańskiego

1j
Z honorami przysługującymi 

dostojnikom państwowym, został 
przyjęty W Bagdadzie przez
prezydenta Bakra nestoriański
Patriarcha Szimon X X II I  Eszai, 
który po 40-letniej emigracji w 
USA powrócił niedawno do Iraku. 
Szimonowi X X I I I  przywrócono
obywatelstwo irackie, którego 
O m aw iały mu poprzednie reżimy 
tego kraju.

Szimon X X I I I  Eszai, którego 
pełny tytuł brzmi „Katolikos 
Seleucji i Ktesifonu oraz Pa
triarcha Wschodu i Assyrii” , jest

/ wierzch nikiem Kościoła Nesto- 
riańskiego, liczącego ponad 200 
tysięcy wyznawców, posługują
cych się głównie językiem kur
dyjskim. Poza Irakiem, wyznaw
cy nesterianizmu zamieszkują 
Syrię, Turcję, Iran i kraje innych 
kontynentów.

Po masakrze nestorian w 
1930 roku, Patriarcha Szimon 
X X II I  udał się wraz z 25 tysią
cami wiernych do Ameryki, gdzie 
z nowej siedziby w  San Francis
co kierował swoim Kościołem. 
Jego obecny powrót umożliwiła 
pozytywna polityka rządu Bakra 
■wobec mniejszości narodowych, 
korzystna przede wszystkim dla 
chrześcijan.

Rząd iracki zarządził oddanie 
nestorianom wszystkich kościołów 
odebranych im w  przeciągu 
ostatnich 50 lat. Odbudowa kościo
łów zniszczonych odbędzie się na 
koszt państwa.

t

Amerykańscy przywódcy 
kościelni za zjednoczeniem 
chrześcijan

i
Za zjednoczeniem trzech w iel

kich Społeczności chrześcijańskich, 
prawosławia, protestantyzmu i 
rzymskokatolicyzmu, opowiedzieli 
się ostatnio główni przedstawi
ciele tych trzech grup chrześci
jańskich w USA. W  dyskusji, 
przeprowadzonej w  amerykań
skiej tele-.izji. sekretarz general

ny Narodowej Rady Kościołów
— dr Edwin Espy, prymas 
grecko-prawoslawnej Archidiece
zji Ameryki Północnej i Połu
dniowej — Jakovos oraz rzym
skokatolicki arcybiskup Detroit
— Thomas Gumbleton, wyrazili 
wspólny pogląd, iż nadejdzie 
dzień, w  którym nie da się już 
powstrzymać organicznego z je 
dnoczenia tych trzech wyznań.

Rocznik „O ecum enica 1970"

Staraniem Instytutu Badań 
Ekumenicznych w  Strassburgu 
ukazał się niedawno Rocznik 
„Oecumenica 1970'’ , wydany w 
trzech językach. Na jego treść 
składają się przepracowane i roz
szerzone Teferaty teologów angli
kańskich, prawosławnych, lute- 
rańskich, reformowanych i rzym 
skokatolickich, wygłoszone pod
czas seminarium w  Strassburgu, 
poświęconego sprawie stosunku 
Ewangelii i Sakramentu w  per
spektywie biblijnej, wyznaniowej 
i ekumenicznej. Rocznik publi
kuje także sprawozdania z dys
kusji w  grupach.

f

Społeczność robocza 
Kościołów 
chrześcijańskich w NRD

W NRD ukonstytuowała się 
ostatnio Społeczność robocza Koś- 
c ołów chrześcijańskich, w  skład 
której, poza Związkiem Kościo

łów Ewangelickich w NRD, nale
żą: Kościół Starokatolicki, Zw ią
zek Zborów Ewangelicko-Wolno- 
kościelnych, Kościół Ewangelic
ko - Metodystyczny, Ewangelicka 
Jednota Braterska (dystrykt 
Herrnhut) i Zbory Mennonickie.

Ukonstytuowanie się Społecz
ności roboczej Kościołów chrześ
cijańskich w  NRD jest równo
znaczne z zerwaniem przez repre
zentowane w  niej Kościoły zw iąz
ków z tzw. „Społecznością 
roboczą Kościołów chrześcijań
skich w  Niemczech” , istniejącą 
od 1948 t . i mającą swą siedzibę 
w  Frankfurcie n.M.

Badania nad religijnością 
w Słowacji

Z 4,5 min Słowaków 71 proc. 
jest ludźmi wierzącymi, 14 proc.
—  ateistami a 15 procent za j
muje postawę obojętną wobec 
zagadnień religijnych. Dane te, 
po naukowym badaniu religijności 
w  Słowacji, podał Instytut Soc
jologii Słowackiej Akademii Na
uk. Badanie to przeprowadzono 
w  ostatnich trzech miesiącach 
1969 t  , a jego wyniki opubliko
wał ostatni numer kwartalnika 
,.Socjologia ’.



Grupa dzieci z punktu

Bolesław to mała osada górnicka po
łożona siedem kilometrów od Olkusza. 
Tutaj w  1957 r. została zorganizowana 

parafia Kościoła Polskokatolickiego —  
licząca obecnie prawie siedem i pół ty 
siąca wiernych. Proboszczem w  Bole
sławiu jest Ksiądz Dziekan Tadeusz 
Balicki, który cieszy się wielkim  powa
żaniem i sympatią parafian. Ta serdecz
na więź, łącząca duszpasterza z w ier
nymi, przejawia się w  bliskim kontak
cie i działaniu parafian, w  świadcze
niach i pracach społecznych dla Koś
cioła Polskokatolickiego. W ierni w  Bo
lesławiu nigdy nie są obojętni na apel 
swojego duszpasterza. Bez względu na 

to, czy dotyczy to ofiar na rzecz Kog^ 

cioła, czy osobistego wkładu pracy.

Jednym z dowodów jest fakt podjęcia 

budowy plebanii przy kościele, z ofiar 

wyznawców, przy dużej pomocy finan
sowej ze strony Prezydium Rady Koś
cioła Polskokatolickiego. Projekt budo
w y  plebanii został przygotowany w  
kilku wersjach: by ły  zamierzenia
skromniejsze i bardziej ambitne. Ksiądz 

Dziekan udostępnił swoim parafianom  

obejrzenie projektów i oni właśnie zde
cydowali, że ma być realizowany cie
kawszy architektonicznie projekt bu 
dowy w g  koncepcji inż. Dobrowolskie
go z Krakowa. Byli nawet tacy wierni 
ze wsi Bukowna,którzy uwarunkowali 
swoją dalszą materialną pomoc w  bu 
dowie o ile ten właśnie droższy, ale 

ładniejszy projekt zostanie zaakcepto
wany.

Budowa plebanii została rozpoczęta, 
w stanie surowym zakończono ją w

Przy kościele bolesławskim wyznawcy Kościoła Polskokatolickiego wybu
dowali piękng, nowoczesną plebanię.

Z wizytą w  parafii 
w Bolesławiu

Ołtarz boczny kościoła w Bolesławiu



katechetycznego w Bolesławiu

prw^jiiągu siedmiu miesięcy. Oczywiś
cie od początku do końca parafianie 

uczestniczyli w  budowie i pracach. 
Jedni wykonali tynki, inni podjęli pra

ce kanalizacyjne, część wyznawców  

zajęła się wykonaniem w  czynie spo
łecznym prac porządkowych przy koś

ciele oraz innych prac gospodarczych.

W  dalszych planach na przyszłość 

zaprojektowany jest generalny remont 

kościoła, który obejm uje także prace 
konserwatorskie wnętrza.

W  każdą niedzielę, po nabożeństwie, 
odbywają się w  sali parafialnej nowo 

wybudowanej plebanii spotkania z 
wiernymi —  z dorosłymi, czy młodzie-

—  podczas których prowadzone są 
"clyskusje religijne. Przy kościele istnie
je czterogłosowy chór parafialny, któ
ry pracuje pod kierunkiem organisty 

pani Haliny Kalecińskiej i występuje  

na akademiach organizowanych z oka
zji świąt kościelnych czy państwowych.

W  pracy duszpasterskiej —  zwłasz
cza z dziećmi —■ pomaga księdzu Dzie
kanowi ksiądz Mieczysław Klekot, któ
ry  prowadzi punkty katechetyczne w  

Bolesławiu i okolicy. W  czerwcu do 
pierwszej Komunii Św. przystąpiło 

około 100 dzieci.

W p ływ  parafii polskokatolickiej w  

Bolesławiu jest widoczny w  całym po
wiecie olkuskim i sąsiednich powia
tach, gdzie w  różnych miejscowoś
ciach są organizowane nowe punkty 
misyjne obsługiwane przez Księdza 

Dziekana Balickiego i księży w ikariu 
szy.

Dzieci składajq kwiaty na grobie poległych bohaterów na cmentarzu pol-
skokafolickim w Bolesławiu

W  Rokitnie Szlacheckim, na życze
nie wyznawców Kościoła Polskokatoli
ckiego Ks. Dziekan zorganizował para
fię polskokatolicką, a obecnie buduje  
się tam kościół. Budowa trwa, ale już 

od listopada ub. roku w  podziemiach 

kościoła odprawiane są nabożeństwa. 
W  Bukownie, gdzie jest około 800 pa
rafian, wyznaczony już został teren pod 
budowę kościoła, a ponadto jest pro
wadzony punkt katechetyczny, do któ
rego uczęszcza 67 dzieci. Bolesław od- 
działywuje swym  przykładem także na 

inne miejscowości, czego dowodem  
może być Dąbrowa Górnicza., gdzie 

jest w ielu wyznawców Kościoła P o l
skokatolickiego i zachodzi konieczność 

obsługiwania przez księży z Bolesławia 
ślubów, chrztów i pogrzebów. Społe
czne zapotrzebowanie na Kościół Pol- 
skokatolicki doprowadzi niewątpliwie 

do erygowania tam nowej parafii. 
Podobnie dzieje się w  innych miejsco
wościach, m. in. w  Sosnowcu.

W  Ostrowcu Górniczym w  p ierw 
szych dniach m aja br. odbył się uro
czysty pogrzeb prowadzony przez księ
ży z Bolesławia z udziałem około ty
siąca osób.

Księża z Bolesławia obsługują także 

kaplice polskokatolickie w  miejscowoś
ciach: Krzykawa, U jków  Stary i U jków  

N ow y  oraz w  Wodoncej. Księża zajm u
ją  się tam również pracą duszpasterską 

i prowadzeniem punktów katechetycz
nych.

Działalność parafii w  Bolesławiu to 

piękna i żywo przemawiająca karta z

życia Kościoła Polskokatolickiego. 
To dowód dominującego w p ły 
wu Kościoła Polskokatolickiego na
tym terenie, gdzie dzięki bliskiej
współpracy duszpasterza z wiernymi 
osiągane są, widoczne w  Bolesławiu
i całej okolicy, efekty. Parafianie z Bo
lesławia dążą do tego, aby ich parafia  

była naprawdę przodująca, a swego 

proboszcza cenią jako prawdziwego  

wychowawcę i przyjaciela.

Tekst i foto E R Y K  A D A M S K I

Wyznawcy Kościoła Polskokatolickiego 
w Rokitnie Szlacheckim porzqdkujq w 
czynie społecznym teren budowy koś

cioła.



ale byśmy czyniąc 
prawdą w miłości wzrastali 
we wszystko w Tym, który 
jest Głową, tj. w Chrystusie“ 
(Ef 4, 15).

Przedmiotem naszych rozwa
żań czynimy zdanie św. Pawia 
Ap., cytowane wyżej jako mot
to, które zapisane jest w  Uście 
do Efezjan: „byśmy czyniąc
prawdę w  miłości, wzrastali w 
Tym, który jest Głową, tj. w 
Chrystusie”. W poprzednim od
cinku omówiliśmy przyczyny i 
początek walki z  parafią polsko- 
katolicką w  Skarżysku Kamien
nej. Posługując się wyłącznie 
autentycznymi faktami.

Gdy nie dały rezultatów na
mowy i perswazje, mające na 
celu rozbicie nowej parafii,
chwycono się wtedy środków 
mniej szlachetnych, żeby nie po
wiedzieć —  sprzecznych z  pra
wem kanonicznym: Oto wiosną 
1967 roku zainspirowano "włama
nie do naszej świątyni, rozbito 
tabernakulum i dokonano profa
nacji Najśw. Sakramentu przez 
wykradzenie wraz z puszką pos
taci konsekrowanych i utopienie 
w  rzeczce Kamiennej. O tym, że 
chodziło tu tylko o znieważenie 
konsekrowanych postaci świad-

naj cięższych przestępstw prze
ciw  religii. Zamierzano tym w y 
kroczeniem zniszczyć lub zadać 
poważny cios parafii narodowej. 
N iewątpliw ie był to bolesny 
bardzo cios, bo targnięcie się na 
największą świętość nigdzie nie 
może /być odczute inaczej. A le  
czy osiągnięto przez to zamierzo
ny cel?

Odpowiedzią niechaj będą dal
sze wypadki w  parafii polsko- 
katolickiej w Skarżysku Kamien
nej. Opisane wyżej włamanie z 
profanacją Najśw. Sakramentu 
wstrząsnęło całym miastem, czyn 
taki nie podobał się nikomu. 
Przez okres około półtora roku 
parafia nasza cieszyła się wzglę
dnym spokojem ale, niestety, była 
to cisza zwiastująca nową burzę.

wojna’’ w  Skarżysku. Do chwili 
remontu wybijano resztę szyb w 
kaplicy, owszem, robotnicy nie 
zeszli jeszcze z  rusztowania, a 
już poleciały nowe szyby. Czyż 
remont nie świadczył o żywot
ności parafii i czy miano pozwo
lić na spokojne remontowanie? 
Byłoby to zbyt ddbrze. Po re
moncie i  oszkleniu kaplicy z 
końcem listopada ub. roku, dano 
je j spokój do dnia 25 stycznia br. 
Był to dzień zamykający w  na
szej .parafii tydzień modlitwy o 
jedność Kościoła i Chrześcijan 
stwa. N ie sądziłem, że w dniu 
tym wypadnie rrri odprawiać na
bożeństwo i  modlić się wraz z 
parafianami w kaplicy ze świe-

Prawda działa w miłości <m>

Nie skończyło się niestety na 
jednorazowym wybiciu szyb. Po 
pierwsze podjęto akcję mającą 
na celu przekonanie wyznawców 
naszej parafii, że uczęszczanie 
na nabożeństwa narodowe jest 
ciężkim grzechem, niewdzięcznoś
cią wobec Boga i Kościoła itd., 
a w ięc usiłowano zadziałać od 
strony etycznej. Nie zapomniano 
też o stronie dogmatycznej: to 
żaden kościół, mówiono, to prze
bierańcy, heretycy (rok 1967!) 
nie uznający Ojca Świętego itp. 
Obiecywano naszym ludziom 
wiele, łącznie z pomocą mate
rialną, byle tylko przekonać ich 
i odwieść od słusznie obranej 
cirogi. Szczególną zaś uwagą i 
„troskliwością” tutejsze ducho
wieństwo i tzw. aktyw parafial
ny darzyli tych naszych wyznaw
ców, którzy posiadali dzieci w  
wieku szkolnym, aby w  ten 
sposób zbojkotować nauczanie 
religii w polskokatoliekim punk
cie katechetycznym. Czy w  tych i 
w  innych wypadkach opłacała się 
skórka za wyprawkę? Poważnie 
w  to wątpię. O każdorazowym 
takim „zabiegu” byłem z  miejsca 
informowany przez mojch para
fian. N ie czyniłem z tego nigdy 
prawnego użytku, ponieważ zda
wałem sobie sprawę, że zdecydo
wanym wyznawcom narodowym 
taka agitacja nie zaszkodzi, a 
dla chwiejnych, niezdecydowa
nych i świeżych wyznawców była 
to natHralna i bardzo pożytecz
na próba wiary. Co najwyżej 
możr.a było współczuć naiwnoś
ci, która powoduje nie przemy- 
śJane odruchy wrogości i niena
wiści wyznaniowej. Był to prze
cież okres Soboru i wkraczanie 
Kościoła bratniego na nową. po 
soborową drogę.

czy fakt, że puszkę, sukienkę na 
puszkę oraz metalową (pancerną) 
część tabernakulum, której nie 
można było rozbić na miejscu, 
odnaleziono po kilku dniach we 
wspomnianej rzece. Z puktu w i
dzenia Kodeksu Prawa Kano
nicznego (rozumie się rzymsko
katolickiego), kanony 2320—2329, 
było to bardzo poważne wykro
czenie (crimen). Mianowicie: 
„kto postacie konsekrowane po
rzuca albo je  w  trlym celu zabie
ra lub przechowuje: 
a) jest podejrzany o herezję, b) 
popada tym samym w  ekskomu
nikę wiążącą silą faktu i za
strzeżoną Stolicy Apostolskiej w 
najspecjalniejszy sposób (specia- 
lissime), c) podlega itym samym 
infamii prawnej. Duchownemu 
należy nadto wymierzyć karę 
oepozycji (kan. 2320)... tak pisze 
rzymskokatolicki komentator, Ks. 
Fr. Bączkowicz. Prawo kanonicz
ne, Opole 1957. Tenże autor w y
jaśnia dalej, że „przez postacie 
konsekrowane należy rozumieć 
postacie chleba i wina konsekro
wane w  jakimkolwiek obrządku, 
nawet przez kapłanów apostatów, 
heretyków lub schizmatyków” . 
N ie sądzę, aby słowa te wymaga
ły komentarza. Dodać jedynie 
należy, że czynu tego, jak mi 
wiadomo ze źródeł dobrze poin
formowanych, dokonano nie bez 
inspiracji osób duchownych.

Próba rozbicia parafii przez 
odciąganie wiernych i wewnętrz
n i  zamęt nie powiodła się. 
Wobec tego chwycono się innego 
sposobu, którym okazała się pro
fanacja Sanctissimum, kwalifiku
jąca się z punktu widzenia pra
wa kościelnego jako jedno z

Przyszedł dzień, w  którym udo
wodniono nam, że nie zapomnia
no o istnieniu parafii narodowej. 
Zapomnieć o parafii, która nie 
tylko, że nie upada, ale rozwija 
się i  utwierdza? Zapomnieć m ia
no i to, że zapuszcza również 
swoje korzenie na teren powiatu 
starachowickiego i miasta Stara
chowice? W lipcu ub. roku odbył 
się pogrzeb małżonki jednego z 
naszych wyznawców. Próbowano 
różnych metod, ale zdecydowany 
wyznawca nie ugiął się i nie 
uległ nęcącym propozycjom. Po
grzeb odbył się w  obrządku pol- 
skokatolickim. Należało więc coś 
uczynić dla parafii narodowej, 
dać je j solidną lekcję poglądową 
„prawdy i  miłości braterskiej” . 
Rzecz tylko w  tym, kto taką 
„lekcję”  poprowadzi? Potrzeba 
tu było nie tyle inteligencji, ile 
raczej silnych mięśni: taki osob
nik znalazł się, mniejsza o to, 
że umysłowo chory..., bo nikt 
inny tego nie uczyniłby. Oto 21 
września 1969 roku, w  godzinach 
popołudniowych, osohnik ten do
konał gruntownej dewastacji ka
plicy parafii polskokatoliokiej w  
Skarżysku (Kamiennej. Wybił 
prawie wszystkie szyby, włamał 
się do wnętrza, zdemolował w ie l
ki ołtarz, niszcząc wszystko, co 
napotkał po drodze. Nie wiado
mo, komu więcej współczuć: czy 
temu biednemu, bo choremu 
człowiekowi, czy też tym, którzy 
go do tego podjudzili. Sądzono, 
że wariatowi wszystko ujdzie i 
że nikt nie będzie podejrzewał 
go o to, iż inicjatywa wyszła od 
niego.

Myliłby się jednak ktoś, kto 
sądziłby, że na opisanym wyżej 
wypadku skończyła się „święta

żo powybijanymi szybami przy 
20-stopniowym mrozie. A le  w 
zamian za to mieliśmy solidny 
przykład, gdzie szukać pełni 

prawdy i bezinteresownej miłoś
ci chrześcijańskiej. Drobiazgiem 

jest wybita szyba, do drobiazgów 
ostatecznie zaliczyć można nie
wygodę z tego powodu, ale nie 
jest drobiazgiem kamień, rzucony 
przez okno świątyni Chrystuso
wej, a nie był to jeden kamień. 
Kamienie te zamykają usta nr '■ 
szym braciom z Kościoła Rzyrh? 
skokatoliekiego, nie pozwalają im 
mówić o prawdzie i miłości, a 
jeśli mówią, to mowa taka jest 
kłamstwem. Sprawdzają się tu 
słowa Chrystusa Pana: „Pow ia
dam wam — jeżeli oni milczeć 
będą, kamienie wołać będą" (Łk. 
19,40). Kamienie te, których spo
ro już zebrało się w naszej świą
tyni, wołają i usilnie przypomi
nają naukę Chrystusa, że nie jest 
uczeń nad Mistrza. Faryzeusze 
również chwycili za kamienie, 
aby rzucić nimi w  Jezusa. Przy
pomniały nam o tym kamienie, 
którymi obrzucono naszą świąty
nię (również wybito szyby) aku
rat z soboty na Niedzielę Pasyj
ną 14/15 marca br. Mimo to nie 
wątpimy, że w  końcu Ewycięży 
prawda i miłość, bo PR AW D A  
D Z IA ŁA  W M IŁOŚCI!

Ks. KAZIM IERZ PIKULSKI



Rozmyślania 
pod 

jabłonią

Grunt to metoda
Maja znajoma, pani Buba 

twierdzi’, że w naszym życiu 
metoda postępowania, to
sprawa najważniejsza. Nic
nie jest tak ważne i nic nie 
przynosi tak natychimiasto-

vch rezultatów —  jak za-
V  kow an ie  właściwej meto
dy. Zdolności, pracowitość, 
kultura postępowania —
Wszystko to są zjawiska u- 
botsne. Metoda — to grunt.

Jadę sobie tramwajem — 
opowiada pani Buba. Zimno, 
pada deszcz. Na przystan
kach, pasażerowie kulą się 
jak zziębnięte ga/wrony. Sło
wem — koszmar. W  pewnej 
c h/wili fcramłwalj przystaje i 
do wozu wsiada jakiś ubra
ny w  kraciastą marynarkę 
pan w  średnim wieku i za
żywna jejmość.

'Pan rozgląda się niepew
nie. Bąka coś do siedzących, 
na to ci odpowiadają gniew
nym pomrukiem, zwraca się 
do dwu stojących młodzień
ców, ci odmowinie kręcą gło
wami. Jest wyraźnie speszo
ny i zakłopotany. Tramwaj 
sitaje, przednim pomostem 
wsiadają dwie młode dziew
czyny — kontrolerki. Pan w 
płaszczu rusza do wyjścia, ale 
jest już za późno. —  Bidety 
do kontroli, proszę.

— Budka była zamknięta
— tłumaczy się purpurowy ze 
wstydu pan. — Naprawdę, ja 
nigdy nie jadę bez biletu, ale 
dzisiaj tak bardzo się spie
szyłem, a budka... — Nie po
siada pan 'biletu, proszę za
płacić mandat. —  A leż proszę 
pani, ja naprawdę nieumyśl
nie, ale dzisiaj... — Jazda bez 
biletu jest karalna. Poproszę 
dowód osofoLsity. — Pan roz
pina płaszcz i podaje dowód. 
Jeszcze próbuje tłumaczyć.
— Ja, ja parni dain te 50 zło
tych i wysiądę, bo napraw
dę imam ważne służbowe spot
kanie. — Co to ma znaczyć?
— pyta groźnie kontrolerka.
— Jak mam to rozumieć? — i 
woła koleżankę. — A leż pro
szę pani —  pan jest już ab
solutnie przerażony. —  Ja ty l
ko chciałem powiedzieć, że 
zanim pani wypisze mandat, 
przejedziemy mój przystanek, 
a ja naprawdę nie mogę się 
spóźnić. — Czy mam rozu
mieć, że pan sprzeciwia się 
wypisaniu mandatu? — Ależ

nie. A leż skąd. Niech pani p i
sze, byle prędko. — Kontro
lerka powoli i systematycznie 
zabiera się do wypisywania 
blankietu. Pasażerowie zbu
dzili się z odrętwienia i „dow- 
cipkują“ : — Widzicie go, bud
ka była zamknięta. Tak może 
każdy powiedzieć.

Zbliża się przystanek Jej
mość energiczlnie przepycha 
się ku wyjściu. Tramwaj 
zhmalnia. Druga kontrolerka 
natyka się na jej(m'ość. —  Bi- 
leicik poproszę. —  Tramwaj 
przystaje. —  Aich, ty smar
kulo! —  krzyczy jejmość. — 
Czemu to ludzi zatrzymujesz 
i nie dasz wysiąść. Rozeprze 
się taka w przejści u i drogę 
zagradza! Mam dzieci starsze 
od ciebie. Naii>cz się saacunku 
dla starszych — i zamaszy
ście odepchnąwszy kontroler
kę wysiada. — Mogłaby parni 
pokazać jej ten bilet, a nie 
tak od razu z buzią — za
uważa ktoś. Jejmość pioru
nuje go wzrokiem. — Mąd
ry! A  (niby skąd miałam 
wziąć bilet, jak budka by
ła zairrtknięjta? — I  wzruszyw
szy ramionami kieruje się w 
stronę bazaru. Pan w kra
ciastej marynarce nie w y
siadł. Mandat nie był jeszcze 
wypisany..,

— A le chyba nie popierasz 
jaizdy tramwajem na gapę?
— przerywam Bubie. — Oczy
wiście — odpowiada. — 
Chciałam ci tylko zademon
strować działanie metody. 
Owa jejmość opanowała ją 
bezbłędnie. —  Przesada — 
kręcę głową. —  No, to opo
wiem ci coś iiTknego. I  Bu
ba rozpoczyna:

— W  mojej irtsttytucji goń
cy zmieniają się mniej w ię
cej po roku pTacy. Kilka ty
godni temu zaangażowaliśmy 
właśnie dwóch ..nowych". 
Krzysio uczy się w wieczoro
wym technikum dla pracu
jących. a Rytsio wyszedł w ła
śnie z doanu poprawczego i 
znajduje się pod opieką ku
ratora. Nasza kierowniczka 
zbadawszy drogę życiową obu 
chłopców, zwołana ad hoc ma
łą naradę i oświadczyła nam, 
że chłopców należy otoczyć 
opieką, szczególnie zaś Rysia 
aby „ułatwić mu zn-atezienie 
swego miejsca w społeczeń
stwie”. Przytaknęliśmy z en

tuzjazmem. Następnego dnia 
pani Irena przyniosła Rysio
wi kanapki na drugie śnia
danie, a pani Zosia ugotowa
ła mu na maszynce elektry
cznej kakao. Kanapki zjadł, 
na kakao natomiast otrząs
nął si^ z obrzydzeniem i 
mruknąwszy pod nosem coś, 
co miało dziwne brzmienie, 
aniłd.

Płrzez cały miesiąc dbaliś
my, by Rysio zbytnio się nie 
przemęcza} i aby ,krok za 
kroczkiem" wchodził w  nowe 
życie. Gros pracy załatwiał 
Kraysio i chociaż nominalnie 
pracował do godziny 14,00, w 
rzeczywistości pozostawał do 
15,00 i dłużej —  bo „robota 
przecież nie mtoże leżeć”. R y
sio regularnie zaawiał się o 
Jil.OO na śniadatnie, potem sie
dział sobie w  ha®u z w oź
nym, o 13,00 szedł na obiad, 
a poteim do domu. Edukował 
się nam ™akom<icie, bo cza
sem zgadzał Się iść na pocz
tę, a raz nawet zaniósł jed
no pitamo ,jna miasto” . Wszy
stko byłoby więc dtoskonale, 
gdyby nie... Krzysio. Pewne
go dnia, tak około 15,00, kie- 
rowiniiCT&a chlciała go właśnie 
wysłać na poezitę i okazało 
się, że Krzysia nie ma. N a
zajutrz został więc ucziciiwue 
otbs^torcowany i wtddy, za
miast skruchy, miał śmiałość 
powiedzieć, że jego czas pra
cy, według untowy, kończy się
o 14,00, gdyż on „się uczy". 
Byliśmy oburzeni tą bezczel
nością, a jes2icze bardziej bra
kiem koleżeństwa, bo dodał 
„iłiech Rysiek też raz gdzieś 
pójdizie. On pracuje do 15,00.”  
Kierowniczka kazała mm za
stanowić się naid swoim po
stępowaniem, ale o 14,00 
Krzysio znowu tfnikł. Nie by
ło rady. Mieliśmy pilną prze
syłkę i trzeba było prosić Ry
sia. A le :tu wynikła trudność. 
Rysio wprawdzie dał się zwa
bić do pokoju kierowniczki, 
ale na wszelkie prośby, aby 
udał się na pocztę odpowia
dał niezmiennie: —  Będzie 
wóiz, to pojadę. N ie będzie 
wozu, to idź se sama. — T łu 
maczyliśmy mm. że do pani 
kierowniczki nie wolno mó
wić „per ty” , a samochód za
brał prezes, ale nic to nie po
mogło. Dyskusja przeciągnęła 
się do 15,00, Rysio prztyk

nął palcem w  okolicy czoła, 
burknął: —  Trzym  się —
i poszedł. Na pocztę musiał 
iść młodszy referent.

Ramo, wspólnie obsztorco- 
waliślmy Krzysia i zagrozili
śmy mu „wylaniem", jeżeli 
nadal będzie tak zaniedbywał 
swoje obowiązki, a ponieważ 
Rysio nie Zjawił się na śnia
danie, posłaliśmy woźnego, by 
go poszuka), Przyszedł jakiś 
dziwny, blady o mętnym 
wzroku, w  wymiętoszonym i 
brudnym ubraniu.

Pani Irena podbiegła do 
niego z kawą Ckakao rvie pi
jał) i zapytała czy nie jest 
przypadkiem chory, ale on 
zignorował ją zupełnie i 
zwrócił się do kierowniczki.

Pracował (łziś nie będę — 
sUwierdiził pomiro — wczoraj 
po pijaku coś sobie w  rękę 
zrofbilem. Suszy mnie. Pożycz 
dwie dychy na alpę. — I do
dał usprawiedliwiająco: —
Wypłata poszła fkrut. — R y
siu — kierowniczka aż 
wyniosła ręce w górę — jes
teś niegrzeczny. — A ja — 
oświadczył Rysio — ch... — 
Och, pisnęła kierowniczka
—  to nieładnie itak mówić. 
Jeżeli jesteś chory, to idź do 
naszego lekarza. —  Ja i leka
rza ch... —  nie ustępował R y
sio. —  No, dajesz te dwie dy
chy czy nie? — Rysiu —  roz 
płakała się kierowniczka — 
będę musiała porozmawiać z 
twoifm kuratorem. Nieładnie 
się zachowujesz. —  Mowa — 
zarechotał Rysio i nagle stał 
się ceremonialny. — Pani 
mmie nic nie zrobi, bo pani 
mnie wychowuje. —  Czknął 
i poszedł szukać „jelenia", aby 
imi pożyczył na ,kRna” .

— Och, co robić, co robić?
— szlochała kierowniczka, ale 
że to jest dzielna kobieta i 
nie zraża się przeciwnościami, 
otarła więc łzy i podjęła de 
cytaję: —  Trzeba będzie zwol
nić Krzysia i przyjąć innego 
gońca, który będzie mógł 
pracować do 15,00. Nie wol
no nam tak łatwo rezygnować 
z wychowania człowieka. O, 
człowiek —  to w ielka spra
wa. —  Przytaknęliśmy z en
tuzjazmem.

— No —  zakończyła Buba
— co teraz powiesz o meto
dzie? N ie odpowiedziałam

HABER



List 
otwarty

'Znana przed wojną lekkoatletka, Gise 
!a Maiuermayer, reprezentantka Trzeciej 
Rzeszy na olimpiadzie w  Berlinie, w  
1936 r. i zdobywczyni złotego medalu, 
drukuje na Jamach magazynu sportowego 
„K icker“ swoje wspomnienia, w  których 
w sposób zupełnie jawny entuzjazmuje 
się hitlerowskim reżimem. W  związku 
z tym jedna z najwybitniejszych przed
stawicielek polskiego sportu, olimpijka z 
1936, Jad,Wiga Wajsówna, opublikowała 
list otwarty, który zamieszczamy w  skró
cie. W  liście swym nasza medalistka p i
sze:

„Przed 34 laty los zetknął nas na. sta
dionie olim pijskim  w Berlinie. Każda z 
nas mogła stanąć na najwyższym podium. 
Pani była o 1 m 41 cm  lepsza. Wygrała 
pani zasłużenie. Ja zdobyłam srebrny m e
dal.

Są to, (niestety, jedyna chyba m ile wspo
mnienia z tam tej olimpiady, nad którą 
zawisł cień hitlerowskiego reżimu. Wspa
niała olimpijska atmosfera pokoju i przy
jaźni ustąpiła nacjonalistycznej bucie hi
tlerowskich działaczy, została podporząd
kowana faszystowskiej propagandzie. P%ć 
kół olim pijskich zakryły złowrogie haken- 
kreuze. A  później... Pani wie co było 
później. Rok 1939, brutalna napaść na 
Polskę, wywołana przez reżim hitlerow 
ski — druga wojna światowa. M oi przy 
jaciele z reprezentacji, Janusz Kusociń- 
ski i Józef N oji zostali rozstrzelani. To 
było niespełna w  3 lata po igrzyskach 
olim pijskich w Berlinie...

Dlaczego piszę do Pani ten list? Dlate
go, że odnalazłam w Pani wspomnieniach 
zupełnie inny obraz tamtych olimpijskich  
dni. Pani z  rozrzewniającą tkliwością 
wspomina o „ogromnej przyjaźni, jaJca 
istniała między zawodniczkami bez wzglę
du na rasę i  pochodzenie", zapominając
0 tym i nie pisząc o tym, że zawodnicy 
pochodzenia żydowskiego nie m ieli prawa 
walczyć o miejsce w Pani reprezentacji, 
że H itler nie podał ręki najlepszemu za
wodnikowi igrzysk —  Jessie Owemowi 
dlatego, że był on Murzynem. Natomiast 
podawano ręce tym, którzy służyli i  m ie
li służyć umacnianiu reżimu hitlerow 
skiego. Tak było m.in. z mistrzem olim 
pijskim  w pchnięciu kulą, Hansem W oell- 
ke, który „urzędował" później jako oficer 
p olic ji podczas ponurych lait okupacji w 
Warszawie.

N ic z tego nie ma w Pani pamiętnikach. 
Pani widziała tylko wspaniałą atmosferę 
igrzysk. „To było nie tylko wielkie spor
towe wydarzenie, lecz prawdziwe święto 
pokoju i przyjaźni w duchu olim pijsk im ". 
Tafcie stwierdzenia wypełniają Pani ber
lińskie reminiscencje. Dziennikarz, który 
spisuje Pani wspomnienia, obdarza je ko
mentarzem: „Nie było żadnych nacjona- 
listycsnych i  rasistowskich uprzedzeń, kto 
później tak mówił lub pisał, twierdził nie
prawdziwie

Na co obliczone sq tego rodzaju wynu
rzenia? Mam obowiązek przypomnieć fak
ty, które powinny być przestrogą dla ca
łego ruchu olimpijskiego. Nie wolno nam 
dopuścić do tego, by powtórzyła się Olim
piada z 1936 r., nie wolno nam dopuścić 
do tego, by kiedykolwiek, jakiekolw iek 
igrzyska zostały wykorzystane w intere
sie idei sprzecznej z duchem przyjaźni
1 pokojowej współpracy. Dlatego pozwo
liłam sobie przypomnieć Pani tamte dni 
i dni następne, które głęboko utkwiły W 
pamięci m oje j i mojego naroduV,

%

Pogrobowcy Hitlera nie tracą animuszu
r

NPD — partia utworzona w  NRF przed 
5 laty z inicjatywy byłych hitlerowców, jako 
cel swego działania wysuwa nadal przekre
ślenie rezultatów drugiej wojny światowej 
i odrodzenie aktywnego nacjonalizmu. Dała 
ona znać o sobie, i to bardzo głośno, przy 
okazji kolejnego „Parteitagu” odbytego w  
Wretheim. Uczestnicy zjazdu manifestowali 
tam swoją miłość do swego Fiihrera, von 
Thaddena, oraz gorącą akceptację głównego 
dokumentu zjazidu — „Manifestu 1970”, z ja 
zdowych uchwał i rezolucji.

W  „Manifeście”  NPD nie precyzuje bliżej 
swoich żądań i domaga się „równych praw 
dla wszystkich narodów, w  tym również dla 
narodu niemieckiego". Po  powtórzeniu w y
suwanych od lat roszczeń terytorialnych do 
ziem polskich i czechosłowackich — „Mani
fest” zajmuje się problemami wewnętrzny
mi NRF i żąda m. in. zlikwidowania „pro
wadzonej przez mocarstwa okupacyjne po
lityki reedukacji". W  rozdziale poświęconym 
potrzebie umacniania świadomości narodowej 
i państwowej, „M anifest” stwierdza dosłow
nie: „N PD  wypowiada się przeciwko narzu
caniu narodowi niemieckiemu kompleksu w i
ny i utrzymywaniu go w  stanie politycznej 
i moralnej uległości. Świadomość narodowa

i państwowa są podstawą każdej skw cznej 
polityki".

Pod koniec obrad raz jeszcze zabrał głos 
von Thadden. Wśród histerycznych okrzyków 
sali oświadczył on m. in., że „w  Niemczech 
nie było nigdy militaryzmu. Były tylko cza
sy, w  których Niemcy mieli lepszą lub gor
szą armię". Okrzyki aprobaty towarzyszyły' 
również oświadczeniu, że NPD wytrwale i 
nieomylnie dążyć będzie do odbudowy Nie
miec „wolnych od lęku i wszelkiego obcego 
panowania” .

Jedna z rezolucji stanowi zapowiedź walki 
przeciwko rządowi Brandta — Scheela i 
koncepcje porozumienia ze Związkiem Ra
dzieckim i innymi krajami socjalistycznymi 
określa jako „zgubne” dla NRF.

NPD prawdopodobnie pragnie stać się cen
tralnym ośrodkiem koncentracji sił prawico
wych w  NRF w  celu podważenia pozycji 
aktualnego rządu w  Bonn. W  każdym bądź 
razie, nie do przyjęcia jest teza, forsowana 
przez niektóre koła polityczne w  Republik  
Federalnej, że NPD jest zjawiskiem m ai^ . 
nalnym, nie ma szans większego powodze
nia i jest „garstką gorących głów” .

Zachętą do działania służy neofaszystom  z N PD  pobłażliwość sądów w N RF. N iedaw no Sad w M o
nachium rozpatryw ał sprawę w ielo letn iego adiutanta H itlera , SS -O bergruppen fu hrera , Juliusa Sctaauba. 
W  roi] św iadków  w ystąp iły  nie by le  jak ie  osobistości T rzec ie j R zeszy, rzeźn ik  z zaw odu  a potem  je 
den z najw ażn iejszych  generałów  SS. Sepp D ietrich  (zd jęc ie  z  lew e j), oraz szef K ancelarii Rzeszy. Otto 
M eissner (zd jęc ie  z p raw e j — ten w  jes ionce i kapeluszu ). Po  w ysłuchaniu  św iadków , k tórych  
treść zeznań była z g ó ry  przesądzona, sąd u n iew inn ił Schauha odrzu ca jąc 2arzu t o udział w  zbrodn iach 
w ojennych . <Fot. A rch iw um )



Na torach kolejowych NRD
W zrost potencjału produkcyjnego N iem ieck ie j 

Republik i DemokratyczjvesJ oraz rea lizacja  b liż 
szych 1 penspaktywlczmych założeń ro.zwoju go
spodarki kraju* w iąże się z usprawinmmem 
transportu. O bejm uje ono w p ierw szym  rządzie 
ko lejn ictw o. P rzew idu je  się np., że od 1975 r. 
około 0a proc. pociągów  koezystać będzie z  lo 
kom otyw  w yposażonych  w  siłrt 111*5 D iesla. P o 
została ilość pociągów  otrzym a lok om otyw y
o napędzie e lek trycznym . Będzie ta g łów n y 
czynnik przyśpieszenia b iegu pociągów  pasa - 
żersk ich j tow arow ych . Ich  szybkość w zrosnąć 
ma do 120 kra — a na n iektórych  lin iach pół
nocno-południowych nawet do 160 km.

[Przedsięw zięcia inw estycy jne oraz m oderni
zacyjne, uw zględn iające w  szerokim  zakresie 
postęp techniczny ju ż  się w  kom un ikacji NRD 
rozpoczęły. W  hie&ącym roku, w  okręgu Cot
tbus przew idziana Jest całkow ita zm iana trakcji 
parow ej na dieslow&ką. Na trasie B er lin  — 
L ipsk  koleo NRD  w prow adziła  dodatkowe po
łączenia ekspresowe. N a  185 km  trasie kursują 
cztero członowe, kom fortow e pociągi typu 
„G oerlite ”  o napędzie spalinowym . Dysponują 
one łączn ie 140 m iejscam i, z czego 3fi w  k lasie 
pierwszej. P ie rw szy , eksperym entalny pociąg 
przejechał trasę Berlin  — Łapsk w  ciągu lflfl m i
nut. ze  średnią szybkością 102,6 km. N a  nie
których odcinkach szybkość dochodziła do 160 
km . w  sum ie oznacza to skrócenie dotychcza
sowego czasu przejazdu o  40 minut.

Osobną spraw ę stanoswią w ys iłk i zm ierza jące 
do usprawnienia i unowocześnienia sposobów 
ładowania oraz przew ozu  przesyłek  tow aro 
w ych. Pow ażne k o rzyśc i przyn ies ie rozw ój

V.

konteneryzacji przew ozów . Od w yruszen ia  na 
trasę Drezno — Berlin  pierw szego pociągu 
kontenerow ego upłyńęło n iew ie le  ponad półto
ra roku. W  tym  krótk im  czasie ilość tego ro 
dzaju  poc iągów  w zrosła  do 80. Jednocześnie 
ilość woj ewódzJcich p laców  przeładunku kon
tenerów  w zrosła  do 8. Do istn iejących tego ro
dzaju  ob ielktów  w  D reźn ie, B erlin ie , Hostocku, 
Karf-Mara-Stadfc, Lipsku  i  HaJle doszły now e — 
w  M agdeburgu i  E rfurcie . Ten  ostatni plac 
przeładunku kontenerów  zalicza się do najno
w ocześn iejszych . D ecydu je o tym  falot, żc dy
sponuje on żurawiem  porta low ym  o rozpiętości 
25 m i udźwigu 33 ton — w zasięgu jego  obsłu
g i zn a jd u je  się praw ie 300 m b ieżących toru, 
zaś przeładunku 20-itonowego kontenera doko
nu je s ię iw ciągu 30 m inut.

M ożliw ośc i taikie stw arza In tensyfikacja  pro
du kcji kontenerów  w  NRD . Np. zakłady na
praw cze taboru k o le jow ego  uruchom iły w
Zw ickau  przem ysłow ą produkcję tego rodzaju 
urządzeń dziesięciosbopowych. K on ten ery  te za
pew n ia ją  m ożliw ość przew ozu  ładunków  o cię-
zarze do 10 ton. Zostaną one zastosowane do 
m asow ych przew ozów  w  sto licy  NRD . P rzeo 
brażeniom  tym tow arzyszy  także usprawnienie 
przew ozu  tow arów  w  zakładach przem ysłow ych . 
Np. w  fab ryce  w łók ien  sztucznych „F riedrich  
Engels”  w  Prem n itz  zasadą stała się eksploa
tacja 20-tono<wych kontenerów  do przew ozu 
W łókien sztucznych. W  w yn iku  tego, twonzywa 
przew ożone są z Prem n itz  do zakładów  w łó
k ienn iczych  w okręgu K arł-M arx-Stadt. W p ro
w adzen ie nowych środków  transportu pozw oli 
na znaczne obn iżen ie kosztów  przeładunku, 
transportu i  m agazynow an ia  oraz na zm niej
szen ie szkód transportowych.

Przebudowa wsi radzieckiej
W  ZSRR zaaprobowany w>stał 

progTam eksperymentalnego bu- 
downibUwa w e  iwsiach radeiec- 
drich. Do połowy lat siiedemidziie- 
Siąltyich stworzy się w  każdym 
obwodzie a republice Jedno, dwa 
osiedla, które służyć będą jako 
wzorzec w  'amliennainiiu oblicza 
wsi następnych dtóesięciolecL 
Powinny one pod' względem ar
chitektury i  warunków życia 
(zmacanie wyprzedzać dEiisiegszą 
rzeczywistość.

Eksperymentalnie budownictwo 
yjst pierwszym etapem długiego 
procesu przeobrażenia wsi. Spe
cjaliści radzieccy uważają, że

?(bytnie mzdlrobriiienie ludności 
w iejskiej jefet ijedwytm. z  głów 
nych czynników, lotóre undfittnoż - 
łiwśają szybkie polepszenie w a
runków ibytu chłopów d stwarze- 
niie w  M i domach Itikiego po- 
zwmu, jak w  móeszikan; ach m ie j
skich.

Zacieranie TÓ żn ic między mia
stem ia wsią należy w  Związku 
RadteiecWim do najważniejszych 
problemów społecznych. Według 
Opnid architektów, obecna iten- 
demqja powiększania iwsa ammiej- 
szy ich ]"Ozhę do 175 tys. zamiast 
te taniejących obecnie 470 tys. W 
dużych wsiach można zapewnić 
nowoczesny kemfort, aaoferować 
wszystkie rodzaje usług byto
wych q stworzyć szerokie możli
wości dla oświaty S korzystania 
z dóbr kuflitory. Nlowe rozmdesiz- 
ezemie ludności. wiejskiej odpo
wiada też 'immeimiu wymaganiu, 
a oman owi ede kanćecaności koo
peracji produkcji roJmej d prze
mysłowej, ■zakładającej otrzym y
wanie i  przerabianie produktów 
w  jednym miejscu. W  Związku 
Radzieckim istnieją już dziesiąt
ki podobnych mieszanych zfledno- 
ożeń.

[Realizacja programu przeobra
żenia wlsd jiuż się rozpoczęła* Na 
pierwszymi etapie szczególnie du
żo uwagi poświęca się pow ięk
szaniu produkcji maltariałów bu
dowlanych <na wisi. W  roku u-

biegłyim przeznaczono <na ten cel 
pół Lor a natza więced środków
(państwowych n iż w  roku po
przednim. Opracowano (typowe 
projekty domów w ie lk ich . A r 
chitekci chteą osiągnąć taką róż
norodność projeldtów domów, aby 
każdy chłop mógł wybrać jeden 
e mich według swego upodoba
nia. Przyjęto zasadę, że typowe 
projektowanie nie powinno na
dawać wsi piętna! urbanizacji. 
Głównym typem będ'2iie dom 1—
2 piętrowy iz niedużym sadem. 
Juk 40 dnstyitnitów projektowych 
i  a!ch fiMe prowadzą prace zw ią
zane t  przebudową wsi.

Za jeden a. majak tualtniejszych 
problemów uważa się w ZSRR 
wciągnięcie na szeroką skalę 
młodzieży do produkcji rolnej. 
Do jego rozwiązania przyczyniły 
się w  powabnym stopniu powzię
te w  ostatnich latach przez K o
mitet Centrailny K P Z R  li Radę 
Mimisitirów uchwały. Przew idyw a
ły  one polepszenie organizacji, 
normowania pracy i  wynagrodze
nia pracowników rolnictwa, co 
stworzyło pomny śflme wa-runki 
także dla młodzieży zatrudnio
nej w  kołchozach i sowchozach, 
a zwłaszcza dla chfopców i 
dteiewcząlt, którzy [zaczynają pra
cą zawodową. Fakt ten podkreś
lano na wspólnym posiedzeniu 
komisji do spraw młodzieży Ra
dy Związku i Rady Narodowości 
Rady Najwyższej ZSRR. Człon

kowie !tych komisji omówdli
działalność prowaritoną przez 
ministerstwa i  urzędy ZSRR, 
zmierzającą do dalscego podnie
sienia poziomu ogólnego wy-
kiszitałcemia, poziomu techniczne - 
go a kufturallnego młodzieży
w iejskiej a wciągnięcia ijerj do 
pracy w  kołchozach d sowcho
zach.

‘W  ciągu ostatnich dziesięciu 
lat poziom ogólnego (wykształce
nia młodzieży wiejskiej podniósł 
się przeszSo dwukrotnie. W  okre
sie 3 l a t  dnstytulty 1 technika rol
nicze wyszkoliły 243,5 tys. mło
dych specjałilsbów. Co rokiu po
nad pół milibna osób ad obywa 
zawód traktorzysty, maszynisty
i mechaniikia. Sprawa pilna dla 
dallsfzego roewojui rolnictwa to 
wyposażenie w  mowy sprzęit, u- 
gtnuin.towan.ie gospodarki kołcho
zów i  sowchozów oraz zniaczne 
roaszerzemłie na wsa budownii.c- 
twa socja lino-jby itowego i  kultu
ralnego. Kom isje zaleciły odpo
wiednim rnsniistarsitwom i  urzę
dom, by podjęły miealbędne kroki 
d!la usuniięciia występujących tu 
i Ówdzie ijeszcee niiedociągnięć 
i polepszenia pracy, izim ierZaijąceij 
do wciągnięcia i  usta<biflizowanda 
młodizieży w  produkcji Tolnetj o- 
raz podniesienia <je(j poziomu w y 
kształcenia ogólnego li techindez- 
n ego .

Panorama wsi radzieckiej

t



ZWIĄZEK RADZIECKI
w walce z faszyzmem

Dzień 22 czerwca 1941 roku stał się 
punktem zwrotnym w  historii II wojny świa
towej, a także w  dziejach polskiego ruchu 
oporu. W  tym dniu Niemcy hitlerowskie roz
poczęły działania wojenne przeciwko Zw iąz
kowi Radzieckiemu — wojnę, która stała się 
początkiem końca I I I  Rzeszy niemieckiej.

Po napaści na Polskę 10 maja 1940 roku 
wojska niemieckie rozpoczęły ofensywę na 
zachodzie odnosząc zwycięstwo za zwycięst
wem i w  krótkim czasie zajmując całą Fran
cję. Już 17 maja w czasie rozmów w sztabie 
H itler zastanawiał się w  jaki sposób uniknąć 
walki .na dwóch frontach i przez zawarcie 
pokoju z Anglią przerzucić całość działań 
wojennych na front wschodni. Wtedy już za
mierzał uderzyć na Związek Radziecki. La
tem 1940 roku sukcesy Niemców na zacho
dzie były zaskakujące nawet dla najwyższych 
przywódców politycznych na świecie. Hitler 
i generałowie faszystowscy na tych właśnie 
sukcesach oparli plany dalszych działań,,wo
jennych. Hitler szukał tylko argumentów, 
które wobec świata mogłyby usprawiedliwić 
agresję niemiecką przeciwko K ra jow i Rad. 
N ie tak dawno bowiem w  sierpniu 1939 raku 
Niemcy podpisały ze Związkiem Radzieckim 
pakt o nieagresji, a w  miesiąc później we 
wrześniu tegoż roku układ przyjaźni. Stąd 
potrzebne były chociaż pozory, które świad
czyłyby o tym, Łże Niemcy w  obliczu zagroże
nia ze strony Związku Radzieckiego zmuszo
ne rai do uderzenia na Rosję, Wojna prewen
cyjna —  to był argument niejednokrotnie 
Zresztą stosowany przez państwo niemieckie 
Wobec innych państw na przestrzeni historii.

Myśl o podjęciu walki ze Związkiem Ra
dzieckim i o zagarnięciu jego ziem nie zro
dziła się w  roku 1940, ale dużo wcześniej. 
Gdy siedząc w  więzieniu w  Landsbergu H it
ler pisał swoje słynne działo MEIN K AM PF  
*— książkę która w  kilka lat później stała
się biblią niemieckiego imperializmu __ u-
jawniając w  niej swoje plany polityczne po
wiedział wyraźnie: przyszłość Niemiec moż
na zabezpieczyć całkowicie i najpewniej 
tylko kosztem Rosji. Odnaleziony po latach 
rękopis o niemieckiej polityce zagranicznej, 
który zdaniem ekspertów został napisany 
przez Hitlera przy współudziale Hessa i w y
dany jako DRUGA K SIĘG A  H ITLERA, cał
kowicie potwierdza wypowiedzi z MEIN 
KAM PF. Oto co jest głównym zadaniem nie
mieckiej polityki zagranicznej —  likwidacja 
Związku Radzieckiego i zagarnięcie ziem 
radzieckich na wschodzie. Inne mniejszej 
wagi, ale często powtarzane stwierdzenie u- 
zasadniające roszczenia Niemiec do tamtych 
terytoriów to zdaniem Hitlera —  wszystko 
co pozytywnego powstało w Związku Ra
dzieckim jest zasługą cudzoziemców — a 
przede wszystkim Niemców.

Plany Hitlera ujawnili także jego najbliżsi 
współpracownicy, którzy po zagarnięciu przez 
Hitlera władzy zbiegli za granicę. Rauschning 
i Strasser opublikowali książki i artykuły z 
których jasno wynikało, że Hitler zmierza do 
opanowania świata przez rasę niemiecką 
opierając to zwycięstwo na wytępieniu jed
nych i ujarzmieniu pozostałych narodów. Ro

sja Radziecka stanów; stałe niebezpieczeńst
wo dla Europy-. Problem rosyjski może być 
rozwiązany zgodnie z niemieckimi ideami... 
Rosja musi być podzielona na części składo
we które będą stanowiły naturalne teryto
rium imperialne Niemiec... Oto fragmenty 
wypowiedzi Hitlera. Równolegle zresztą z  n i
mi tworzony był .plan zagospodarowania te
rytoriów wschodnich. Przygotowywał go 
specjalista od tych spraw przyszły minister 
rolnictwa Darre. Według planu w  skład N ie 
miec m iały wejść kraje nadbałtyckie, 
Ukraina, „państwa kaukaskie” . Władzę m ia
ła objąć „elita niemiecka” , a na zajętych zie
miach Hitler zamierzał prowadzić „ekspery
menty” o których tak pisze Darre: Kraj Za
mieszkały przez obcą rasę musi się stać kra
jem niewolników, robotników rolnych Inb 
przemysłowych.

W  dalszych latach przed wybuchem wojny 
światowej tylko dla uniknięcia walki na 
dwóch frontach H itler zaproponował Związ
kowi Radzieckiemu podpisanie paktu o nie
agresji traktując go zresztą jako bezwartoś
ciowy świstek papieru, czemu dał wyraz w 
swojej korespondencji z pułkownikiem von 
Reichenau pisząc: Układy mogą być zawiera
ne tylko między partnerami reprezentujący
mi ten sam światopogląd... Współpraca poli
tyczna Niemiec i Rosji nieprzyjemnie uraża 
pozostały świat...

Jest wrzesień 1939 rok. Wybucha wojna. Za
jęta zostaje Polska. 18 października Hitler 
oświadcza — Polska to rejon przyszłych ope
racji niemieckich... 23 listopada pada druga 
znamienna wypowiedź: Możemy wystąpić
przeciw Rosji tylko wówczas gdy będziemy 
wolni na Zachodzie...

Na przeszkodzie po zajęciu Francji stoi 
problem angielski. Hitler uważa, że Anglia 
ciągle liczy na Związek Radziecki i tylko dla
tego nie kapituluje. Od końca maja do lipca 
1B40 roku toczą się dyskusje w  niemieckich 
kolach wojskowych na temat tego jakimi 
środkami rozpocząć wojnę ze Związkiem Ra
dzieckim... Jak zadać druzgocący Cios Rosji 
i zmusić ją  do uznania hegemonii Niemiec 
W Europie... 31 lipca zapada decyzja podję
cia przygotowań do agresji na Związek Ra
dziecki. Plan przewidywał utworzenie dwóch 
wielkich ugrupowań armii niemieckiej: jed 
nej, która uderzyłaby na K ijów ; drugiej na 
Moskwę. Zaczęły się przegrupowania wojsk 
w  ścisłej tajemnicy,tak aby w  Rosji nie w y 
wołać wrażenia, że szykowany jest atak na 
wschód...

Do grudnia 1940 r. opracowanie planu na
paści na Związek zostało zakończone. 
Plan został oparty na zasadzie „wojny błys
kawicznej” , zaszyfrowano go jako „plan Ot
to ” . Orientacyjny termin ustalony został na 
koniec maja 1941 roku. 18 grudnia 1940 r. 
Hitler podpisał opracowaną przez generałów 
dyrektywę nr 21 w  sprawie ataku na Zw ią
zek Radziecki pod nazwą ..operacji Barbaros- 
sa” . W  st3rczniu 1941 roku Wydana została 
szczegółowa dyrektywa „o  strategicznym roz
wijaniu sił". Rozpoczęto także przerzucanie 
wojsk niemieckich do Rumunii i koncentra
cję wojsk niemieckich w  Polsce. Po zagar
nięciu Grecji i  Jugosławii (w  kwietniu 3 ma
ju 1941 roku) posunięcia te przybrały jesz

cze na sile. Operacja Barbarossa zositała 
przesunięta na termin późniejszy ze w zglę
du na działania na Bałkanach.

Trudno w  jedojire, krótkim artykule omó
w ić szczegółowo przygotowania wojskowe i 
gospodarcze Niemiec hitlerowskich, które 
obejmowały szereg różnych dziedzin i w  u- 
jarzmionej Europie miały na celu podporząd
kowanie wszystkich krajów okupowanych 
potrzebom Rzeszy. Przygotowany był także 
rozległy program gospodarczej eksploatacji i 
grabieży terytorium Związku Radzieckiego. 
Znajdował się on w  tzw. Zielonej teczce Goe- 
ringa. Główną jego tezą było wywiezienie do 
Niemiec jak największej ilości żywności i 
ropy naftowej. Co do ludności dyrektywy by- 
by jasno sprecyzowane — wiele dziesiątków 
łodzi w tym rejonie okaże się zbytecznymi... 
będą oni musieli umrzeć, albo wyjechać na 
Syberię... W  przeddzień agresji było wiado
mym, że na tych terenach prowadzona bę
dzie polityka masowego ludobójstwa, która 
jak wiadomo została zrealizowana według 
zbrodniczych hitlerowskich planów i dopro
wadziła do likwidacji milionów ludzi.

22 czerwca 1941 T o k u  wszystkie radiostacje 
Związku Radzieckiego podały o napaści 
Niemiec na Związek Radziecki. Okrutna i 
bezlitosna wojna rozpoczęła się zmasowanym 
uderzeniem skoncentrowanych sił niemiec
kich. Arm ia hitlerowska odnosiła początkowo 
zwycięstwo za zwycięstwem, ale w  miarę u- 
pływu czasu bohaterska walka żołnierzy ra
dzieckich i wszystkich zjednoczonych naro
dów przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy do
prowadziła do załamania się sił n iem if 'rjch, 
do stopniowego upadku dążeń Hitlera ( ^ p a 
nowania nad Europą i ostatecznej klęski fa 
szyzmu przypieczętowanej podpisaniem kapi
tulacji w  r. 1945 w  Berlinie.

Wojnie niemiecko-radzieckiej i wkładowi 
Związku Radzieckiego w  to zwycięstwo poś
więcono wiele dzieł i publikacji. W bieżącym 
roku obchodziliśmy rocznicę 25-lecia zwy
cięstwa nad faszyzmem —  w  roku 1971 m i
nie 30 lat od agresji niemieckiej na Związek 
Radziecki. Jednakże czas nie zdoła nigdy za
trzeć tego co odegrało najważniejszą rolę i w 
drugiej wojnie światowej i w  całej walce z 
hitlerowską Rzeszą. Decydujący był heroizm 
narodu radzieckiego i jego bohaterska walka 
z najeźdźcą hitlerowskim, która pozostanie 
zawsze jedną z najpiękniejszych kart w  hi
storii narodów. (TR)

Honorowa salwa zwycięstwa.



(fot. Archiwum)

W
STAREJ
SZKOLE

V  dzo luibię jeździć na — jak 
to rtlówią — istare śmieci. Do 
ma tego ni (to miasteczka ni to 
wicsczyny. w Której upłynęła 
moja młodość. Ze saazególnym 
upodobaniem odwiedzam dawne 
kąty łafem. Może dlatego, że la 
tem zawsze łatwiej wybrać się 
„za mnasto" a może dlatego, że 
wszystkie wspomnienia mojej 
młodości kojarzą się iz tą właśnie 
porą roku. Nie zawsze każda 
młodość jest radosna i szczęśli
wa. '"Nieminiej jednak pamięć 
LudtTfka imia to do siebie, że woli 
utrwalać cluwcle jasne i  radosne 
niiż to, co w  życiu było niespra
wiedliwe. I tak snę jakoś składa, 
że Ite dobre momenty zdarzają 
się zwykle wiosną albo latem. 
Nawet mie wiadomo, ozy tak by
ło naprawdę. Może to tylko na
sze 'marzenia tak właśnie potra
fią je  'Umiejscowić: w  .pejzażu 
pełnym słoika, rozśpiewanych 
ptaków, w  gorącym piachu d-rogi 
-n prowadziła do szkoły. 

v  Po  upływie 25 lat idę znowu 
do szkoły bą drogą. Jest tak sa
mo piaszczysta jak dawniej i to 
jedynie pozostało z owej nminio- 
nej dawmości. Drzewa, 'które po- 
sadziliśmy koło niej, wyrosły 
przeogromne. Na próżno wypa- 
tirywać starej szkoły iaza ostat
niego zakrętu.

Zresztą jaka to była szkoła, po 
prostu drewniany parterowy ba
rak, w  (którym latem zatykało 
■z gorąca a zimą staiwiało się w  
klasie dwa żelazne piecyka „ko
zy", które dawały ciepło dotąd, 
dokąd się iw nich (paliło. Rano 
więc przychodziliśmy do w yzię
bionych na lód klas.

Ten (barak, owsszem, stoi jesz
cze, ale zamieniono go chyba na 
jakiś składzik, do którego już 
nikt nie zagląda, bo na otaczają
cym igo zielonym trawniku nie 
ma śladu jakiejkolwiek dróżki 
ani alejki.

Natomiasit nowa sokóła jest ta
ka, że nikogo nawet nie diziwi. 
Piękna bo piękna, Oecz (teraz 
przecież w  całym kraju można 
liczyć 'je na setka, tysiące.

Niekiedy przymykam oczy i 
myślę: a moźsa jeśli odwrócę się 
nagle to Zobaczę jak zza o k r ę 
tu, •z tego tam drewnianego do

mu wybiegnie 'człapiąca drew
niakami Jadwiga? A  może, gdy 
wsłucham się w  ciiszę popołud1- 
nia, usłyszę charakterystyczny 
zjjrzytt roweru, potem hamowa
nie i  śmieszmy — raz niski raz 
wysolSH — gJos Andrzeja: .Kurza 
łapa, tznawu łańcuch spadł. Ma 
za duży luz”.

Niestety żadnego iz tych zda
rzeń nie będę już nigdy oglądać. 
A le przecież wielu z  tych chłop
ców i w iele dziewcząt mieszka 
jeszcze w  teij malej niby wiosce 
niby miasteczku. Mają diziecL 
Ich dzieci biegną właśnie tą dro
gą do tej szkoły. Tyle, że nie 
jest to zupełnie tak samo jak 
za naszych czasów.

Najlepiej pamiętam właśnie 
Jadwigę. Mieszkała 'blisko mnie. 
Z mojego oikna było widać jak 
dzień w  dzień obie z matką roz
pinają na płocie ogromne płach
ty zwierzęcych winętrziności. Przy 
pomocy s.zczotek, noży, przy u- 
życiu w ielkiej ilości wody. którą 
kubłem wyciągały iz przepastnej 
dfcudni, zgięte w e dWoje myją 
je i czysizczą. Patem pakują w 
wiadra, ustawiają na podwórku
i na chwilę nikną obie w  domu. 
Wychodzą (czysto ubrane, Jadwi
ga z .tornistrem .na plecach. Każ
da iz nich niesie w  ręku diwa 
ciężkie wiadra. Jadą z 'tym swo- 
itm „towarem”  do miasta a Jad
wiga już o ósmej jest w  szkole.

O jciec Jafdwiigi jest zupełnie 
nieizwyTkły. W tedy pracorwał na 
koiłeś gdteie był kowalem. On to 
potrafił z żeilaiza wyczarować 
ramki do fotografii, stylizowane 
świeczniki. Tera.z właściwie jefct 
już na emeryturze, ale jednocześ
nie ipraciije jako nauczyciel w 
naszej starej saktole.

Jej kierownik uważa, że naj
zdolniejsza 'jest młodtzież ze wsi. 
To oni mają ogromne poczucie 
piękna i ani są najbamd®iej w y
trwali. A  trzeba wiedzieć, że w  
stosunku do uczniów 'tej szkoły 
wymagane są dmże adtolności ar
tystyczne, bowiem o jej absol
wentach mówi się rzemieślnik — 
artysta.

*

■Po wydeptanych schodach idę 
na dół do kierownika warszta

tów. Po drodtze m ijam grupki 
rozgadanych dziewcząt, z  powa
gą rozprawiających chłopców w 
białydh (kitlach. To zegarmistrze
— elita rzemiosła. Pewność i za
ufanie. Precyzja d stumielmość.

W  warsztatach zastosowano 
kooperację. Uczniowie za pracę 
swą otrzymują wynagrodzenie.

— We współczesnym zmecha
nizowanym śwrieeie — wyjaśnia 
kierownik —  praca ręczna ma co
raz większą wartość. Taki np. 
zegar spod sztaincy kosztuje gro
sze, ale tu każda kreska zrobio
na jest iręeanie i to właśnie 
wpływa na jego cenę.

Przechodząc do stolarni spo
strzegam szafkę z  wyrohaimi ucz
niów. Mieszczą się w  ni oj owe 
Umyślnie powyginane latarenki, 
kołatki- Łomot kołatki jest w  
stanie zbudzić nawet warszaw
skiego dozorcy, śpiącego ttwar- 
dyim snem człowieka najspra
wiedliwszego.

Stolarnia huczy i trzęsie się 
hałasem maszyn, unosi się za
pach kleju. Nad warsztatami po
chyleni chłopcy w  granatowych 
kombinezonach. Któryś iz nich 
dłubie pracowicie przy niewiel
kim pudełku. Opowiada nieco 
zażenowany:

—  Do drewtna ciągnęło ranie 
już od szkoły podstawowej. Lu 
bię robić te wszystkie śliczne 
rzeczy: sakatoitki i pi raderka. Do
brać ódjpawiedni słój, by z tego 
wyszeidł piękny w;zór —  to naj
większa przyjemność.

—  Należy rozmiłować chłop
ców w  tym  zlawodzńe — mówi 
nauczyciel — kieidy zaiuiważę, że 
zaczynają sama kupować litera
turę fachową, próbują kreślić 
nowe ornamenty —  znaczy: są 
pracą (Haimteresowaini i w  zawo
dzie zostaną na pewno. Trzeba to 
polubić d mieć jzłotą rękę” , bo 
drzewo jest materiałem delikat
nym. Jednym nieprzemyślanym 
ruchem łatwo je  zepsuć, a wtedy 
cała robo/ta idzie na marne. K o 
nieczny jest polot i umiejętności.

Nauczyciel przywołuje Zapa
leńca. Takie przezwisko zyskał 
chłopiec tztnainy rae swej ochofty 
do pracy i  pilności. Oglądając 
zrobiony przez niego sygnet — 
naajczyciei dofartsdusznie gdera:

— Oni najchętniej robią (to, cze
go im się nie każe. Bywa., gdy 
się do czegoś przyłożą, to nie 
można wypęsdlaić itłi ze szkoły. 
Ohraca w  ręku sygnet, trochę 
krytykuje liściasty ornament, 
poleca nieco popraiwdć rylcem 
rysunek główki rycerza, zdobią
cej pierścień.

Pytam Zapaleńca, gdzie chciał
by pracować.

—  W  ORNO albo u Jubilera — 
odpowiada —  w żadnym wypad
ku w  Mennicy ani w  jakimś in
nym zmechanizowanym zakła- 
dfcie.

—  A  ten rysunek .na sygnecie 
wykonałeś według zaleceń pla
styka?

— Nie. Wymyśliłem sam, bo 
podpatrzyłem gdzieś podobny. 
Między rzędami stanowpjsk bez 
przerwy krąży nauczyciel, udzie
la rad i wskaizówek. Siedzi i do
gląda prace ucaniów. Myślę, że 
jest w  tym inie tylko koniecz
ność jak najlepszego wykonania 
powierzonych mu zadań. W  jego 
pieczołowitym staraniu jest coś 
więcej,, co wolno chyba określić 
troską starych mistrzów, by wraz 
z nimi nie odszedł umiłowany 
zawód...

Przechodzę do kuźni. Mieści 
się ona w  podErbemiach szkoły. 
W  rogu świeci rozpalonym żarem 
palenisko. U sufitu, w  chwilo
wym (bezruchu, (zastygła ciężka 
bryła mechanicznego m łota Od 
hiiku innego rrdołta, w iele lat 
temu, jeszcze na kolei stracił 
słuch ójoiec JacfwigL W  blasku 
bojącym z paleniska zw ija ją się 
chłopcy w  Skórzanych fartu
chach: Wysocy, zgrabni i zręczni. 
M iędzy nimi kręci się Ibefc przer
wy ojciec Jadwigi.

Co chwila coś pokazuje, pole
ca poprawić jakiś ■szczegół. P ró 
bując przekrzyczeć postukiwanie 
ręcznych młotków, usiłuję aię z 
nffim porozumieć.

—  Dlaczego pan tu jeszcze 
przychodzi, przecież pora już na 
odpoczynek, co pana ciągnie do 
kuźni?

— Muazę tu przychodzić — od
powiada — bo chcę ich nauczyć, 
że z  żelaza moaoa robić wtsayst- 
ko, co jest majpiękn iejsze na 
św iecie.. (H.B.)



Z ŻYCIA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO

Patriotyczno-religijne uroczystości w Radomiu
Dnia fl maja br. caiy nasz naród obchodził 

25 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. W 
Kielecczyźnie, której udział w  walce w yzw o
leńczej był ogromny, uroczystość tę obcho
dzono specjalnie uroczyście. Z inicjatywy ks. 
proboszcza H. Buszki, do ogólnych obchodów 
czynnie włączyli się księża i wierni radom
skiego dekanatu Kościoła Polskokatolickiego, 
organizując centralne uroczystości w  Rado
miu.

Dnia 8 maja br. 60 osobowa delegacja 
wiernych wraz z księżmi udała się autoka
rem na cmentarz ofiar faszyzmu do miejsco
wości Firlej pod Radomiem, gdzie złożono

wieniec, zapalono lampki i odmówiono 
modlitwy za pomordowanych. Następnie pa
rafianka recytowała Wiersz o poległych, po 
czym naukę wygłosił ks, proboszcz H. Busz
ka. W  przemówieniu tym przypomniał okres 
okupacji hitlerowskiej, kiedy na tym miejscu 
wymordowano 15.000 mieszkańców Ziemi Ra
domskiej za to, że byli Polakami i patriota
mi. Na zakończenie odśpiewano „Boże coś 
Polskę”. Następnie udano się do kościoła 
parafialnego przy ul. Słowackiego 33, gdzie 
ks. prob. A. Kazimierski odprawił uroczystą 
Mszę św. żałobną za poległych. Kazanie w y 
głosił ks. mgr L. Sychowicz z Huci

ska, egzekwie przy katafalku odprawił 
ks. proboszcz H. Buszka, który na za
kończenie uroczystości kościelnych podzięko
wał wszystkim za udział. W  czasie nabo
żeństwa zebrano tacę -w -wysokości zł 516,50, 
którą przekazano na konto Społecznego Ko
mitetu Upamiętnienia M iejsc Straceń w  Ra
domiu.

Grem'alny udział -wiernych oraz księży z 
dekanatu w  tych uroczystościach byl naszym 
skromnym hołdem dla tych, którzy życie swe 
złożyli za wolność i sprawiedliwość spo
łeczną.

H. B. ^

Radom — uroczystą Mszę św. żałobną celebrował ks. proboszcz
Kazimierski.

Złożenie wieńca na cmentarzu ofiar hitleryzmu na Firleju. Fot. Archiwum

We wszystkich parafiach Kościoła Polsko katolickiego odbyły 
się uroczyste procesuje eucharystyczne do czterech ołtarzy. W  ka
tedrze pod wezwaniem św. Ducha w  Warszawie przy ul. Szwo
leżerów róg Czerniakowskiej, uroczystą procesję w  asyście licz
nego duchowieństwa I wiernych prowadził Ordynariusz Diecezji 
Warszawskiej —  Biskup Tadeusz K. MAJEWSKI.

W  katedrze pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Wroc- 
■ \wlu, pL św. M. Magdaleny 5 — uroczystą procesję z udziałem 
okolicznego duchowieństwa i wiernych — poprowadził Admini
strator Diecezji Wrocławskiej — Ks. Walerian KIERZKOWSKI.

Centralne uroczystości Bożego Ciała Diecezji Krakowskiej od
były się w Radomiu, pod przewodnictwem Administratora Die
cezji Krakowskiej — Ks. Benedykta SĘKA.

Prof. Ernest Gazda z wizytą w Polsce
W dniach od 15 do 31 majja br. przebywał w  Polsce prof. Er

nest G AZDA z  żoną i rórką. Pan Prof. Ernest G AZD A jest rze
czywistym członkiem Rady Naczelnej Polskiego Narodowego K o 
ścioła KaifcalicMego w  SŁ Zjednoczonych AP, członMem Zarządu 
Głównego Polsko-Narodowej „SPÓ JN I" i profesorem filozofii 
w  Wyżseyim Seminarium Duchownym H. Savanaroli w  SCRiAN- 
TON, PA.

W  czasie swego pobyltu w  Peflsee, prof. E. GAjZD A  72ożył w i
zyty; w  Prezydium Rady Kościoła PoilskokatoEctóego, w Kurii 
Biskupiej Diecezji Warszaiwisfcielj i Kjraikrrwskiej oraz w  Zarządzie 
Głównym Społecznego Towarzystwa Polskich KafcoMkdw. Nadto 
prof. E. G AZD A  wrraz z rodzimą odw^ied^iS: Gdańsk, Gdynię, Poz
nań i Krak6w, a w  dniu 31 maja br. odleciał do Sł. Zjednoczo
nych AP.

Pan Plrof. E- G AZD A jest znanytm i cenionym działaczem Po
lonii Ameryk a ńsk ie j.

Wnętrze Kościoła w Winnipeg (fot. Archiwum)

WYCIECZKA POLONII KANADYJSKIEJ PRZYBYŁA DO POLSKI.
Z inicjatywy Ordynariusza Diecezji Kanadyjskiej —  Biskupa Jó

zefa NIEMIEŃSKIEGO, została zorganizowana wycieczka Polonii K a 
nadyjskiej, składająca się z wyznawców Polskiego Narodowego Koś
cioła Katolickiego.

W  pierwszych dniach czerwca br. wycieczka, na czele której stoi 
Biskup Józef NIEM IENSKI, przy by łs do Warszawy.

W powitaniu naszych rodaków z Kanady, na lotnisku Okęcie w 
Warszawie, wzięli udział: biskupi, duchowieństwo i wierni Kościo
ła Polskokatolickiego.

W YCIECZKA PO LO N II AM ERYKAŃSKIEJ PRZYBĘDZIE 
W DNIU 9 LIPCA BR. DO  W ARSZAW Y ^

Z inicjatywy Pierwszego Biskupa Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego i Polsko-Narodowej ..SPÓJNI’’, przybędzie w  dniu 
9 lipca br. na lotnisko „Okęcie”  w  Warszawie liczna wycieczka Po
lonii amerykańskiej, której przewodniczy znany i powszechnie ce
niony działacz polonijny p. prof. dr Marian C IE PLAK . —  (m.)



JARSKIE Surówki i sałatki SŁUCHAJ KAMILLI

KOTLETY
G. B. Shaw, zacięty wegetarianin (wyż

szy stopień jaroszostwa), zawsze tw ier
dził, że swoje rzeczywiście zdumiewające 
zdrowie i ,młodość”  do ponad 90 lat 
(umarł z powodu wypadku), zawdzięcza 
tylko temu, że... „nigdy nie jadał padli
ny”.

Wielu s-pośród nas jada zbyt wiele m ię
sa, a potem... artretyzmy, nadkwasoty 
itd. dają się we znaki. Człowiek się szyb
ciej starzeje, traci cerę i urodę. Jarosze 
potrafią żyć całe życie bez mięsa, więc 
weźmy trochę przykładów z ich kuchni
i nauczmy się urozmaicać nasze jadło
spisy... kotletami, ale jarskimi.

K O TLE TY  Z RY2U  I  JARZYN

F iliżankę ryżu  ugotow ać w  2,5 filiżankach  
Wirzącej w ody  o<solonerj, z dodatk iem  Zyźecziki 
m argaryny. (M ożna po 5—7 m inutach w rzen ia  
pod p rzykryciem , ow inąć garnek  w  k o c y k  
i  w ło ży ć  pcd poduszkę. A  po pó l godzin ie ryż  
będzie go tow y. C iepło potra fi n ieraz zachowac 
jeszcze po pow roc ie  z -pracy, czy li po 8— 10 
g ' ’nach).

“dkg porów , 10 dkg m archwi, 10 dkg selera 
i  dkg kapu sty  w łosk ie j oczyścić, rozdrobn ić 
i  udusić w 2—3 lyżłkach oleju  luft m argaryny. 
G d y  zm ilk n ą , w ym ieszać z ryżem , w b ić  2 ja ja , 
wsypać 1 łyżOri tartej bu lki, sól, pieprz, im b ir 
do smalcu —  debrze wym ieszać, fo rm ow ać 
ow alne ko tlec ik i i  sm ażyć je  na oleju , np. so
jow ym  lub innym  jadatoym , atLbo na m arga
rynie. Podaw ać np. z sosean pom idorow ym , 
grzybow ym  lub koperkow ym .

KOTLETY Z RYŻU I GRZYBÓW

R yż ugotow ać ja k  poprzednio. 5 dkg suszo
nych grzybów  nam oczyć (np. poprzedniego dnia 
na noc) i ugotować. W yw ar w ym ieszać z ry 
tem , dodając pnzesmażoną na tłuszczu, posie
kaną cebulę, posiefleane, ugotow ane grzybk i. 
to—2 jada, łyżikę maki zieirm iaczane j, sól i  pieprz. 
W ym ieszać dokładnie, fo rm ow ać ko tle ty  i  sma
żyć  jak  poprzednio. Podaw ać z  sosem grzybo
w ym , z  su rów kam i

T W A R O Ż E K  Z W A N Y  „ G Z IK M

Utrzeć tw arożek  (np. 20 dkg) z  łyżką  masła, 
i taką ilością śm ietany, a by  n ie  b y ł zby t rzadki, 
a le i  n ie zbyt gęsty. Dodać posiekaną drob
niutko m łodą cebulkę (ipęczeik) lub jedną dużą 
starą cebulę i  ca ły  pęczek posiekanego szczy
piorku. D opraw ić solą i  cukrem, i  podawać 
np. na gorącą ko lac ję  razem  z ziem maikami w 
łupinach lub na ko lac ję  zimną, do czarnego 
chieba z masłem.

SU R Ó W K A  Z  SELJfiRA

Z utartego selera, na drobnych oczkach ta r
ki, można rob ić przeróżne surów ki o rozm ai
tym  składzie. N p .

U ta rty  kaw ałek  selera, w ym ieszać z  tartą 
mancbwdą i  tartym  Jabłkiem. JeśU jab łko jes t 
świeże, a n ie  m rożone an i z  przecieru  w  słoi
kach — m ożna je  utrzeć na grubszych oczkach 
tartci (łych  do buraków ). Przyipraw ić sokiem  
z cy tryn y  i  śmietaną.

U tarty seler w ym ieszać z  Łaartą m archwią 
1 tartym  chrzanem . P rzyp raw ić  śm ietaną lub 
m ajonezem  i  a jk iem  z cytryny.

U ta rty  se ler zm ieszać z  posiekaną natką 
zielonej j^etruszk i i  dopraw ić sokiem  z c y try 
n y  (aby m e czemia3) oraz m ajonezem . W  tej 
surów ce będz ie  bogactw o w itam rn i  so li m i
neralnych.

U ta rty  seler, dopraw ić sokiem  z cy tryn y  
i  śm ietaną. NHe trzeba nic w ięce j. (Selera się 
n ie so li, bo ma dość w łasnych  soli m in era l
nych ).

Do 1—2 kubków  przecieru  jaWeczanego dodać 
3—5 łyżek  utartego selera, ły żk ę  szczypiorku 
i  łyżkę koperku oraz soku z ca łej cytryny. 
W ym ieszać, podawać. M ożna  dodać śm ietany, 
a le bez nietj, taka surówfka będzie św ietna dla 
^wątrobiairzy” .

S e lery  działa ją lecaniczo p rzy  podagrze, gość
cu i  a rtretyzm ie. W  dietach odchudzających 
gw iazd film ow ych , w  jadlospteie 10-dn iówym  
pow tarzają  się p rzynajm n ie j 8 razy. 10 dkg 
selera nie dostarcza bow iem  w ię c e j jak  około  
fl kalorii.

K A S Z A  G R Y C Z A N A  Z  N A T K Ą

U gotow ać filiżankę opłukanej kaszy  grycza 
nej w  2,5 filiżankach  w rzącej w ody. Osolić. 
Pa  5 m inutach gotow an ia  wistaiWtfć ca m ek  z ka 
szą, ow in ię ty  w  kocyk , pod poduszkę — niech 
kasza dochodzi pow oli. Po pół godzin ie do paru 
godzin  — kaszę w ystudzić i w lać do n iej f i l i 
żankę o le ju  so jow ego, oraz 2—3 filiżank i sie
kanej nadci pietruszflri, R a z «n  dobrze zam ie
szać i podawać, np. na kolację, do kwaśnego 
mleka M ożna pow iedzieć, że n ie  m a zdrow 
szego jed zen ia !

KOTLETY Z  KASZY KUKURYDZANEJ
I BRYNDZY

Czyteln iczka  z W arszaw y pytała, co robić 
z kaszy 'kuikurydzan^j, k tórą  w idzia ła  w  Ha
lach M irow sk ich , Oto jedno z dań:

25 dkg kaszy ku ku rydzan ej zalać w odą, by 
przykry ła  kasze; osolić, dodać łyżeczkę m arga- 
.ryny i  gotow ać około pó ł godziny pod p rzy
kryciem . G dyby  była iza gęsta, dolać w rzącej 
w od y  i  jeszcze poddusić. G dy będzie ju ż  go 
low a, dom ieszać do n iej 20 dkg bryndzy  lub 
słodkiego tw arogu  (tłusty), pół pęczka posie
kanego szczyp io ita i, p rzypraw y, jak : papryka 
w  presziku, p ieprz; 2 ja ja  i  dobrze w ym ieszać. 
Form ow ać kotlety. Otaczać je  w  -tartej bułce
i sm ażyć na oleju . Podaw ać z sosem śm ietano
w ym  lub kopertkowym  d z  surowicami.

KOTLETY Z FASOLI, UKRAIŃSKIE

40 dkg fa so li nam oczyć na noc, a  na drugi 
dzień w  tej sam ej w odz ie  ugotować. Potem  
zem leć w  m aszynce lub przetrzeć przez sito. 
4 dkg suszonych grzybk ów  umyć, nam oczyć na 
noc; na drugi dzień w  tej samej w odzie  u goto
wać. Odsączyć z w yw aru , posiekać i  udusić 
razem  z posiekaną cebulą na tłuszczu. W ym ie
szać z  fasolą. Dodać 2 ja ja . 2 łyżk i kaszki 
manny, sól, p ieprz, m ajeranek. Form ow ać 
okrągłe ko tle ty  otaczać je  w  tartej bu łce i  sma
żyć  na olegu lub smalcu z obu stron na zloty  
ko lor. Podaw ać z sosem grzybow ym  i  z  su- 
EdW kam i.

KOTLETY Z KAPUSTY, LITEWSKIE

X kg kiszonej kapusty zagotow ać; 8 dkg su
szonych grzybów , nam oczonych na noc, zago
tow ać w  tej samej w odzie, w  łctórej się mo
czyły, Odsączyć z w yw aru , posiekać, poddu
sić z  posiekaną cebulą, na ly ic e  tłuszczu, o ra z  
z ugotowaną katpustą. G dyby kapusta m iała 
Zbyt dużo w od y  po ugotowaniu, to nadmiar 
w ody trzeba odsączyć. Dodać soli, pieprzu, 2,5 
łyiflci mąki, lekko anim ien ionej, a le bez tłusz
czu, pa-rę ły żek  tartej hu liki i  2 ja ja .

W ym ieszać, fo rm ow ać ko tle ty  i  sm ażyć je, 
otoczone w  tartej bułce, na gorącym  ole ju  Jub 
smalcu. Podaw ać z z iem niakam i i sosami. Alł>o 
„p o  litew sim ”  — tylko  z ziemnaaUcami, po la 
nym i słonina.

Czym  m yć okna 1 lustra? WptrawtŁric każda 
gospodyn i ma sw ój ..na jlepszy sposó©”  w y 
próbow any od Jat, ale... m oże apróDu‘oci€ ina
cze j?  Od posiadaczy sam ochodów  pan ie nau
czy ły  się m yć szyby  kam ieniem , k tóry  się 
nazyw a Solidiol. Jeden taki k am yk  starczy 
p rzynajm n ie j na pół żyola, tym  bardziej, że 
zużyw a się go mónimsaknie, im m niej, tym 
lqpią].

O tóż w ilgotną gąbką czy  szm atką ściera się 
odrobinę kam ienia i  od raizu zam azu je całą 
szybę. W arstew ka Solidolu  pow inna być Jak 
najcieńsza. G d y  w yschn ie, przecieram y okno 
suchą manetką i  — ju ż  po robocie, a szyby 
Lśnią ja k  lustra.

Naturalnie, że  w  ten sposób m ożna rów nież 
m yć szyby w drawiach, szafach 1 szafkach, 
a talkże w szelk ie lustra.

Fa,ii)y ołetfne. wszeEkie przedm ioty m alowane 
o le jno m. in. ram y okienne, paraipety, meble, 
drzw i itd. na jlep iej zm yw a  się czystą wodą 
{m oże b yć  zim na lub ciepław a) z dodatkiem  
amoniaku. Im  brucJndej — tym  w ięcej am onia
ku. N a  duże zanieczyszczenia  w arto nawet z ro 
bić roztiwór am oniaku, b iorąc szklankę w ody  
i m ieszając ją  z  łyżką  amoniaku. Po tem  spłu
kać czystą wodą. N igdy  farb  o le jnych  nie zm y
w ać m ydłem , proszk iem  itp. bo będzie żółknąć 
i  odprysikiwać, łuszczyć snę.
Pa rk ie ty  i  pod łogi zm yw am y Agatą, a potem 
pastu jem y którąś z dobrych past i  fro teru jem y  
do połysku.

P o d ło g i drew n iane dobrze się rów n ież zm y
w a Lu dw ik iem  lub 15j>-Top.
D yw any, k ilim k i itp . Jeśli chcecie W asz d y 
wan odnow ić, to u ży jc ie  do tego któregoś ze 
specjaln ie do tego celu przeznaczonych środ- 
kóJWB np. Pers, Piartka, Dywanol. Sposób uży
cia — łafcwy i  skuteczny — na opakowaniu. 
Sanitaria, k tóre trzeiba szorować, szoru je się 
taJkimi środkam i ja k  Luxon, ewentualn ie Ja- 
w ox, Dom  lub Skrzat. Zabrudzenia, k tóre już 
są osadem  i „n ic zym ”  nie da ją  się usunąć, 
usuniecie zw yk łym  pum eksan . A le  ostrożn ie! 
S zorow ać tylko brudne irrięjsca, aby  nie nisz
czyć glazury. M n iejsza  zabrudzenia m ożna usu
nąć, u żyw ając tak ich  środków  ogóŁnomyją- 
cych ja k  M irax* Javox-2 , ;Lavol lub A ry lo . 
P rzedm io ty  m eta low e czyści się N e os idolem , 
Autozolem  lub Inpolean. D elikatn iej ̂ .e, Jak np. 
srebrną oukiemniicrikę — Ewą lub Kuchcikiem , 
K u ch cik  też dobrze czyśc i alum inium, podob
n ie  ja k  IjudiwSk czy  TjpKTop.
Nasze ręce — po porządkach rów n ież w ym a
ga ją  r„w yczyszczenia” . P rzed e  w szystk im  chroń
m y j e  przed zniszczeniem  rękaw iczkam i z  la 
teksu, a nawet — np. torebką z  fo li i  nałożoną 
na d łoń  1 p rzytrzym aną  gum ką, założoną na 
nadgarstek.

Po za  tym  chrońm y krem am i ochronnym i (np. 
s ilik onow ym ), k tórych  teraz jest w  handlu 
dość i  k tóre nie ty lk o  ochraniają skórę, ale 
robią ją  mięildką, delikatną — słowem  — p ie
lęgnują.

K A M IL L A

KWIATY 
POD OCHRONĄ

P. Jan P. pyta jak ie  kw ia ty  
w iosenne są pod ochroną?

Pod  ochroną są : śn ieżyczka  — 
przeb lśn ieg, w szystk ie krokusy 
(nazw a bo tan iczn a : szafran
spisk i), om szałe, p iękn e sasanki, 
w arzyn ek  w ilcze łyk o . śn ieżyca
wiosenna, m iłek  w iosenny i choć 
bez kw ia tów , a le często zryw an y, 
m im o że jes t od ochrona — w i
dłak.

Pod  ochroną częściow ą jest też 
p ierw iosnek  lekarski. T o  znaczy, 
że w olno go zryw ać ty lk o  w tedy, 
jeś li się posiada specjalne zezw o
len ie na Jego zbiór.

Tych  roślin n ie ty lko  nie w o l
no zryw ać, ale pow inno się tak
że o tym  pouczać innych, szcze
góln ie dzieci, k tóre m ogą o tym 
nie w iedzieć, a ponadto w alczyć 
z handlarzam i. k tórzy  na ogól 
w iedzą, że n ie wolno, a le pró
bują, bo a  nuż się uda? T ym cza 
sem w iele z  tych  pięknych ro
ślin zaczyna u nas ginąć. Coraz 
trudn iej spotkać p iękną  sasan
kę lub  m iłka, coraz m niej jest 
śn ieżycy, a żeby  zobaczyć po la  
krokusów  trzeba jeźd z ić  dn Za
kopanego. lub... oglądać w ys taw y  
w  kw iaciarn iach. Pam ięta jm y, ż e : 
,, ochrona p rzyrody, to ochrona 
człow ieka  !'\



PARAFIA KATEDRALNA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO W  WARSZAW IE
ul. SZW O LEŻERÓ W  R O G  CZERN IAKO W SKIEJ. 

P O R Z Ą D E K  N A B O Ż E Ń S T W  
W N IEDZIELE I ŚW IĘTA :

MSZA ŚW . cicha 
SUM A Z KAZANIEM 
N IESZPORY

W DNI PO W SZED N IE :
MSZA ŚW.
Nabożeństwa piątkowe

godz. 9.00
godz. 11.00
godz. 19.00

godz. 8.00
godz. 19.00

Biuro parafialne:
Proboszcz parafii przyjmuje interesantów w  dni powszednie w  

godz. od 9.00 do 12.00 i od 16.00 do 19.00 w Biurze parafialnym przy
ul. Szwoleżerów 4 — tel. 41-37-43.

Katechizacja:
N Nauka religii w  punkcie katechetycznym odbywa się w każdy
czwartek i sobotę o godz. 17.00

Chór parafialny:
Próby chóru odbywa ja się: w  poniedziałki, czwartki i soboty

o godz. 18.00.

ODPOWIEDZI LEKARZA
Pani Helena U. z Chojnic. Niedowaga Parii w  grajnfcach 
blisko 10 kg może być spowodowania przyspieszoną prze
mijaną materii. Czasem przyczyną tego bywa nadczynność 
tarczycy. Czy badano Panią w  tym kierunku? Jeśli cho
dzi o potrawy wyraźnie tuczące to radzę jadać zupy irde- 
czne, potrawy mączne, jajka z cukrem, śmietanę, słodycze. 
Jadać należy plięć razy dzienmie. Papierosy, o ile to moż
liwe, ?fllikwidować do minimum.

Pan Jakub B. ze Stargardu — poniewać u Pana ataki epi
leptyczne są spowodowane uraizetm czaszki być może, że 
zabieg operacyjny dałby całkowite wyileczenie. W tym w y
padku jednak ostateczna decyzja należy do chirurga.

Pan Wacław J. z Warszawy: W ynik badania Ekg nie wska
zuje na stan przedaawałowy. Leczenie jednak należy kon
tynuować systematycznde. Zastosowane leki są bardzo do
bre i dają pozytywne rezultaty. O „Sorbaniit” może Pan 
dowiedzieć się w  Aptece Leków Zagranicznych (ul. Piękna).

Pani Anna A. z Piły: Nie w każdej chorotofie Skuteczne są 
Kioia. W  wypadku fcak uporczywych bólów głowy należa
łoby analeźć ich przyczynię, a nie tylko leczyć same obja
wy. Wskazane byłoby badainie encefalagraficróie czaszki.
O skierowaniu na takie badanie zdecydować może neuro
log, kłtóry leczył dcutąd Pani syna.

Roman O. i  Cieplic SL — prasizę n!ie tracić nadziei, w  pew
nych wypadkach długotrwałe ćwiczenia rehabilitacyjne da
ją pewmą poprawę. Jeśli chodzi o leczenie odleżyn to w  
apftece oirzyima Pan specjalny płyin przeciw odleżynom. 
Bardzo ważne jest niedopuszczenie do tworzenia się no
wych. Miejsca narażone na ucisk trzeba dwa razy (łz£en- 
nie amywać ciepłą wodą z dodaitkaean soli (łyżka na litr 
wody) i potem zapudrowywać zasypką z talku. ,

Pani Helena F. z Poznania — za mało danych przesiała 
Pani by móc komfkrertmie odpowficdaieć. Proszę o podanie 
wyniku, badani a radidłogtaznego przewodu polkarm owego 
wówczas będę miogła coś więcej napósać.

Pan Józef S. z TonmJa: Lekairstwo, o Wtóre Pam pylta moż
na nabyć cza-sami w  aiptekaich prowadzących spnzedaż le
ków zagranicznych. ZaMnaczam jednak, że tylko na recep
tę, a o potrzebie zastosowania go może zdecydować tylko le
karz mający Pana pod: staSą opidką.

Pan J-A. z .Tegłowa —  ndestety zmian zwyrodndendowych 
kręgiolshipa nie da Się wyileczyć przy pomocy zółćpŁ W ogóle 
są to najczęściej zsniany meośwracialne; jetśfli chodzi o dru- 
gie  Pana schorzenie to pollecam p&cie nalst^ptująceg mtie- 
szanki zJołowej: a.rcydzięgiel, durnieli, mięta, nostrzyk i ko
złek lekarski (waleriana) —  w równych częściach. Kaado- 
razowo brać łyżkę stołową tych ziół, zalewać wrzątkiem 
(ćrwlerć litra) odstawić na 15 mfinutt, po czym odcedsać 1 poć. 
Kurację taką przeprowadza się przez dwa mtiesiące ptfjąc 
rano i wieczór po szikladice ziół. D la poprawSenia araku 
można dodać łyżeczkę miodu.

Pani Anita A. z Nowego Targu — Przy wtzroście 1G3 cm 
wiaga 67 kg nie jest tak bardzo duża. Trudno bu mówić
o ,,tuszy” . Noe powimna się Parni specjalnie odchudzać. W y
starczy rme jadać słodyczy, ograniczyć pokarmy mączne, 
dla zaspokojenia głodu jadać Więcej owocóiw i warzyw, pić 
ehiide mleko, maślankę i solki owocowe. Duiżo ruchu, upra
wianie sportów (siatkówka, pływanie) powinno wystarczyć 
do „wrzucenia” tych nadliczbowych 4—6 kg.

Wytnij ten kupon. Opisz dokładnie sprawę w liś
cie do redakcji, a otrzymasz bezpłatną poradę 
lekarską.

KRZYŻÓWKA NR 18
POZIOMO: 1) miasto powiatowe nad Kwisą, 5) miasto nad Tygrysem, 

10) ojczyzna szacha, 11) sułtanat na Półwyspie Arabskim, 12) potężny bat, 
14) amerykański gwiazdor filmowy, 15) siostra Balladyny, 16) część dnia, 
17) postać, 10) miasto powiatowe w  woj. białostockim, 21) autor „Rękopisu 
znalezionego w Saragossie” , 26) stolica naszej petrochemii, 28) młoda owca, 
30) cętkowany ssak drapieżny, 31) powierzchnia użytków rolnych. 32) na
tarcie, 33) z  Zielonego Wzgórza, 34) wóz kolejowy, 35 antonim mety.

PIONOW O: 1) sąsiad Syrii, 2) na pograniczu Europy i Azji, 3) sposób 
barwienia tkanin, 4) zapowiedź, ogłoszenie. 6) wypływa z bajki, 7) typ ak
tora. 8) dawne rakiety świetlne, 9) załącznik, dodatek, 13) mini-czasopismo, 
14) napęd pojazdów, 18) głębia obrazu, 20) zajęcie dla flisaków, 21) wiano, 
22) niejedno w  pończosze, 23) 0,2 grama, 24) październikowa solenizantka, 
25) świetny akwarelista polski (1853— 1929), 27) sprzęt mierniczy, 29) naj
większe miasto Afryki.

Rozwiązania należy nadsyłać w  terminie 10-dniowym od daty ukazania 
się numeru uod adresem redakcji z dopiskiem: „Krzyżówka nr 18”. Do roz
losowania: Komplet książek Zakłada Wydawniczego „Odrodzenie”.

ROZW IĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 12

PO Z IO M O : średnik, F lem ing. Djon, N e l. ankra, neta. Dumas Mali kabaret an ty
mon. k o lczyk , p laster, Lu w r, gn iew , oset, ru lon, emu. 'k low n, trabant, Hrałńna. P IO 
N O W O : Św idn ik . Eg ip t, nona, kondukt, Fa llsda , etap. isk ra , grajiom , B reza, atlas, 
ból. m it, ko loryt, konwent, piecuch, rotunda w ilga , skoki, unia, akta.

Za  p r a w id ło w e  r o z w ią z a n ie  k r z y ż ó w k i  n a g ro d ę  w  p os ta c i k s ią żek  z a k ła d u  W y d a  
w iu c z e g n  „O d rn d Z ffn ie "  w y lo s o w a ła  p a n i Ł u c ja  K a c z m a r e k ,  P o zn a ń , a l. n z ie r t y ń s k ie -  
Eo 87 m 9.



Rozmowy z Czytelnikami
Pan A.W. z Gdańska prosi mas o prze- 
propagowamie njjednołicenda kal and a m  
kościeincgo we wszysfknch wyznaniach 
chrześc-rjańskich, awłaszcza tjiś w  Koś
ciele Pr aiwraławin ytm.

Skromnie się przyznajemy, że niewie
le możemy pomóc w  tej sprawie. Wiąże 
się ona ściśle z  uświadomieniem reli
gijnym. Jeżeli Ktoś sądzi, że taki a nie 
inny kalendarz należy do dziedziny pra- 
wawiemości reffigijned, truldno mówić o 
zm&aeiie. W pierw  naileiży przekonać się, 
ie  zarówno dni święte jak i kalendarze 
zależały zaiwlsze tyBoo od liKfci, nie od 
Boga. Bóg nakoraiu nigdy nie otoflawił, że 
np. stararzynrtskj kalendarz zwany juliań
skim jest prawowierny a kalendarz gre
goriański — jest herestycki.

(Rrrzy okaaji przypominamy, że o refor
mie kalendarza myślą wszyscy zwierzch
nicy Kości o) Ów i że włączy Ka się do te
go również Organizacja Narodów ^ jed 
noczonych Jest więc nadzieja, że kie
dyś, mtono uprzedzeń i przeszkód, nastą
pi ujedinfoJicanae i pod tym względem. 
Pozdrawi amy.

Pan St. K. ze Szczecina czyta Pismo &w. 
Nowego Testamentu tylko po polsku, gdyż 
nie zna języka greckiego. Lecz ma wąt
pliwości czy tłumaczenie, którego używa, 
; wierne i właściwe. Posiada mia.no- 
w , »e tziw. Biblię tyniecką, wydaną przez 
księży pallotynów w  1065 r., jednocześ
nie jednak zagląda do „Nowego Testa- 
meribu” wydatnego w  1966 r. przez B ry
tyjskie i Zagraniczne TowairzysJtiwo Bib
lijne w  WanszawSe w  tłumaczeniu pgo- 
feso.rów Chrześcijańskiej Akademii Teo- 
logmznej ChAT.

■OkaiZiuje się, że nieiktóre teksty obydwu 
polskich tłumaczeń poważnie się różnią

POZYCJE W YDAW NICZE DO NABYCIA  
W  ZAKŁADZIE W YDAW NICZYM  

„ODRODZENIE”

1. MSZAŁ POLSKI
(oprawiony) zł. 400,—

Z. Książeczka do nabożeństwa zł. 35,—
3. RYTUAŁ zł. 60,—
4. Podstawowe Prawo Kościo

ła Polskokatolickiego zł. 10.—
5. Katechizm Kościoła Polsko-

katolickiego zł. 4 -
G. Idea nieomylności zł. 10,—
7. Biskup HODUR zł. 12,-
8. Sprawa Kościoła Narodowe

go w Polsce zł. 30.—
9. Historia papiestwa tom I zł. 35,—

10. Pisma bp. Fr. Hodura II to
my zł. 60 —

oraz

11. Kościoły chrześcijańskie —
Władysław Targowski i
Szczepan Włodarski zl. 20,-

12. Rzym a sprawy polskie —
Jerzy Skalski zł. 18 —

13. Siedem Soborów —  Szcze
pan Włodarski zl. 20 —

Powyższe pozycje wydawnicze Zakład 
Wydawniczy wysyła za zaliczeniem pocz
towym.

Zakład Wydawniczy „Odrodzenie*' 
Warszawa, ul. Kredytowa 2,4

między sobą. Oto przykład z ewang. św. 
Mateusza rozdział 19. Biblia tyniecka mó
w i: .„Bo są niszriattni do małżeństwa, któ
rzy x łona maltki tak ssę urodzili i są nie
zdarni do małżeństwa, których ludzie ta
kimi UCzymila, a są i  tacy bezżanni, któ
rzy dla królesttwa niebieskiego sami zos
tali beszżenni.” BibflSa ChAT: „AKboiwiełn 
są trzebieńcy, Jćtórzy się tak z żywota 
mattki urodzili, są też trzebieńcy, którzy 
zostali wytrzebieni pracz hjidzi, są rów
nież trzebieńcy, którzy się wytrzebili sa- 
m5 dla Królestwa Niebios” . Które z tycłi 
dwóch tłumaczeń jest prawdziiwe?

Z  całą pewnością prawdzńfwe, niema cią
gane jest tłumaczenie dmugie. — W  teSr- 
ście oryginalnym (greckim) występuje 
tnzy razy ten sam wyraz. ^eunucihoi" czy- 
H właśnie ,jtnzeł>ieńcy” (od czascKwmika 
^trzebić" =  kastrować). Choć wiadomo, 
że trzebieńcy (eumusi, kas traci) nie są 
zdatni do rodzenia potomstwa, nie jest 
prawdą, że Wszyscy ^niewdatni do mał
żeństwa” lub „jbetzżermi” są eunuchatmi. 
N ie przypuszczalny, by tłumacz rzym
skokatolickiej B ib lii <jezuilta Walenty 
Prokułskn) o tytm nie wiedział. Pozwolił 
sobie na praelkręcenie Ewangelii dla pew 
nych „wyższych” celów w  myśl zasady; 
cel uświęca środka.

To samo należy powiedzieć 0 przetłu
maczeniu słów z Mat- 16,18: „Otóż j j a 
powiadam ci: Ty jesteś Piotr (lozyii ska
ła) i na tej skafle zbuduję Kościół móij” . 
W  oryginale nie ma wstawlkd: „czyli ‘łka
ła”— Podobną praJctykę widzimy w do
danych przetz tłumaczy tytułach. Kilka 
przykładów: Otto przed wypowiedziami 
trzech Apostołów: Andrzeja, Filipa i Na- 
tainaela (Bartłomieja) tłulmacz dal skrom
ny nagłówek: „Świadectwo uczniów" — 
(Jan 1, 35—49), natomiast sztumny tytuł: 
„Wyznanie P iotra” stoi przed apiisem roz
mowy, która dla Apostołów nie była re 
welacją, skoro wtazyscy od początku w ie
rzyli w bóstwo Chrystusa. Gdyby tłu- 
maicz byi konsekwentny, już wcześniej 
(w  14 rozdziale Mateusza) winien był dać 
nagłówek „Wynname Apostołów” , gdyż 
po uciszeniu burzy zawołali oni: ..Praw
dziwie jesteś Synem Bożym”.

N ie wiadomo też dlaczego np. przed za- 
powiedzią zdrady Piotra tłumacz posta
w ił tytuł: ,jObi©tnica dana P iotrow i" (Ł/uk. 
22, 31—34) i dlaczego przed mową Pio
tra w  dzień Zesłania Diucha Swięftego po
informował: „(Pierwsze wystąpienie Gło
wy Kościoła” . Można by posądzać nie
których tłumaczy o przekonanie, że Pis
mo św. nie mtoże być jednakowe dla 
wszystkich chrześcijan, że każde wyzna
nie powinno mieć własną Bilblię, w łas
nego Chrystusa i własnego Boga... Lecz 
dzieje się tak wyłącznie w krajach, gdzie 
rzym.skakatolicy są w  znacznej większo
ści. W  państwach, gidzie są w  mniejszo
ści., mają onii wspólną Biblię z wszyst
kimi chrześcijanami.

Pan To lis ław Sz. * Dobrego poucza nas, 
iż święta chrześcijańskie, taicie jak np. 
Wielkanoc i Boże Nasrodzianie, wcale nie 
są światami chrześcijańskimi, lecz po
gańskimi, ponieważ „dr Aleksander His- 
kop pisze, że—” Co piisze? Oito jest pew
ny, że jedzenie jaijelk {malowanek) na 
Wielkanoc znali starożytni Babiłończycy, 
a dawanie podarków „na gwiazdkę" 
praktykowali starożytni Rzymianie...

Z  latiwością można1 zauważyć, ż® nie
którzy ,p-eliigicasnarwcy’ ' mylą dwie róż
ne sprawy: a) religijne święta i b) zw y
czaje ludowe związane głównie z jedze

niem i życiem rodzanmym. Spraswa pier
wsza jest istotna; wyraża treść niezależ
ną od przeżyć materialnych, a więc od 
odwiecznych ztwyczftjów. Druga sprawa 
jest przypadkowa, gdyż przypadkiem ją 
doczepiono do świąrt chrześcijańskich Czy 
pogańskich. ChlrZeściljainie (wierzą, że 
Chrystus się urodził, umarł na krzyżu i 
zmartwychwstał. Obchodzą pamiątkę tych 
wydarzeń przede wszystkim modlitwą w 
swoich kościołach. NatomSaist są ludzi*1., 
którzy wtedy w- ogóle nie pomyślą o 
Chrystusie i  o modlSbwie, gdyż dla nich 
święta to tylko lepiej zastajwiony stół i 
dzień wólny od pracy. C3irzc6cijaiiistwo 
powstała dopiero pnzed dwoma tysiącami, 
lat, inaltonMaist jedzenie, dfeiż&rae spanie
i lenamchawamie niezależne jeslt od ja- 
kieukolwtiefk religii. Po co więc te spra
wy łączyć i wyciągać Śmiertelnie poważ
ne wmioaki?

Pami H. CV. z GHwic p ra n ie , by jej syn 
został katóliiclk&n księdzem, ale żomaiym. 
Wie, że księża poilakakaltałiccy mogą się 
żenfić, w ięc prosi o radę, jak to zrdbać, 
aby syma> naOcłonić do stanu duchownego 
w Kościele PoIskOkatólnckiłri.

Odrad7a:rriy hf®o rodzaju matczyne za
biegi. Młody c^ow iek musi sam zdecy
dować i chcieć ohrać stam duchowny. 
Można go jeidynie Miżefj zainteresować 
taiką moGfUwoiśfcią i  uiśiwiadolmfić raligi(j- 
nie, lecz nie wolno namawiać. Praca dusz
pasterska, chociaż w  oozalch Boga i ludizi 
wierzących bairdzo zalsBczyitna, staje się w  
ostatnich czasach coraz nunięj atrakcyjna 
dlai tych młodych ludzi, których religij
na wiedza jest coraz płytisza, pragnienia 
zaś wybicia się w  życiu światowym co
raz silnieijlsze. Lecz jest prawdą, że nie
których mtodzieńłców odstręcza od kap
łaństwa tyilko przymusowy celibat. Gdy
by w  Kościele Rizyimiskokatolickilm księ
ża mogli swobodnie decydować o swoitn 
stanie rodzinlnym, byłoby tam więced 
kandydatów na seminarzystów. Dla ta
kich stoi oitworem droga do kapłaństwa 
w Kościele Polsktolkaltoflickiim, czyli w  ta
kim saimym Kościele jak Rzymskokato
licki, lecz bez przymusowego celibaitu i 
bez łaciny, w  Kościele wysolko ceniącym 
zarówno katolicką wiarę jak i paitriortyzim. 
Jeżeli Pani syn okaże osobistą, szczerą 
Chęć zostania księdzem tego Kościoła, nie- 
cbaij prześle odpowiednie padanie na 
adres: Pre2ydium Rad.y Kościoła Poilsko- 
kaltolickiego, Warszawa', ul. Wilcza 31. 
Może to zrobić do końca czerwca br. 
względnie nawet we wrześniu bjr- Po
zdrawiamy.

Na szpital Centrum Zdrowia Dziecka
Ks. Dziekan Tadeusz Balicki, pro

boszcz jferafii polskokatolickiej w  
Bolesławiu k/Olkusza, w  imieniu 
parafii przekazał kwotę złotych 1472,
—  na konto Budowy Szpitala Cen
trum Zdrowia Dziecka w  Warszawie. 
Wymieniona kwota została zebrana w  
parafii przez dzieci, które w  tym roku 
przystąpiły do I Komunii Sw. i 
mimo że bardzo skromna, stanowi sym
bol społecznego zaangażowania naszych 
najmłodszych parafian.
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Skład i łamanie: Prasowe Zak łady Graficzne RS W  „Prasa” , Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5. D ruk; Zak łady W klęsłodrukowe RSW  
„P rasa”, W arszawa, ul. Okopowa 58/72. k-?3



Na Saską Kępę s. Kowalskiego Uroczystości wianków n/ Wisłą w Warszawie
Tygodnik Ilustrowany 1877 s. 58 Rys. Fr. Kostrzewskj Tygodnik Ilustrowany 1870 I./3I2

KRZYSZTOF SELIG A

slannika „Kuriera Warszawskiego” z dnia 
24.VI.1826 roku — ,„..chociaż wczorajszy wie
czór byl wietrzny, jednak mnóstwo mieszkań
ców stolicy udało się nad Wisłę, gdzie według 
odwiecznego obyczaju w wigilię iw . Jana 
dziewice rzucały wianki na wodę. Szczegól
nie między godziną 6 a 8 wieczorem cały 
most byl przechadzającymi się natłoczony. 
Ta ogromna masa ciekawych nie dozwalała 
panienkom szukać spokojnej wróżby i ledwie 
co setna powierzyła wianek falom Wisły. Ale 
duża lała zatrwożyła wiele dziewic, gdyż 
rzucone wianki z trudnością mogły być ujęte. 
Ale i tak kilka złowiono”.

Z czasem też, udział w tych wiankowych 
obchodach zaczęły brać warszawskie cechy
i wówczas to młodzież rzemieślnicza pod prze
wodem majstrów udawała się nad Wisłę i 
puszczała okazale przystrojone kwiatami 
wianki cechowe — co zresztą widać na załą
czonej rycinie. Młódź zaś cechowa uganiała 
się następnie za tymi Biankami na łódkach 
kierując je na głęboki nurt. Bywały lata, 
że w wieczór świętojański płynęło Wisłą po 
paręset wianków puszczonych w Warszawie 
wśród gwaru, krzyków, śpiewu i muzyki. 
Bawił się potem ludek warszawski nierzadko 
do białego rana.

Tak też już pozostało. Corocznie tysiące 
ludzi zalega wiślane wybrzeża, obserwując 
coraz to zmieniającą się scenerię wianków. 
Kiedyś atrakcją były popisy taneczne na 
krypach, „żywe obrazy" na galarach, oświetlo
ne lampami naftowymi. Dziś wystarczą nam 
iluminowane statki 1 kolorowe race — oraz 
zespoły big-bitowe, dziewice wprawdzie już 
nie rzucają wianków — ale rokrocznie war
szawiacy bawią się wesoło w ten wieczór 
nad Wisłą.
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Rokrocznie od stuleci w wigilię św. Jana, 
kto ma ochotę śpieszy nad Wisłę. Wiado
mo — odbędzie się „puszczanie wianków”. 
Dziś jednak cała ta uroczystość ogranicza się 
jedynie do potańcówek nad Wisłą, efektów 
pirotechnicznych, nie zaś tak jak to „drze
wiej bywało, panie dzieju” — kiedy panny 
dziewice rzucały na wodę wianki, a kawa
lerowie je wyławiali. Zawiązywały się przy 
tym pierwsze znajomości, rtimansiki.

W  takim np. roku pańskim 1767, kto żyw 
w Warszawie udał się nad Wisłę, w mieście 
pozostały tylko niedołężne staruszki i wielcy 
magnaci, co gardzili pospólstwem.

Widowisko zaś było wspaniałe, nad brzega
mi rzeki płonęły liczne stosy smolnego drze
wa, tu i ówdzie grzmiała kapela, panny zaś w 
towarzystwie swych adoratorów wsiadały na 
galary aby z nich puścić do wody wianuszki.

A  była wśród nich Piękna Marysia — uro
cza szynkareczka z Tamki, co się w niej du
rzyło sporo nadobnych kawalerów, w tym pa
ru dworaków królewskich, kilku synów oby
watelskich oraz paru majętnych rzemieślni
ków.

Marysia zaś żadnemu z nich nie dawała 
obietnic, nie dlatego by kaprysiła i czekała 
na królewicza z bajki. Nie, była skromną i 
uczciwą dziewczyną, każdemu też z konku
rentów oświadczała, iż nie godzi się jej pro
stej dziewczynie przyjmować oświadczyn tak 
godnych obywateli.

Ale jak zwyczaj kazał, w ten wieczór świę
tojański i ona uwiła swój wianeczek i ra
zem z konkurentami wsiadła do galaru. 
Kiedy już byli na środku rzeki, Marysia 
rzuciła wianek lecz uczyniła to tak silnie, 
że wpadła do wody. Wówęzas Marysini

amanci zaczęli krzyczeć wzywając pomocy, 
lecz jakoś żaden z nich nie miał odwagi 
rzucić się tonącej na pomoc.

Wtedy, młody mularczyk z Powiśla Łukasz 
z płynącego obok galaru wskoczył do rzeki, 
wyratował Marysię a przy tym zdążył jesz
cze złapać jej wianek

— Czym ja mam się odwdzięczyć Panie 
Łukaszu? — zapytała go Marysia, gdy wró
ciła do przytomności.

— Jakaż nagroda dorówna szczęściu moje
mu nad wspomnienie, żem was wyratował. 
Ja biedny sierota. Waćpanna śliczna, dobra, 
masz bogatych kawalerów, nie śmiem o nic 
prosić jeno o ten wianeczek waćpanny, com 
go z rzeki wyłowił, bo Bóg mi świadkiem, 
że już od dwóch lat kocham serdecznie pan
nę Marynię jak nikt bardziej, że zaś moją 
być nie może, niech więc przeto choć mi 
ten wianeczek daruje.

— Na cóż mi te bogactwa, na cóż mi ka
walerowie nadobni, czy choć który z nich 
skoczył mi na pomoc i od śmierci niechybnej 
wybawił — weź przeto Łukaszu ten wia
nuszek, weź też i moją rękę, bo gdy masz 
takie serce to przy bożej pomocy będziemy 
szczęśliwi — odparła Marysia i rozpłakała 
się serdecznie.

Hura! Niech żyje Łukasz mularczyk, niech 
żyje Marysia! — wykrzyknął zebrany ludek 
Powiśla, Niedoszli adoratorzy Marysi znikli, 
jakby ich wcale nie było.

Nazajutrz dowiedział się O tym wydarzeniu 
książę podkomorzy brat królewski, wziął 
Łukasza na swój dwór, a także huczne we
sele im wyprawi].

Później bywało podobnie, oto relacja, jak
byśmy to dziś powiedzieli, specjalnego wy-


