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Bracia! Odnówcie się duchem w 
waszym umyśle i przyobleczcie 
się w nowego człowieka, stworzo
nego według wzoru Boga w spra
wiedliwości i świętości, polegają
cej na prawdzie.

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, 
mówcie prawdę: każdy do bliź
niego swego, bo jesteście nawza
jem dla siebie członkami. Gnie
wajcie się, a nie grzeszcie: niech 
nad waszym gniewem nie zacho
dzi słońce. Ani nie dawajcie m iej
sca diabłu! Kto dotąd zazwyczaj 
kradł, niech już przestanie kraść, 
lec* raczej niech pracuje, dokonu
jąc własnymi rękoma czynu dob
rego, by miał z czego udzielać po
trzebującemu.

Onego czasu Jezus mówił do 
przedniejszych kapłanów i fary
zeuszy w przypowieściach nau
czając: Królestwo niebieskie po
dobne jest do króla, który wypra
wił ucztę weselną swemu syno
wi. Posłał więc sługi, żeby zapro
szonych zwołali na ucztę; lecz ci 
nie chcieli przyjść, posłał jeszcze 
raz inne sługi z poleceniem: po
wiedzcie zaproszonym: oto przy
gotowałem moją ucztę: woły i
tuczone zwierzęta pobite i wszy
stko jest gotowe. Przyjdźcie na 
ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i 
poszli: Jeden na swe pole, drugi 
do swego kupiectwa, a inni po
chwycili Jego sługi i znieważyw
szy ich, pozabijali. Na to król u- 
niósl się gniewem. Posłał swe w oj
ska i kazał wytracić onych za
bójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzeki do swoich sług: u
czta wprawdzie jesl gotowa, tecz 
zaproszeni nie byli je j godni. Idź
cie więc na rozstajne drogi i za
proście na ucztę wszystkich, kogo 
tylko spotkacie. Słudzy ci wyszli 
na drogi i prowadzili wszystkich, 
których znąleźli: zarówno złych 
jak i dobrych. I  napełniła się sa
la biesiadnikami. Wszedł król, że
by się przypatrzeć biesiadnikom 
i zauważył tam człowieka, nie ub
ranego w  strSj weselny. Rzekł do 
niego: Przy jacielu, jakeś tu wszedł, 
nie mając stroju weselnego? Lecz 
on zamilkł. W tedy król rzekł słu
gom: Zwiążcie mu ręce i nogi i 
wyrzućcie go na zewnątrz w ciem
ności, tam będzie płacz £ zgrzyta
nie zębów. Bo wielu jest powo
łanych, lecz mało wybranych.

Ruiny Suzy, 
•tolicy królestwa 
eiamickiego 
(On. 8, 2)

CHRYSTUSOWE WEZWANIE NA UCZTĘ
Kulminacyjnemu, szczytowemu punktowi Mszy 

św., kiedy na ołtarzu dokonuje się właściwa ofiara, 
towarzyszy milczenie. Milkną organy i śpiew. W 
ciszy rozlega się tylko głos kapłana: ..Który w 
przeddzień swej męki wziął chleb w święte i czci
godne ręce swoje, a wzniósłszy oczy ku niebu do 
Ciebie, Boga. Ojca swego wszechmogącego, Tobie 
dzięki czyniąc, błogosławił, łamał i dawał uczniom 
swoim mówiąc: Bierzcie i pożywajcie z niego wszys
cy: TO JEST C IAŁO  MOJE...”

K iedy po raz pierwszy w dziejach świata te sło
wa wypowiadał w Wieczerniku sam Chrystus Pan, 
również była cisza. Milczeli Apostołowie. Milczeli 
zaskoczeni, zdziwieni, przejęci, a może i przerażeni 
wielkością cudu, jaki dokonywał się na ich oczach. 
Chleb stał się mocą słów Pana jego własnym Cia
łem i Krwią. Od tej też pory będzie pokarmem. 
Ofiara Mszy św. będzie ucztą. Branie w niej czyn
nego udziału, spożywanie Ciała i K rw i Pańskiej, 
stanie się rękojmią zbawienia wiecznego. ,.A kto 
pożywać będzie tego Chleba, żyć będzie na wieki” . 
To zapewnienie zostawił nam sam Zbawiciel. On 
też kieruje ku nam swe zaproszenie na Boską Ucztę. 
Czeka też na naszą odpowiedź, na nasz w  niej 
udział. Tymczasem my zaczynamy się społem w y
mawiać, zasłaniać obowiązkami, przemęczeniem 
pracą. Znajdujemy na swe usprawiedliwienie tysią
ce motywów. „Panie, miej mnie za usprawiedliwio
nego. N ie mogłem dzisiaj przyjść, może przyjdę w 
następną niedzielę” . I tak obiecujemy z dnia na 
dzień. A  Pan czeka. Czeka cierpliwie. Jak dłu
go pozwolimy Mu czekać?

Nawet jeżeli przyjdziemy, to zachowujemy się 
często podczas Mszy św. biernie. Jesteśmy obecni 

. w  kościele, obserwujemy z większą lub mniejszą 
uwagą przebieg ceremonii, czasami włączymy się 
do wspólnego śpiewu, a po skończonej Mszy w y 
chodzimy zadowoleni z tego, że wypełniliśmy przy
kazanie Boże i kościelne. To prawda, że wypełni
liśmy, ale tylko minimalnie. Bóg oczekuje od nas 
czegoś więcej. Oczekuje naszego pełnego udziału w 
uczcie Mszy św. Do nas kieruje słowa: „Bierzcie 
i pożywajcie...”  To nie tylko zaproszenie. To coś 
więcej. To rozkaz.

Tymczasem nieliczni go wypełniają, nieliczni po
ryw a ją  Chleb Boskiego Syna, nieliczni w  pełni 
uczestniczą w Jego Królewskiej Uczcie. Większość 
pozostawia Chleb Pański nietknięty, pozostawia dla 
innych. Sami odchodzą głodni duchem, słabi i nie- 
umocnieni. Czy w  drodze swego życia nie ustaną, 
nie zasłabną, nie upadną pod ciężarami trudu pow
szedniego, pod naporami namiętności?

Chrystus Pan powiedział: „Jam jest Droga” , My

jesteśmy pielgrzymami. Idziemy przez życie w  tym 
celu. aby spotkać się z Chrystusem. Idziemy po 
drodze, na której stoi On sam z Chlebem w dłoni. 
Chce nas posilić, umocnić. Chce. abyśmy nie ustali 
na drodze wiodącej do Domu Ojca. Cel daleki, droga 
to trudna, a my przecież jesteśmy słabi.

Zaproszenie Chrystusa Pana na ucztę winniśmy 
zawsze głęboko przemyśleć. Konsekwencje bowiem 
tego zaproszenia są bardzo zasadnicze. „Jeśli kto 
pożywa tego chleba. będzie żył na wieki. A  Chle
bem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata" 
(J. 6, 51). Sprawa została jasno określona. N ie po
zostaje więc nam nic innego, jak tylko doprowadzić 
swe życie wewnętrzne do porządku i spełnić rozkaz 
Chrystusa.

A  tymczasem my nie odczuwamy „głodu Chleba 
życia” . Spotkanie z Chrystusem, posilenie się Jego 
Ciałem i Krwią, uważamy i traktujemy jako czyn 
wyjątkowj’ . Uważamy się za wierzących i na pewno 
takimi jesteśmy, ale nie docieramy do sedna spra
wy. Ograniczając realizację Chrystusowego zapro
szenia na Ucztę do obecności na Mszy św. (dobrze, 
że chociaż to czynimy), wypełniamy przykazanie. 
Zachowujemy literę prawa, gubimy jednak ducha. 
Nie tęsknimy do uczestnictwa w Uczcie Pańskiej, 
do pełnego i całkowitego zespolenia z Chrystusem.

Będąc w  najbliższą niedzielę na Mszy św. pamię
tajmy o tym, że pod postaciami chleba i wina jest 
obecny sam Chrystus. Dzięki tym postaciom staje 
się dla nas w  swej Bosko-ludzkiej rzeczywistości 
dotykalny, dostępny i bliski. Postacie pozwalają nam 
dojść do Niego bez trwogi i lęku. Nie musimy też 
przed Nim zasłaniać swych twarzy, jak to czynili 
Apostołowie na górze Tabor podczas cudu Prze
mienienia. I chociaż wobec faktu przeistoczenia do
konującego się zawsze na naszych oczach, w  naszej 
obecności, na ołtarzu, kiedy to mocą słów wypo
wiadanych przez kapłana chleb zamienia się w  Cia
ło, a wino w Krew  Pana, nasz rozum i naturalne 
władze poznawcze, a zwłaszcza skłonności do ekspe
rymentowania, pozostają całkowicie bezradne, prze
wodnikiem niech nam będzie wiara, poręczona sło
wem najwyższego autorytetu — Boga. Wierzymy 
Jego słowu, bo On jest samą Prawdą. Wierzymy, 
chociaż sposobu Jego obecności w  Eucharystii nie 
możemy zrozumieć ani pojąć. W ierzymy jednak, że 
On jest obecny. A  to jest najważniejsze. Z wiarą 
też prosimy, odpowiadając na Jego zaproszenie: 
„Przyjdź do mnie, sługi niegodnego, przyjdź, bądź 
mi pokarmem duszy i wzmocnieniem na drodze p iel
grzymowania do wieczności” .

Ks. TOMASZ WOJTOWICZ
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Biskup S amue l  z  E t iopsk i ego  Ko śc i o ł a  P r a w o s 
ł a w n e g o  i n y  tnsknka tnl i cki  bi skup P i e r r e  M a 
mi e  — uczes tn i cy  o b c h o d ó w  25-lecia Ś w i a t o w e j  

R a d y  K o ś c i o ł ó w

Istota Eucharystii pozostaje la sama, litu rg ia  w  Kościołach się zm ienia. Na zd jęc i* 
ksiądz francuski udziela Kom unii św., kładąc eucharystyczny opłatek na dłoniach

m ałego chłopca

ECHA 25-LECIA SRK

Uroczystości związane z 25 
rocznicą powstania Światowej 
Rady Kościołów, obchodzone 
w  Szwajcarii i w tanych kra
jach, przyczyniły się w w ie l
kiej mierze do zacieśnienia 
jedności i braterstwa wśród 
chrześcijan. Odczuwa się coraz 
wyraźniej zanik wzajemnych 
uprzedzeń wśród członków 
różnych wspólnot chrześcijań
skich, które w ruchu ekume
nicznym widzą swą przyszłość 
i wypełnienie woli Chrystusa.

UDZIAŁ W ATYKANU  
W  EUROPEJSKIEJ

________ KONFERENCJI________
BEZPIECZEŃSTWA  

I WSPÓŁPRACY

Jak wiadomo, Konferencja 
Bezpieczeństwa i Współpracy 
jest pierwszym spotkaniem 
międzynarodowym na prze
strzeni ostatnich 150 lat, w 
którym uczestniczy Watykan. 
Ostatnim był zjazd państw eu
ropejskich w  Akwizgranie w 
1818 roku, który zamykał se
rię spotkań otwartych Kon
gresem Wiedeńskim, a regu
lujących problemy Europy po 
wojnach napoleońskich. W 
wyniku sporu z nowopowsta
łym Królestwem Włoch, po 
1870 r. Watykan nie był zapra
szany na konferencje między
narodowe. Artykuł X X V I uk
ładów laterańskich z 1929 ro
ku zobowiązywał Watykan do 
..pozostawania na uboczu spo
rów między państwami i po
wstrzymywania się od udziału 
w kongresach, które się z ni
mi wiążą” . W okresie poprze
dzającym obecną Konferencję. 
Watykan i rząd włoski uzna
li zgodnie, iż zakaz ten nie 
dotyczy udziału w  Europej
skiej Konferencji Bezpieczeń
stwa i Współpracy, ponieważ 
je j treścią i celem nie jesf 
rozstrzygnięcie sporów mię
dzy państwami, lecz stworze
nie systemu zbiorowego poko
ju i bezpieczeństwa na konty
nencie, co nie może przynieść 
uszczerbku niczyim interesom 
państwowym.

Z ramienia Watykanu ucze
stniczył w Konferencji Sekre
tarz Rady do Spraw Publicz
nych Kościoła, arcybiskup A - 
gostino Casaroli. który w Hel

sinkach stwierdził między in
nymi. że Watykan popiera 
wszelkie wysiłki na drodze 
przygotowywania warunków 
całkowitego bezpieczeństwa.

CHRZEŚCIJANIE  
W  JAPONII

Aczkolwiek chrześcijanie w  
Japonii stanowią nadal mniej
szość religijną, jednak mają 
niemały wpływ na kulturę ja 
pońską. Przyczyniają się do 
tego wielowiekowe kontakty 
Zachodu z Japonią, a ostatnio 
rozwój ekumenizmu. Podobno 
ostatni raport rządowy stwier
dza istnienie 3 milionów Ja- 
pończyków-chrześcijan i 14 
milionów sympatyków chrześ
cijan co należy zawdzięczać w  
głównej mierze literaturze 
chrześcijańskiej.

__________ W ATYK AN__________
A PORTUGALIA

Stosunki między Watyka
nem a Portugalią pogorszyły 
się. Przyczyniło się do tego 
potępienie przez papieża 
zbrodni dokonywanych przez 
armię portugalską w  kolo
niach. Uważa się. że Kościo
łowi grozi wypowiedzenie kon
kordatu, a tym samym nie
bezpieczeństwo utraty przez 
Kościół portugalski większoś
ci tradycyjnych przywilejów i 
dotacji państwowych. Na dob
ro Kościoła Rzymskokatoli
ckiego w  Gwinei-Bissau. Mo
zambiku i Angoli trzeba po
wiedzieć. że większość tam
tejszego duchowieństwa opo
wiada się obecnie po stronie 
ruchu narodowowyzwoleńcze
go i przeciw polityce Lizbony.

TRZY NOWE PARAFIE  
PRAWOSŁAWNE  

_________W  LONDYNIE________

W bieżącym roku erygowa
no trzy nowe parafie prawo
sławne na terenie Londynu. 
Dla dwu parafii miejscowy bi
skup anglikański oddał do dy
spozycji budynki kościelne. E

rygowane parafie grupują 
przeszło 1000 rodzin, podnosząc 
liczbę parafii prawosławnych 
rejonu londyńskiego do 18.

ZM IANY W  LITURGIACH  
_________ KOSCIOŁOW_________

Nie tylko Kościół Rzymsko
katolicki po I I  Soborze W aty
kańskim wprowadził w  swej 
liturgii poważne zmiany. No
we warunki życia dyktują te
go rodzaju zmiany w  Kościo
łach starokatolickich. W  Koś
ciele Polskokatolickim działa 
Komisja Liturgiczna, która 
swe prace przedłoży na Syno
dzie Ogólnopolskim w  1974 ro
ku.

WYŻSZE SEMINARIUM
_________ DUCHOWNE_________

W  BANG LA  PESZ

Staraniem Watykanu rozpo
cznie się wkrótce w Dakce bu
dowa pierwszego w  Bangla 
Desz wyższego seminarium du
chownego. W kraju tym ist
nieją trzy niższe seminaria, w 
których uczy się ok. 150 ucz
niów. Jest to liczba wysoka, 
jeśli weźmie się pod uwagę 
fakt, że w 75-milionowym kra
ju liczba katolików wynosi za
ledwie 108 tysięcy.

ŚPIEWNIK  
EKUMENICZNY ŚKK

Światowa Rada Kościołów 
postanowiła wydać śpiewnik 
ekumeniczny pt. „Cantate Do
mino” . Przewiduje się wyda
nie w maju 1974 r. 25.000 egz. 
śpiewnika z nutami na jeden 
glos, a w  listopadzie 1974 r. 
10.000 egz. śpiewnika z nutami 
na kilka głosów.

KONGRES KATOLIKÓW
________ŚWIECKICH________

AFRYKI WSCHODNIEJ

W stolicy Zambii, Lusace, 
odbył się regionalny kongres 
katolików świeckich. Wzięli w 
nim udział przedstawiciele K e
nii, Ugandy, Tanzanii, Zambii
i Malawi. Regionalny Kon
gres świeckich poświęcony był 
tematowi: ..Kościół i wkład 
chrześcijan na rzecz rozwoju

ludzkości” . W  czasie poszcze
gólnych seminariów omawiano 
problemy kształcenia świe
ckich, zadania w  dziedzinie 
społecznej, ekumenizmu oraz 
kontakty wewnątrzkościelne 
między A fryką wschodnią i 
środkową.

_______ ZAPRZESTANIE
________ NABOŻEŃSTW________
_________ ZA HITLERA_________
________ W  HISZPANII________

Jak informuje Kathpress, po 
raz pierwszy w bieżącym roku 
zaprzestano w Madrycie od
prawiania nabożeństw za du
szę Adolfa Hitlera. Nabożeń
stwa te były dotychczas orga
nizowane przez skrajnie pra
wicowe koła katolickich pog- 
robowców Hitlera, mimo pro
testów ambasady NRF. Zda
niem obserwatorów politycz
nych o zakazie tych nabo
żeństw zadecydowały najwyż
sze władze hiszpańskiej policji.

PASTOR H. HILD Z HESJI 
Z W IZYTĄ W  ZSRR

Prezydent Kościoła Ewange
lickiego w  Hesji, pastor H. 
Hild, złożył wizytę w  ZSRR. W 
Moskwie przeprowadził on roz
mowy z patriarchą Pimenem. 
głową Kościoła Prawosławne
go w  ZSRR. Dłuższą rozmowę 
odbył również z metropolitą 
Leningradu Nikodemem, prze
wodniczącym Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej. W cza
sie rozmów uznano koniecz
ność lepszego poznania się 
chrześcijan prawosławnych i 
ewangelickich oraz potrzebę 
wymiany myśli między ChKP 
a przedstawicielami zachod
nich Kościołów ewangelickich. 
Należy stworzyć lepsze możli
wości do działania Konferencji 
również i w Europie zachod
niej. Prezydent Hild uczestni
czył w  licznych nabożeństwach 
w Moskwie, Leningradzie i 
Zagorsku.
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE •  W TELEGRAFICZNYM FORUM
Biuro Po lityczn e  KC  P Z P R  roz
patrzyło i zaaprobow ało perspek
tyw iczn y  program  rozw oju  hu t
nictwa żelaza w Polsce do roku 

Przedstaw iony  przez rząd 
program  zakłada odpow iednie 
zw iększen ie ilości i jakości w y 
robów  hutnictwa w celu zaspo
ko jen ia  rosnących potrzeb gospo
darki narodow ej. B iu ro  P o lity c z 
ne p rzy ję ło  do w iadom ości rzą 
dow y program  uszlachetniania i u- 
nowocześniania w yrob ów  w n ie
których branżach przem ysłu spo
żyw czego  na lata 1313—75. D oko
nano tak ie  oceny sytuacji w za
trudnieniu absolw entów  szkół po
nadpodstawowych.

W W arszaw ie obradowała we 
wrześniu br. m iędzynarodow a 
kon ferencja , k tóre j tematem  by ły  
perspektyw y rozw oju  produkcji 
ciągn ików  roln iczych . W ob ra 
dach uczestn iczyli w yb itn i nau
kow cy  i p ra k tycy  z 1S k ra jów  e- 
uropejskich oraz U SA  i Kanady. 
W toku obrad uczestn icy k on fe 
rencji w ym ien ili poglądy i do
św iadczenia w dziedzin ie kon
strukcji, produkcji i zastosowa
nia ciągn ików  oraz sam obieżnych 
maszyn w ro ln ictw ie. W dru g ie j 
czyści kon ferencji Jej uczestnicy 
zaznajom ili się z kilkom a naszymi 
ośrodkami m echan izacji roln ictw a 
i przem ysłu  ciągn ikow ego.

W Zakopanem  odbyła się we 
wrześniu br. m iędzynarodow e se
minarium  specja listów  w d z ied zi
nie now oczesnej, m atem atycznej 
m etody badania procesów zacho
dzących w złożonych układach te 
chnicznych i społecznych, tzw. b - 
nalizy system ów : Naukow cy lfi
państw rozpa tryw a li zastosowanie 
analizy system ów w dziedzin ie o- 
Chrony środowiska. Zdaniem  u- 
czestn ików  sem inarium , m oż li
wości dalszego rozw oju  gospodar
czego są na św iec ie nadal znacz
ne. Jednak bez nauki i nauko
wych metod nie da się ju ż da lej 
urządzać świata, ani rozw ijać j e 
go gospodarki.

Student, k tóry  założy oszczędnoś
ciow ą książeczkę m ieszkan iow ą i 
będzie system atycznie wpłacał co 
najm niej lflfi z łotych  m iesięcznie, 
skróci okres oczek iw an ia  na w ła 
sne m ieszkanie o liczbę lat stu
diów zbieżną z posiadaniem  ksią
żeczki. „S ta ż " książeczek honoro
wać będzie spółdzielczość m iesz
kaniowa w całym  kraju. Tak ie  za
sady w prow adza uchwala Rady 
M in istrów  rów nając tym  samym 
start absolwentów  uczelni w y ż 
szych w tak w ażnej kw estii ż yc io 
w ej z sytuacją m łodych ludzi, 
kończących szkoły innego typu.

f
N iebaw em  na ekranach kin uj<- 

rzym y  „P o top *1. Na zd j.: na planie 
jod p ra w e j): Małgorzata Braunek, 
jako Oleńka, Danie] O lbrychski 
w roli Km icica  j Jerzy H offm an
— reżyser film u.

XXV/// Sesja N arodów  Z je d n o 
czonych dokonała  a/ctu przy jęcia  
trzech now ych członków : NR D .
N R F  i Bahama O N Z  będzie  l i 
czyło 135 now ych członków . P rz y 
ję c ie  obu państtu n iem ieck ich  ma 
w ymow ę jednoznaczn ie  pozytyw
ną Jest u: tym  w ydarzeniu m ia 
ra now ej ja kośc i sy tuacji m iędzy- 
narodow ej, To co przez ćw ierć  
w ieku wydawało się dla w ielu
nierea lne , stała się rzeczyw istoś
cią. Jest ta jedna z tych d o n io 
słych w ydarzeń, k tó re  w sum ie  
stanowią cen zu rę, zam ykając, tym  
razem na fo ru m  O N Z  kartę  11 ^  ;
tuojny św iatow ej i okresu pow o- &  M
jennego. Jest ono ukoronow aniem  
głów nego przez długie lata f ro n 
tu naszej p o iity k i i d y p lo m a c ji na 
te ren ie  Europy

We tuspółczesnym śtuiecie po
większa się d e ficy t żyw nościow y. 
M ów i o tym  w ydany osta tn io  ra 
port św ia tow ej O rga n iza cji d s 
W yżyw ienia i  R o ln ic tw a  (F A O ), 
która ma swoją siedzibę w Rzy
mie. Raport potw ierdza , źe zb iory  
zbóż w rok u  ub iegłym  były niższe, 
niż w latach poprzed n ich , co  m ia 
ła n iekorzystny  wpływ na rozw ój 
hodow li. Jednocześnie na skutek  
dużego przyrostu  na tura lnego  do
szła da sy tuacji k ry zysow e j w 
wielu kra jach  Fachow cy FA O  u -  
ważają, źe n ied obór a rtyku łów  
ro lno -spożyw czych  w śuńecie bę
dzie nadal znaczny, a co za tym  
idzie ceny  będa rosły. Z jaw isko  
ta znane obecn ie  u; tuielu krajach 
należy uznać za n ieodw racalne.

Japońska firm a H itachi p ropo
nuje typ  telew lzora-h liżn iaka. W y 
brany podczas odbioru obraz m oż
na zatrzym ać i u trw alić na m n ie j
szym, fi-caiowym  ekranie.

W genew skim  ośrodku k o n fe re n c ji 
m iędzynarodow ych rozpoczęła się 
we w rześniu  br. druga faza kon 
fe re n c ji tu sp ran ie  Bezpieczeństw a  
i W spółpracy w Europ ie . P rzed 
staw icie le  33 państiii Europy oraz  
U SA  i Kanady p rzys tąp ili da p ra 
cy nad. p ro jek tam i dokum entów  
końcow ych  k o n fe re n c ji. D e legac ji 
po lskiej przew odn iczy  ambasador 
M arian D obros ie lsk i. Druga faza 
kon fe ren c ji ma chara k ter śc iile  ro
boczy. N ie  p rzew id u je  się p ro to 
kołow ania posiedzeń, a kom u n ika 
ty dla prasy mają in form ow ać ty l
ko o ew entualnych uchw ałachm

W S zw ecji odbyły  się we wrześ
n iu  br. w ybory  do parlam entu  
Rządząca w Szw ecji ad 41 lat so- 
cja l-dem okrdę ja  straciła w porów 
naniu z p o n a e d n im i w yboram i 7 
m andatów . mtędzy dwoma b loka 
mi i w y b orczy m i z P a rtią  S oc ja l
dem okra tyczną  wraz z kom uni
stami a koa lic ją  partią  burżua- 
zyjnQ u trzym ał się -wynik rem iso 
wy, je ż e li chodzi o ilość manda
tów w parlam encie . W ta k ie j sy
tua cji w ydaje się, źe n a jba rd zie j 
praw dopodobne jest rozpisanie no 
wych w yborów , k tó re  od by łyby  
się n ie  w cześniej, jak  w połow ie  
przyszłego roku

•  W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE *  W TELEGRAFICZNYM

WSPÓŁPRACY
W roku bieżącym 24 października upływa 28 lat od chwili 

powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na zasady 
ONZ powołuje się obecnie większość rządów państw przy 
rozmaitych swych poczynaniach na arenie międzynarodowej. 
Do zwykłego odbiorcy wiadomości o polityce światowej, in
formacje na temat ONZ dochodzą najczęściej w  ten sposób, 
iż słyszy on o jakichś poważnych konfliktach politycznych 
czy zbrojnych na świecie, słyszy o jakichś krokach, które 
Organizacja Narodów Zjednoczonych w sprawie tego kon
fliktu podjęła. Następnie dowiaduje się niejednokrotnie, że 
owe kroki dają niewielkie, albo wręcz żadne rezultaty. W y
wołuje to co najmniej jego wątpliwości dotyczące sensu ist
nienia takiej organizacji. W  całym świecie padają zniecier
pliwione głosy, dlaczego ONZ nie potrafi skutecznie działać 
w sprał* ach tak przecież słusznych i bezspornych, jak np. 
położenie kresu interwencji zbrojnej USA na Dalekim 
Wschodzie, w Kambodży i Laosie, usunięcie izraelskich agre
sorów z okupowanych przez nich terytoriów arabskich, czy 
położenie kresu rasistowskim praktykom rządów Południowej 
Afryki wobec zamieszkującej ten kraj większości ludności 
murzyńskiej. Po co więc mówią rozczarowani, utrzymywać 
taką fikcję?

Aby poradzić sobie z tym problemem, konieczne jest spoj
rzenie nań w sposób realistyczny. Wydaje się, że owi nie
cierpliwi a jest ich niemało, Itridzą w ONZ coś, czym ta or
ganizacja nigdy nie była i być nie mogła. Widzą oni, albo 
może chcieliby widzieć w  ONZ coś, w rodzaju super-rządu 
czy super-parlamentu, władnego przeprowadzać słuszne i 
sprawiedliwe decyzje. Niestety tak nie jest. Organizacja Na
rodów Zjednoczonych jest bowiem tylko odbiciem rzeczywi
stego i aktualnego układu sił we współczesnym świecie. N aj
bardziej ważnym dla tego układu jest istnienie dwu syste
mów polityczno-społecznych; socjalistycznego i kapitalistycz
nego. Systemy te ze sobą Współzawodniczą, przy czym chcie
libyśmy, aby było to współzawodnictwo pokojowe. To więc, 
co dzieje się w  ONZ jest z naszego socjalistycznego punktu 
widzenia jednocześnie walką o kierunek postępowego roz
woju ludzkości i szukaniem realistycznych rozwiązań, nawet 
w formie pewnych kompromisów, możliwych do przyjęcia 
dla wszystkich. Obóz socjalistyczny stoi dziś na stanowisku, 
iż chociaż ONZ jest na pewno narzędziem niedoskonałym 
dla załatwiania konfliktów, to nawet przy takim statucie 
i takiej strukturze jaka istnieje, mogłaby zdziałać dużo wię
cej i skuteczniej, gdyby w uczciwy sposób realizowano ist
niejące zasady Organizacji oraz jej uchwały.

Do przeciętnego człowieka dociera na ogół tylko część 
informacji o działalności organizacji międzynarodowych, 
przede wszystkim dotyczących, szczególnie poważnych i skom
plikowanych konfliktów międzynarodowych. Tymczasem o- 
prócz tych spraw istnieje rozległa działalność ONZ i orga
nizacji pokrewnych, gdzie odnotowujemy częstokroć bardzo 
pomyślne rezultaty.

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych związane 
jest z istnieniem antyhitlerowskiej koalicji wojennej. W  ło
nie koalicji prz,y końcu wojny zrodziło się dążenie do za
bezpieczenia świata przed powtórzeniem się okropności woj
ny w drodze stworzenia jakiegoś organizmu, który by skutecz
nie Wykonał to zadanie. Jednocześnie dojrzewały sprawy 
rozległych obszarów kolonialnych, pozostających dotąd pod 
władaniem państw imperialistycznych. Dwa te problemy 
znalazły sformułowanie w Karcie Narodów Zjednoczonych, 
a więc już na początku istnienia Organizacji i stały się do
minujące w jej działalności. Karta Narodów Zjednoczonych 
została nakreślona przez przedstawicieli 50 państw na Kon
ferencji Narodów Zjednoczonych w  San Francisco, Hv okresie 
między 25 kwietnia i 26 czerwca 1945 r. Ratyfikacja pod
pisanej w czerwcu Karty nastąpiła 24 października 1945 r. 
Na skutek manewrów mocarstw zachodnich w  konferencji 
w San Francisco nie mogła wziąć udziału Polska. Chodzi
o to, iż Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uznawany 
przez te mocarstwa, powstał dopiero 28 czerWca 1945 r. to
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Jest w trzy dni po zakończeniu konferencji w San Francisco. 
Uczestnicy konferencji chcąc jakoś naprawić tę krzywdę wy
rządzoną Pojsce. uchwalili specjalną rezolucję, rezerwując 
dla Polski miejsce pierwotnego członka ONZ. Nasz podpis 
jako pierwotnego członka, złożony został na Karcie 16 paź
dziernika 1945 r.

Trudno jest w ramach krótkiego szkicu zobrazować struk
turę ONZ i jej działanie. Przypomnijmy więc tylko najważ
niejsze organy. Głównym organem ONZ jest Zgromadzenie 
Ogólne, w  którego sesjach dorocznych biorą udział delega
cje państw członkowskich. Bardzo ważnym, kluczowym or
ganem ONZ jest Rada Bezpieczeństwa. Rada, składająca się 
z 15 delegatów ma zadanie bardzo szczególne, a mianowicie 
ma zapobiegać zagrożeniom i naruszeniom pokoju oraz woj
nom, a w  razie wybuchu konfliktu, likwidować go. Następ
nym w hierarchii ważności organów ONZ, jest Rada Gospo
darcza i Społeczna. W  jej kompetencjach leżą wszelkie ro
dzaje międzynarodowej współpracy gospodarczej, społecznej, 
kulturalnej i humanitarnej. Organ ten, może najbardziej ze 
wszystkich organów ONZ, ma charakter wielkiego koordy
natora prac, które prowadzone są w szeregu komisji, pod
legających Radzie oraz w organizacjach wyspecjalizowanych, 
z którymi Rada uzgadnia plany działania. Dla nas szczegól
nie ważna jest Europejska Komisja Gospodarcza, w której 
powstaniu i działalności aż po dzień dzisiejszy Polska brała 
i nadal bierze bardzo aktywny udział. Przedstawiciele na
szego kraju biorą także aktywny udział w  pracach wielu 
innych komisji. Nie mniej ważnym organem ONZ niż ciała 
poprzednio wymienione, jest Sekretariat z Sekretarzem Ge
neralnym na czele. W  skład ONZ wchodzi szereg organizacji, 
zwanych wyspecjalizowanymi, takich jak: Światowa Organi
zacja Zdrowia (WHO). Organizacja dla Spraw Wyżywienia i 
Rolnictwa (FAO), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), 
a także Organizacja dla Spraw Oświaty, Nauki i Kultury 
(UNESCO), która jest wielkim polem dla realizacji współpra
cy naukowej między narodami. Nie wyczerpując całej listy 
różnych organów ONZ i powiązanych z tą Organizacją innych 
ciał międzynarodowych, warto wymienić jeszcze jedną ważną 
instytucję ONZ, mianowicie Program Narodów Zjednoczo
nych dla Rozwoju Gospodarczego (UNDP). Działalność ta po
lega przede wszystkim na pomocy w planowaniu gospodar
czym i szkoleniu odpowiedniej kadry.

Kilka słów o roli naszego kraju w  ONZ. Gdybyśmy chcieli 
wyliczyć wszystkie istotne, twórcze wystąpienia, jakie wnio
sła Polska na przestrzeni 28 lat istnienia ONZ i przytoczyć 
rozliczne rezolucje wniesione przez nas, lub z naszej inicja
tywy, wymagałoby to osobnego, obszernego opracowania. 
Mówiąc najogólniej, pokój i bezpieczeństwo dla świata, a 
przez to i dla naszego kraju, oto był główny kierunek na
szej działalności w ONZ. Kraj nasz od samego początku ONZ 
występował o przestrzeganie zasad tej organizacji wyka
zując, iż łamanie tych zasad powoduje często bezsilność ONZ 
i nieskuteczność jej poczynań. Stawialiśmy tam propozycje, 
jak np. w sprawie zakazu ubywania broni atomowej. Z ini
cjatywy Polski ONZ opracowała raport, dotyczący skutków 
ewentualnego zastosowania broni bakteriologicznej i che
micznej. Biorąc aktywny udział we wszelkich poczynaniach 
ONZ na tym polu, Polska piętnowała jednocześnie te kraje, 
których poczynania zagrażały pokojowi i bezpieczeństwu 
świata (np. agresja amerykańska w Korei, Wietnamie, kon
flikt na Bliskim Wschodzie i wiele innych). Polska odegrała 
również bardzo poważną rolę w  całym procesie dekoloni- 
zacyjnym, który toczył się w  ONZ, popierając dążenia wy
zwalających się ludów i wskazując środki, jakie należy przy
jąć, aby dopomóc ich rozkrojowi, a tym samym zabezpie
czeniu uzyskanej przez nich wolności.

Przytoczyliśmy kilka zaledwie przykładów naszych dzia
łań w  ONZ, które sprawiły, iż Polska cieszy się w tej Or
ganizacji szacunkiem i popularnością. Świadczy o tym wy
bór Polski na członka Rady Bezpieczeństwa w latach 1970-71, 
ostatnio zaś wybór na członka Rady Gospodarczej i Spo
łecznej na łata 1972— 1974 oraz na członka Rady Zarządza
jącej ONZ-owskiego Programu Rozwoju (UNDP). Podobnie 
wiceminister Spraw Zagranicznych — Stanisław Trepczyń- 
ski wybrany został na Przewodniczącego powszechnej XXVII 
sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska jest także aktyw
nym członkiem Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kon
troli w Wietnamie. Chociaż mamy różne krytyczne uwagi pod 
adresem ONZ, kraj nasz z całym obozem socjalistycznym, po
piera tę Organizację, widzi w niej szczególne zadania i uwa
ża, że jest ona wielką szansą dla ludzkości, której nie wolno 
zaprzepaścić, a wręcz przeciwnie należy efektywnie Wyko
rzystywać.

LECH W ILEŃ SK I

Dzięki Ci, Panie,
za Twe hojne dary

Jak Polska długa i szeroka, tra
dycyjnie obchodziliśmy uroczy
stości dożynkowe. Trud rolnika 
uwieńczony został wspaniałymi 
plonami. Dla wierzących bogate 
plony polskiej ziemi — to nie ty l
ko wynik pracy naszych rąk, ale 
dowód szczodrego błogosławień
stwa Ojca naszego, który jest w  
niebie. Kościół Polskokatolicki
— zwłaszcza w  swoich parafiach 
wiejskich — każdego roku odpra
wia nabożeństwa dziękczynne z o
kazji pomyślnych zbiorów.

W  dniu 2 września br. parafia 
polskokatolicka w  Bolesławiu 
k. Olkusza obchodziła doroczne 
dożynki. Na kilkadziesiąt minut 
przed uroczystą Sumą zgromadzi
li się przed kościołem wierni z 
poszczególnych wsi ze swoimi do
żynkowymi wieńcami. Punktual
nie o godzinie 10,30 ks. dziekan 
Tadeusz Balicki w  asyście księży 
wikariuszy udał się z procesją 
przed kościół, aby dokonać poś
więcenia wieńców i wprowadzić 
delegacje do kościoła. W czasie u
roczystej Sumy celebrowanej 
przez ks. Mieczysława Klekota 
wszyscy wierni licznie zgroma
dzeni w  kościele zanosili dzięk
czynne modły za szczęśliwe tego
roczne zbiory. Dziękowali Bogu za 
to, że zbóż nie zniszczył grad, nie 
zniszczyła powódź i nie wypaliło 
słońce. Bóg okazał swą dobroć. 
Pozwolił zebrać zboże do stodół. 
Bóg wszystkim pobłogosławił. 
Chleba nie zabraknie.

„Chleba naszego powszedniego 
daj nam” — powtarzaliśmy te sło
wa tysiąc razy w  pacierzu, przy 
Różańcu, w  domu i w  kościele. 
I  dał nam Bóg chleb. Tym goręt
szym sercem więc dziękujemy Mu 
dzisiaj, dziękujemy Chrystusowi, 
który ukochał rolników i ich pra
cę, często o  ich życiu i pracy mó
w ił w  swoich przypowieściach. 
Przypomnijmy sobie tylko krótkie 
wyjątki ż Ewangelii czytane na 
poszczególne niedziele. Widzimy 
tam siewcę, przewrotnego włoda
rza. dobrego pasterza, kąkol

wzrastający wśród pszenicy, ziar
no gorczyczne, robotników w 
winnicy. Chrystus Pan przez ob
razy wzięte z życia rolników uczy 
ludzi prawd wiecznych.

Zastanówmy się jeszcze nad 
tym, że owoc naszej pracy na po
lach, chleb powszedni, wskazuje 
na inny chleb —  anielski, który 
jest koniecznym pokarmem dla 
życia duszy. Cieszyć się może i ra
dować rolnik, gdy rzuca ziarno w 
czarną ziemię. Z  ziarna powstaje 
nie tylko chleb na życie ciała, ale 
i chleb —  hostia, którą kapłan 
konsekruje w  czasie Mszy św., 
hostia, która staje się Ciałem 
Chrystusowym. Gdyby nie było 
Eucharystii, w  smutku pogrążyły
by się dusze milionów iludzi. Za
brakłoby natchnień do dobrego, 
tylu łask, źródła życia Bożego.

Pracujmy usilnie, by ziemia- 
żywicielka dawała obfite plony. 
Dziękujmy Bogu zawsze, tak jak 
dzisiaj, gdy plony już zebraliśmy. 
Posilajmy się owocami pracy rąk 
naszych, ale nie zapominajmy, że 
dusza nasza potrzebuje również 
pokarmu eucharystycznego. Chleb 
codzienny niech będzie środkiem 
podtrzymania życia naszego cia
ła. Chleb Anielski —  źródłem ży 
cia Bożego, nadprzyrodzonego.

Żniwa — to czas pracy, czas 
znoju i trudu, który się podejmu
je  z radością. Radośniejszy to 
czas, niż siewy. Człowiek lubi pa
trzeć na plon swych mozolnych 
wysiłków, już ich nawet wtedy 
nie liczy i nie czuje, skoro widzi, 
że mu się sowicie opłaciły. Za
kończenie zbiorów — to  święto 
w  rodzinie, święto w  parafii. 
Wszyscy są dumni i zadowoleni, 
bo pracą swoją przyczynili się do 
tego, że stodoły są pełne wszela
kiego zboża. Z serc naszych pły
nie dziś do Ojca niebieskiego peł
na wdzięczności modlitwa: Dzięki 
Ci, Panie, za Tw e hojne dary!

KS. M IECZYSŁAW KLEKOT

Wierni z wieńcami dożynkowymi po nabożeństwie dziękczynnym 
przed kościołem w Bolesławiu
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N a zaproszenie Polskiej Rady Eku
menicznej. W dniach 30 sierpnia

—  2 września br., w  Halinie kolo 
Warszawy, w  ośrodku szkolenio
wo-wypoczynkowym Stowarzy
szenia PAX, obradowa! 'Sekreta

riat Międzynarodowy Chrześcijańskiej Kon
ferencji Pokojowej.

W  obradach, które odbywały się pod prze
wodnictwem sekretarza generalnego ChKP,. 
dr. Karoly Totha (Węgry), wzięli udział 
przedstawiciele dziesięciu państw Europy, 
Azji i Ameryki, a także zaproszeni goście.

Posiedzenie Sekretariatu Międzynarodowe
go rozpoczęło się nabożeństwem, które odpra
wił ks. metropolita Bazyli, zwierzchnik Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosła
wnego. Uczestników powitał ks. biskup dr 
Jan Niewieczerzał — prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej.

Referat wprowadzający do tematyki ob
rad Sekretariatu Międzynarodowego wygłosił

dr K. Dąbrowa, wicedyrektor Departamentu 
Studiów i Programowania w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Poinformował on zeb
ranych o wynikach wstępnych Europejskiej 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy, 
która odbyła niedawno swe pierwsze posie
dzenie w Helsinkach, o polskim wkładzie do 
tej Konferencji oraz o perspektywach w  dzie
dzinie umacniania pokoju i bezpieczeństwa w 
Europie.

W  trakcie obrad, sekretarz generalny 
ChKP, dr K. Toth, złożył sprawozdanie na te
mat najnowszej sytuacji politycznej oraz róż
nych akcji, podejmowanych przez ChKP. 
Podkreślił on min., że wizyta sekretarza ge
neralnego KPZR, Leonida Breżniewa w USA  
i NRF, oraz układ o zakazie stosowania broni 
nuklearnej, w znacznym stopniu przyczyniły 
się do pozytywnych rezultatów pierwszego e
tapu obrad Konferencji w  Helsinkach.

Musimy także dojrzeć —  stwierdził dr 
Toth — iż proces generalnego odprężenia w 
polityce światowej oznacza uznanie faktu, że 
antykomunizm — przynajmniej w  oficjalnych 
stosunkach międzypaństwowych — nie ma ra
cji bytu. Odeszliśmy daleko od koncepcji i po
lityki, której rzecznikiem byli Adenauer i 
Dulles. Przynajmniej w  słowach i oficjalnych 
wypowiedziach każdy przyznaje, że jedyną 
realną drogą do porozumienia jest droga ne
gocjacji i że szukanie możliwości współpracy 
jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Jest rzeczą oczywistą — podkreślił dr Toth
— że jedyną słuszną postawą wobec zimnej 
wojny jest pokojowa koegzystencja. Jednakże 
trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że ist
nieje jeszcze wiele oznak zimnej wojny: 
antykomunizm i propaganda antyradziecka 
wzrosły ostatnio W Europie Zachodniej do a
larmujących wymiarów. Nawet w  oficjalnej 
polityce można spotkać się ze zjawiskami, 
które narażają na niebezpieczeństwo pierwsze 
osiągnięcia pokojowej koegzystencji.

Sekretarz generalny ChKP nawiązał też do 
wydanego niedawno przez Watykan doku
mentu „Mysterium Ecclesiae’’. Stwierdził, że 
dokument ten wywołał dotkliwe rozczarowa
nie Wśród tych, którzy mieli nadzieję _ na 
szybkie osiągnięcie porozumienia w kwestiach 
wiary i ustroju kościelnego pomiędzy Kościo
łem Rzymskokatolickim a innymi Kościołami 
chrześcijańskimi. Z drugiej strony dokument

ten potwierdził stanowisko ruchu pokojowe
go i Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, 
że porozumienie w kwestiach wiary nie jest 
warunkiem wstępnym do praktycznej współ
pracy chrześcijan w  dziedzinie pokoju i po
stępu. Z tego stanowiska wychodząc, ChKP 
próbuje zacieśnić kontakty z rzymskokatoli
ckimi organizacjami pokojowymi i ze wszy
stkimi pojedynczymi rzymskokatolikami, któ
rzy inspirowani wiarą chrześcijańską pragną 
współpracy w dziedzinie pokoju i zbliżenia 
między narodami. W zakresie tym ChKP o
czekuje wiele od braci rzymskokatolików w  
Polsce.

W czasie obrad wiele miejsca poświęcono 
sprawozdaniom członków Sekretariatu Mię
dzynarodowego z uczestnictwa w różnych 
międzynarodowych konferencjach. Prof. dr 
Gerhard Bassarak z NRD przypomniał, że 
1 września, przed 34 laty, wojska niemieckie 
napadły na Polskę. Toteż praca pokojowa 
winna oznaczać zaangażowanie wszystkich sil, 
by takie wydarzenia nigdy więcej nie miały 
miejsca.

Różni sekretarze międzynarodowi poinfor
mowali o różnorodnej działalności ChPK, ja
ka miała miejsce od ostatniego posiedzenia 
Sekretariatu Międzynarodowego w  Holandii, 
na początku maja br., oraz dyskutowano nad 
najbliższą działalnością. Szczególną uw agę  
poświęcono sprawie przygotowania szerokie
go udziału chrześcijan do Światowego Kon
gresu Sił Pokojowych, który odbędzie się w 
Moskwie jesienią br.

Sekretariat Międzynarodowy dokonał też o
ceny posiedzenia Komitetu Kontynuacji Pra
cy, najszerszego gremium ChKP, które odby
ło się pod koniec maja br. w centrum prawo
sławnym w  Zagorsku k. Moskwy. Stwierdzo
no zgodnie, że najważniejszym osiągnięciem 
tego posiedzenia była rzeczowa dyskusja teo
logiczna nad chrześcijańskimi motywami pra
cy pokojowej.

Wiele uwagi poświęcono również przygoto
waniom do obrad Komitetu ROBOCZEGO  
ChKP, które odbędzie się w Toronto (Kana
da). Posiedzenie to zajmie się przede wszy
stkim sprawą mobilizacji chrześcijan dla po
pierania działalności Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

Sekretariat Międzynarodowy uczcił pamięć 
Janusza Makowskiego, zmarłego X lipca br., 
wiceprezydenta ChKP.

1 września, wieczorem, prezes Polskiej Ra
dy Ekumenicznej, dr Jan Niewieczerzał, wy
dał przyjęcie dla uczestników posiedzenia Se
kretariatu Międzynarodowego ChKP. Sekre
tarz generalny ChKP, dr Karoly Toth podzię
kował W imieniu zebranych Polskiej Radzie 
Ekumenicznej za zaproszenie i czuwanie nad 
pomyślnym przebiegiem posiedzenia.

Posiedzenie Sekretariatu Międzynarodowe
go zakończyło się w niedzielę, 2 września, e
kumenicznym nabożeństwem.

Z Polski członkiem Sekretariatu Międzyna
rodowego jest ks. Zdzisław Pawlik, sekretarz 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Poza nim w po
siedzeniu wziął też udział ks. prof. dr Witold 
Benedyktowicz, zwierzchnik Kościoła Meto- 
dystycznego, który jest członkiem Komitetu 
Roboczego ChKP.

PAW EŁ GŁOW ACKI

Złote
myśli
do
rozważań

Nie wstydź się służyć innym dla 
miłości Chrystusa i być ubogim na 
tym świecie.

Nie polegaj na samym sobie, ale 
na Bogu oprzyj sivą nadzieją.

Czyń, co w twej mocy. a Bóg 
wspomoże twą dobrą wolę.

Nie m iej zaufania ani do swej 
wiedzy, ani do przebiegłości kogo
kolwiek z żyjących, lecz zaufaj ra
czej lasce Boga, który wspiera po
kornych, a upokarza, nadto pewnych 
siebie.

*
Nie chełp się bogactwem, jeśli je 

posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego 
że są możni; lecz chlub się w Bogu, 
który wszystkiego użycza, a ponad 
wszystko siebie samego dać prag
nie.

Nie wynoś się ani z sily, ani z 
piękności ciała, które niewielka cho
roba zniszczyć i  zeszpecić może.

N ie m iej upodobania ani w swej 
zręczności, ani w swym rozGmie, 
gdyż przez to nie podobałbyś się Bo
gu, do którego należy wszystko, co
kolwiek dobrego masz z natury.

*
Nie uważaj się za lepszego od in 

nych, żebyś przypadkiem nie okazał 
się gorszym wobec Boga, który wie, 
co kryje się w człowieku.

Nie pysznij się z dobrych uczyn
ków, bo inne są sądy Boga niż lu 
dzi, który często tym się brzydzi, 
co się ludziom podoba.

Jeśli masz cokolwiek dobrego, 
wierz, że inni mogą być lepsi, abyś 
zachował pokorę.

Nie zaszkodzi, jeśli się poniżej 
wszystkich postawisz: zaszkodzi zaś 
bardzo, jeśli choćby nad jednego się 
wyniesiesz.

W duszy pokornego pokój nieu
stanny, a w sercu pysznego często 
gości zazdrość i oburzenie.

*
Nie każdemu człowiekowi otwieraj 

swe serce (Ekl. 8,22), ale sprawę 
swoją przedstaw mądremu i bogo
bojnemu. (

Mało przestawaj z ludźmi zadufa
nymi w sobie i -z niedowarzonymi.

Szukaj towarzystwa pokornych i 
prostych, pobożnych i prawnych, a 
rozmawiaj o rzeczach budujących.

Pragnij poufałości tyłko z Bogiem 
i z Jego Aniołami, a przypadkowych 
znajomości z ludźmi unikaj.

*
Trzeba mieć miłość ku wszystkim, 

ale poufałość nie potrzebna.
Zdarza się czasem, że nieznana o 

soba dobrą sławą się cieszy, a jed
nak je j obecność razi oczy patrzą
cych.

Zdaje się nam niekiedy, że przy
podobamy się drugim naszą zażyłoś
cią, aż oto poczynamy się bardziej 
nie podobać, bo nagle spostrzegają 
nasze natręctwo.

(Z dziełka „O  naśladowaniu Chrystusa” )

SEKRETARIAT MIĘDZYNARODOWY CHKP 
obradował w Polsce
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KIM JEST CHRYSTUS (3)______________

CHRYSTUS BOGIEM I CZŁOWIEKIEM
Przyzwyczailiśmy się do tego, że jeżeli 

myślimy czy mówimy o Chrystusie Panu, 
to najczęściej jako o Bogu. Rzadziej jako
o człowieku. Jeżeli nawet myślimy o Jego 
człowieczeństwie, to zawsze chcemy i ma
my tendencje ku temu, aby widzieć w  
Nim jakiegoś nadczłowieka, nadstworzenie 
lub choćby tak jak Bergson — nadmisty- 
ka.

Tymczasem jeden z podstawowych dog
matów wiary chrześcijańskiej, stwierdza 
wyraźnie, iż Jezus Chrystus oprócz tego, 
że był i jest Bogiem, jest także pełnym i 
prawdziwym Człowiekiem. Prawda ta jest 
nie mniej ważna niż choćby to. że pod po
staciami chleba i wina Jezus jest obecny 
realnie i rzeczywiście, jest obecny cieleś
nie, to znaczy jako ten sam, JEDEN I 
C AŁY, obecny między nami, aby nas przy
jąć do pełnej społeczności życia z sobą. 
Dla chrześcijan — katolików określenie 
prawdy Eucharystii jest sprawą podstawo
wą. Podobnie, gdy chodzi o prawdę okreś
lającą bóstwo i człowieczeństwo Chrystu
sa Pana. Jak ważną była prawda rzecz.y- 
wistego człowieczeństwa Chrystusa, jak 
bardzo podstawową dla wszystkich chrze
ścijan. świadczy chociażby to, że by
ła ona przedmiotem wnikliwych badań 
niemal wszystkich soborów powszechnych 
pierwszego tysiąclecia. Prawda ta ujęta 
jest również we wszystkich formach wyz
nania wiary (Skład Apostolski. Wyznanie 
wiary nicejsko-konstantynopolitańskiej, 
symbol św. Epifaniusza). Mimo tego nie 
brakowało w  historii poglądów, które bądź 
całkowicie odrzucały prawdę, iż Chrystus 
Pan był człowiekiem, bądź też pojmowały 
Jego człowieczeństwo w niepełnym zhacze- 
niu. I tak w  wieku I i I I  w  wielu seKtach 
gnostyckich uczono, że Chrystus miał jedy
nie pozorne ciało. Biskup Laodycei Apoli
nary (IV  w.) głosił, że Chrystus Pan nie 
miał duszy ludzkiej, przyjmując później

wersję, iż istniała w Nim jedynie dusza 
zmysłowa. Monoteleci zaś sądzili, że Chry
stus nie posiadał ludzkiej woli.

Czym możemy wytłumaczyć fakt istnie
nia tak licznych — tutaj zresztą nie w y
mienionych — poglądów na prawdę, że Je
zus Chrystus był i jest Człowiekiem?

Powodów ku temu dostarczył —  jeżeli 
można to tak określić —  sam Chrystus, 
a także Ewangelia, które są dla nas głów 
nym źródłem wiadomości o Nim. Przeczy
tajmy bowiem wszystkie cztery Ewangelie 
tak, jak np. czyta się zwykłą powieść, nie 
zwracając zbytnio uwagi na szczegóły, nie 
analizując ich. Po przeczytaniu postawmy 
sobie pytanie: jaki zachowałem obraz głó
wnej postaci? Czy jest ona dla mnie w y
raźna czy też mglista? Odpowiedź nastrę
cza wiele trudności. Chrystus bowiem ja 
w i się nam jako jakaś niezwykła postać, 
jako ktoś bliski, konkretny i ludzki tak 
dalece, że aż w  swej ludzkości i człowie
czeństwie wyjątkowy i jedyny. To praw
da. A le  jednocześnie Chrystus jaw i się nam 
jako istota, która nie została jasno okreś
lona, jako istota, w której zlewają i mie
szają się cechy ludzkie i boskie. Dlatego 
stawiamy pytanie: K im  O n  j e s t ?  Czy 
był tylko człowiekiem? Jeżeli tak, to jak 
wytłumaczyć w  Jego życiu to wszystko, 
co — mówiąc najprościej — nie da się 
zamknąć i ująć w  ludzkich kategoriach, 
w ludzkich możliwościach? Jak i czym 
wytłumaczyć Jego niezwykłą moc czynie
nia zadziwiających cudów i znaków: roz
mnożenie chleba, wskrzeszanie zmarłych, 
uzdrawianie, zmartwychwstanie i wniebo
wstąpienie i w iele innych faktów zapisa
nych w  Ewangelii? Fakty te każą nam 
przyjąć, iż Chrystus był czymś więcej niż 
tylko człowiekiem. Może więc był Bogiem? 
Ale tu znowu mamy wątpliwość. Bo sko
ro był Bogiem, to czy mógł być jednocześ

nie człowiekiem? Takim człowiekiem jak 
każdy z nas.

Podobnych pytań można stawiać wiele. 
Różne też można snuć refleksje. Już ten 
sam fakt jest wielce zastanawiający. Do
wodzi on niezbicie, iż Jezus Chrystus, po 
pobieżnym, szybkim przeczytaniu Ewan
gelii, a nawet pozostałych ksiąg Nowego 
Testamentu, po takim przeczytaniu jak 
czyta się zwykłą powieść, pozostanie kimś 
nieznanym, niezgłębionym do końca. K  i m 
O n  j e s t ?  Pytani* natarczywe, na które 
trzeba dać odpowiedź. Pytanie, jakiego nie 
zadajemy sobie w  stosunku do kogoś, ko
go dobrze znamy.

A  przecież Jezus nie był kimś zupełnie 
nieznanym. Nie pojawił się nagle ni stąd 
ni zowąd na ziemi jako ktoś dojrzały i do
rosły, bez ustalonego rodowodu, bez ojca 
i matki. N ie spadł z przestworzy jak  me
teoryt. N ie był też na pewno —  jak  to 
sugerują niektórzy współcześni fantaści — 
astronautą z bliżej nieznanego nam świata. 
Nie prowadził też tajemniczego trybu życia 
na wzór choćby starotestamentowego pro
roka Eliasza czy Jana Chrzciciela. Ewan
gelie podają wyraźnie, że On żył wśród 
ludzi. Żył w  konkretnym czasie i miejscu, 
w  kraju, gdzie wszystko odbywało się pub
licznie, gdzie było się nieustannie na o
czach ludzi, gdzie prowadzenie życia uk
rytego przy tego rodzaju działalności jaką 
prowadził Chrystus, było rzeczą wprost 
niemożliwą. Sam Chrystus też powie, iż 
w  swym życiu i działalności nie czynił nic 
takiego, co byłoby skryte. Nauczał i dzia
łał .jawnie. Ewangelie opisują też to wszy
stko, co dotyczy Jego jako człowieka, jego 
rodziny, narodu. Podają nawet imię Jego 
ojca i matki, a także nazwę miejscowości, 
gdzie narodził się jak każdy inny czło
wiek, poda ią nazwę rodzinnego miastecz
ka, gdzie spędził większość swego życia, 
gdzie wszyscy Go znali, jako syna cieśli. 
Wspominają o Jego siostrach i braciach. 
Mimo tych danych, Jezus wymyka się 
zwykłej rzeczywistości, należy do tego ro
dzaju istot, które noszą w  sobie tajemnicę, 
wobec której człowiek nie może przecho
dzić zupełnie obojętnie. Mimo tych da
nych nawet współcześnie Mu żyjący nie 
zawsze potrafili dać właściwą odpowiedź 
na nurtujące ich pytanie: K im  O n  j e s t ?

Tajemniczość, niezwykłość postaci Jezu
sa nie może być rozstrzygnięta, rozwiąza
na i zgłębiona na podstawie pobieżnego 
zapoznania się z Jego życiem i działalnoś
cią, na podstawie pobieżnej znajomości ca
łego Pisma Świętego. N ie może być też 
rozwiązana tym bardziej w  oparciu o je 
den czy kilka choćby epizodów Jego ży
cia, epizodów wyrwanych dowolnie z kon
tekstu Ewangelii. Łatwo bowiem wtedy o 
błąd mitologizowania czy choćby błąd nie
pełnej, z gruntu fałszywej odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie: K i m O n  j es t ?
— może nam dać tylko gruntowna analiza 
całej Ewangelii, która jesl „tkaniną epizo
dów życia Jezusa, Jego nauki i działalnoś
ci, tworzącą jedną, organicznie zwartą ca
łość. Uwzględnić trzeba w tym przypadku 
także całą rzeczywistość i skarbnicę myśli 
Bożej zamkniętej w Starym Testamencie 
oraz możliwości poznawcze rozumu ludz
kiego. który z woli i dobroci samego Bo
ga został uzdolniony do tego, aby pozna
wał tajemnicze i skryte rzeczy Boże. Ta
ki rzetelny wysiłek znamionował pracę i 
trud teologów starożytnego i wczesnośred
niowiecznego chrześcijaństwa w  rozwiąza
niu tajemnicy: kim jest Jezus Chrystus. 
Określona prawda wiary, iż Chrystus Pan 
był. jest i pozostanie na zawsze i B o 
g i e m  i C z ł o w i e k i e m  stanie się fun
damentalną dla wszystkich chrześcijan.

KS. TOMASZ WOJTOWICZ
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Gdzie na mapie świata maleńki znak...

Miąjsce w
Do wojska wstąpiłem we i •ancji, skąd przeniesiono 

mnie potem do Anglii. I  tak zaczęła się wojaczka. No  
cóż, zostało mi z tego czasu trochę medali i mnóstwo 
wspomnień. Biłem się pod Tobrukiem, zdobywałem 
Monte Cassino. Poznałem kawał świata!

Później, gdy byli kombatanci z Polski stali się tro 
chę kłopotliw i dla brytyjskiej korony, trzeba było u- 
trzymywać się ze środków własnych. Pojechałem z żo
ną do Australii. Tylko nie myślcie, że tak jednym su
sem znaleźliśmy się w Eldorado. Trzeba się było cho
lernie napracować, żeby nie dać się wyrzucić za bur
tę życia. Jak tonący brzytywy chwytał się człowiek 
każdej roboty. Czego się tam nie robiło! Najpierw  dźwi
gałem sztaby żelazne w jakiejś fabryczce, potem wyg
niatałem ciasto w wytwórni ciastek, a równocześnie 
uczyłem się, doskonaliłem, wygładzałem bez przerwy 
język angielski Po pewnym czasie zdałem niezbędne 
egzaminy nostryfikacyjne, bo, jak wiesz, miałem polski 
dyplom  —  i  zostałem nauczycielem języka francus
kiego w gimnazjum w Sydney.

Od tej chw ili zaczęło m i się powodzić znacznie lepiej, 
tym bardziej że i żona dostała posadę w szkole jako 
nauczycielka. Po kilku latach spłaciliśmy raty za da
mek, mieliśmy stylowe meble, samochód, konto w 
banku. Ale właśnie wtedy, kiedy osiągnęło się jakby 
szczyt marzeń, kiedy już był dobrobyt, a nawet luksus 
i nie było już o co walczyć, wtedy ze zdwojoną siłą 
zaczęła człowieka gnębić tęsknota za krajem.

N ie zrozumiecie tego, jeśli nie żyliście przez dłuższy 
czas na obczyźnie. Kiedy, lepki od potu, wracałem ze 
szkoły do domu, szedłem pod prysznic, a później kład
łem się na tapczanie i jak zahipnotyzowany wlepiałem 
wzrok w ogromną mapę Polski, która wisiała nad 
moim biurkiem i  którą specjalnie sprowadziłem z 
Warszawy. Ten ciemny punkcik na tle intensywnej 
zieleni, tuż obok grubej krechy Narwi — to Pułtusk, 
miasto, w którym się urodziłem ...

Ow punkt rósł, potężniał, aż wreszcie zwiększał się do 
rozmiarów panoramicznego obrazu; widziałem domy 
Pułtuska, ściskałem znajomych ludzi, szedłem z kole
gami nad Narew, gdzie owiewał mnie rzeżki chłód wia
tru idącego od te j kochanej rze k i...

Gdy budziłem się z takich marzeń, zawsze byłem 
wtedy zły i  kąśliwy jak osa. Pragnąłem nieraz wyr
wać się bodaj na kilka godzin z te j australijskiej ciep
larni i pochodzić trochę po kocich łbach rodzinnego 
miasteczka w czasie jesiennych deszczy!

Do nostalgii przyłączało się jeszcze coś jakby wyrzut 
sumienia ... Gdy czytałem w polskich gazetach, a wierz
cie mi, czytałem je od deski do deski —  więc gdy czy
tałem o waszym życiu, trochę m i było wstyd, że gnu- 
śnieję w Australii i  uczę cudze dzieci. A  i  teraz czuję 
się trochę jak syn marnotrawny ...

— W sumie niedużo pan zmarnował — przerwała 
żona — a w dodatku zebrał pan spory kapitał wie
dzy, który będzie procentował. No, ale jak czuje się 
tam pana żona?

— Chyba lepiej niż ja, chociaż i  ona mocno odczuwa 
rozłąkę z krajem. Najgorzej bywa w grudniu, w okre
sie świąt i Sylwestra, kiedy w Australii panuje potw or
ny upał. Marzy się o choince, o płatkach białego śnie
gu, o mrozie przyjemnie szczypiącym w uszy. Ile  by 
człowiek dał, żeby mógł przejechać się sankami po 
śnieżnej drodze, mając po obu stronach świerkowy 
las, a w górze roziskrzone gwiazdami polskie niebo! 
Pewnego dnia żona mi posiedziała: Jeśli masz mieć 
taki zły humor, to jedź lepiej do Polski, rozpatrz się, 
znajdź tam pracę i wracaj, żeby m i pomóc zlikwidować 
sprawy i razem• wrócić do kraju. Uściskałem moją 
Janeczkę, wsiadłem w samolot i oto jestem już u was 
przeszło tydzień. Tu zostanę, gdzie indziej nie ma dla 
mnie miejsca

KAZIMIERZ TOMASZEWSKI

—  Kogo tam licho niesie —  mruknąłem, spojrzawszy
- na zegarek. Dochodziła dziesiąta wieczorem.

Czy to możliwe? Poznałem głos tego, kto rozmawiał 
przy drzwiach z moją żoną. Zerwałem się od powięk
szalnika, przy którym siedziałem w łazience zamienio
nej na ciemnię fotograficzną i wypadłem na kory
tarz.

Przede mną rzeczywiście stał Mietek. Nie widziałem 
go przecież tyle lat, myślałem, że zginął.

Wyciągnął rękę i  z tym  swoim żartobliwym uśmie
chem spytał jakbyśmy się w idzieli wczoraj:

— Jak się masz?
—  Nie narzekam, ale ty, człowieku, skąd się tu 

wziąłeś?
—  Z  A u s tra lii...
— Bagatela! ... I  dopiero teraz wróciłeś? — indago

wałem, gdy już czciliśmy to spotkanie „Lacrim ą” . —  Co 
się z tobą działo?

— Chciałbyś, bym w paru słowach opowiedział moją 
Odyseję! Nie potrafię! Ale skoro nalegasz, spróbuję.

A  więc wojna zastała mnie w Poznaniu. Zapisałem 
się do podziemnej organizacji. Pewnego razu dwóch 
tajniaków zaczepiło mnie na ulicy. Miałem broń, ale 
nie zdążyłem po nią sięgnąć, ani uciec.

W Gestapo użyto wypróbowanych metod i argumen
tów, żeby skłonić mnie do rozmowności. Oszczędzę 
wam szczegółów, jest późno, obawiam się, że nie spali
byście dobrze tej nocy.

Gdy wrzucono mnie na furgonetkę, wiedziałem, że los 
mój jest przesądzony. Leżałem bezwładny jak kłoda, 
z przymkniętymi oczami. Opodal siedział żandarm. 
Trzęsło niemiłosiernie. Musiałem zaciskać zęby, żeby 
nie jęczeć. Nagle przystanął wehikuł. Szofer podszedł 
do budki z piwem. Co za traf! Zatrzymaliśmy się obok 
domu, do którego chodziłem na korepetycje. Dom ten 
miał dwa wyjścia. Szofer wrócił z butelką piwa i po
dał ją żandarmowi. Ten patrząc na mnie, pogardliwie 
machnął ręką i  rzekł: „on już jest całkiem „caput", 
żywego nie dowieziemy“, po czym przechylił głowę i 
wlewał w siebie złocisty trunek.

W jednej sekundzie zerwałem się z furgonetki i po
biegłem do bramy najbliższego domu. N ie wiem skąd 
miałem tyle siły, by przebiec sień pierwszego domu, 
jezdnię, wpaść do bramy następnej kamienicy i do 
mieszkania dozorcy.

— Jestem ścigany ... —  rzekłem dysząc ciężko.
Dozorca nie tracąc czasu na pytania, odwinął dywan,

otworzył schowek w  podłodze i  pchnął mnie do środ
ka, zamaskowawszy z powrotem tę kryjówkę służącą do 
przechowywania kartofli. Potem wyszedł z mieszka
nia, stanął w bramie, a gdy Niemcy spytali o  zbie- 
ga, pykając fajeczką spokojnie ich poinformował, że 
przed chwilą biegł jakiś mężczyzna w przeciwnym  
kierunku.

Nazajutrz towarzysze walki przetransportowali mnie 
na wieś, w bezpieczniejsze miejsce.

Później ułatwiono mi przejście przez granicę. Prze
prawiłem się przez nią razem z moją żoną Janeczką, 
z którą poprzedniego dnia zawarłem w wiejskim ko
ściółku zuńązek małżeński w obecności księdza i dwóch 
świadków. Była to  nasza podróż poślubna.
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Tradycyjnie już październik 
jest u nas miesiącem oszczędności. 
Stosowny więc moment, by za
poznać naszych Czytelników z 
najważniejszymi wydarzeniami 
historii powstania i rozwoju in
stytucji oszczędnościowych i po
życzkowych w Polsce.

A  więc na początek trochę hi
storii. W 1919 roku powstała w 
Polsce Pocztowa Kasa Oszczęd
ności, jako pierwszy bank — cen
tralna instytucja oszczędnościo
wa. Zadaniem tej instytucji było 
gromadzenie oszczędności pie
niężnych ludności, oraz udziela
nie długoterminowych kredytów 
inwestycyjnych. Jako ciekawost
kę podajmy fakt, że w  latach 1924
— 1938 liczba książeczek oszczęd
nościowych wynosiła 3406 tysię
cy, a suma wkładów na nich 789 
milionów złotych.

W Polsce Ludowej centralna 
instytucja oszczędnościowa przy
brała nazwę Powszechnej Kasy 
Oszczędnościowej. Gromadzi ona 
oszczędności wszystkich naszych 
obywateli, a także prowadzi ra
chunki bieżące różnych instytucji 
i organizacji. Wszystkie swoje za
dania P.K.O. wykonuje poprzez 
oddział centralny, poprzez oddzia
ły wojewódzkie, poprzez 4,5 tysią
ca agencji przy zakładach pracy 
oraz poprzez 7 tysięcy placówek 
pocztowych i ponad 25 tysięcy 
szkolnych kas oszczędnościo
wych.

P.K.O. w  coraz bardziej atrak
cyjnych i urozmaiconych for
mach prowadzi akcje oszczęd
nościowe. Każdy, mający zamiar 
oszczędzać, może wybrać sobie 
najbardziej odpowiadającą mu 
formę. Może więc składać pienią
dze na najbardziej popularne 
książeczki obiegowe, które hono
rowane są przez wszystkie pla
cówki P.K.O. w  całym kraju, 
przez ajencje PKO  w  zakładach 
pracy i urzędy pocztowe. Ksią
żeczki te są oprocentowane w w y
sokości 3 proc. w stosunku rocz
nym. Zamiast tej formy można 
oszczędności umieścić na ksią
żeczkach premiowanych, które 
zamiast oprocentowania uczestni
czą w kwartalnych losowaniach 
premii pieniężnych. Warto przy 
tym wiedzieć, że na każde tysiąc 
książeczek przypada 15 premii; 
w tym jedna premia w  wysokości 
200 proc., dwie premie po 100 
proc. i dwadzieścia premii po 50 
proc. przeciętnego stanu oszczęd
ności na jednej książeczce w 
kwartale. Podobną formą osz
czędności są książeczki premio
wane rzeczowo. Książeczki te

dzielą się na samochodowe i mo
torowerowe. Książeczki samocho
dowe uczestniczą w  kwartalnych 
losowaniach samochodów osobo
wych marek krajowych i zagra
nicznych. Warunkiem uczestni
czenia w losowaniu jest posiada
nie na książeczce 6 000 zł. lub 
9 000 złotych, względnie w ielo
krotności tych sum, co oczywiś
cie zwiększa szansę w  losowaniu. 
Na każde tysiąc pięćset książe
czek z wkładem 6 tysięcy i na 
każde tysiąc z wkładem 9 tysięcy 
wylosowuje się co kwartał po 
jednym samochodzie.

Natomiast książeczki motoro
werowe uczestniczą w losowaniu 
motorowerów co dwa miesiące. 
Wkład na książeczce musi wyno
sić najmniej 500 zł. W każdym 
losowaniu na 4 000 wkładów po 
500 zł. rozlosowane są 3 motoro
wery.

Wygodną formą przechowywa
nia pieniędzy są również premio
wane bony PKO, które można na
bywać we wszystkich oddziałach 
i uprawnionych placówkach PKO, 
w blankietach po 1 000 zł, 500 zł 
i 250 zł. W ciągu każdego roku 
bony oszczędnościowe biorą u
dział w losowaniu premii pienięż
nych aż osiem razy.... Bony te są 
realizowane na okaziciela, który 
w każdej chwili może wymienić 
w placówce PKO  bon na jego 
pieniężną wartość nominalną. 
Niedawno PKO  wprowadziło je 
szcze jeden system przechowywa
nia oszczędności — oprocentowa
ne bony w wartościach po 1 000. 
5 000 i 10 000 złotych, które rów
nież można nabywać we wszyst
kich oddziałach PKO, oraz w  u
poważnionych ajencjach w za
kładach pracy i urzędach poczto
wych. Bon oprocentowany jest 
papierem wartościowym realizo
wanym na okaziciela. Może być w 
każdej chwili przedłożony do w y
miany na pieniądze w  dowolnej 
placówce PKO. Oprocentowanie 
wkładów ulokowanych w  PKO 
w postaci bonów wynosi 4 proc. 
w stosunku rocznym.

W ostatnich latach jedną z naj
bardziej rozpowszechnionych 
form oszczędzania są mieszka
niowe książeczki oszczędnościowe 
Hasło: „Mieszkaniowa książeczka 
oszczędnościowa PKO — kluczem 
do własnego mieszkania" — jest 
nie tylko zręcznym chwytem re
klamowym. Hasło to zwraca na
szą uwagę na najbardziej realną 
szansę szybkiego posiadania mie
szkania. Przecież warunkiem u
zyskania członkostwa w spół
dzielni mieszkaniowej jest posia

danie własnego wkładu na ksią
żeczce mieszkaniowej PKO. Nie 
każdy z nas dysponuje od razu 
wymaganą przez spółdzielnię mie
szkaniową sumą.

I tu właśnie PKO  przycho
dzi z pomocą, wprowadzając 
w iele udogodnień dla oszczędza
jących systematycznie. Jeżeli od
kładamy za pomocą książeczek 
w  zakładzie pracy, to do każ
dej wpłaty nie niżej niż 100 zł 
wnoszonej co najmniej przez czte
ry lata otrzymujemy dopłatę 50 
złotych. Wszystkie wkłady na 
książeczkach mieszkaniowych o
procentowane są w wysokości 3 
proc. w stosunku rocznym, a po
nadto PKO  wpłaca odnośnym 
spółdzielniom mieszkaniowym 1,5 
proc. do wkładów w  stosunku 
rocznym na cele społeczno-wy
chowawcze. a więc na budowę 
czy osiedlowych świetlic, boisk i 
innych tego typu placówek, słu
żącym członkom danej spółdzielni 
mieszkaniowej. •

Oprócz tak ogromnie szerokiej 
działalności oszczędnościowej 
PKO  świadczy w  nie mniej sze
rokim zakresie udzielanie kredy
tów. I tak możemy otrzymać kre
dyt na zakupy mebli, telewizorów, 
radioodbiorników, samochodów, 
odzieży, artykułów sportowych i 
turystycznych, kredyt na inwe
stycje remontowo-budowlane, 
stolarskie i tapicerskie itp.

Myślę, że wielu naszych Czytel
ników zainteresuje fakt. że PKO 
udziela kredytów na opłacenie 
części kosztów wycieczek do kra
jów socjalistycznych (oprócz Ju
gosławii) oraz do krajów arab
skich. Tymi kredytami objęte są 
wycieczki organizowane przez 
„Orbis", „Sports-Tourist", Biuro 
Turystyki Zagranicznej PTTK, 
„Gromadę", .,Turystę". „Alma- 
tur" i „Juwentur". Kredytem ob
jęte są te wycieczki, których 
koszt bez zakupu dewiz, .przekra
cza kwotę 1000 złotych.

Udzielane są również kredyty 
długoterminowe na indywidualne 
budownictwo mieszkaniowe i na 
remonty kapitalne.

Z tak ogromnego wachlarza u
sług świadczonych przez PKO 
każdy z nas może wybrać naj
bardziej mu odpowiadające. A 
więc, drodzy Czytelnicy, myślę,, że 
zachęcać do oszczędzania i do ko
rzystania z usług PKO nikogo już 
nie trzeba. Wszyscy doceniamy 
tę działalność i z radością witamy 
wszystkie nowości.

HELENA DYMSKA



Okaleczona osobowość

Dużo mówł się o miłości ro
dzicielskiej, o przywiązaniu 
dzieci Ho rodziców, o na
wiązywaniu przyjaźni z ró
wieśnikami itp. Są to spra

wy bardzo piękne i nie budzące 
zastrzeżeń, ale ... Właśnie, jest pe
wne — ale. Chciałabym zwrócić u
wagę Szanownych Czytelników 
na pewnego typu anomalia w ści
słym związku rodzice — dziec
ko. Oto dwa przypadki matek 
walczących o wyłączność uczuć 
swego dziecka:

Młoda jeszcze kobieta, porzuco
na przez męża, mieszkała wraz 
ze swą córką, matką i siostrą. 
Dziewczynka przebyła we wcze
snym dzieciństwie schorzenie sta
wów biodrowych, które (jakoby) 
groziło jej zwichnięciem. Matka 
porzuciła pracę zawodową utrzy

mując się z alimentów oraz pra
cy pozostałych samotnych kobiet; 
poświęciła się wyłącznie wycho
waniu dziecka. Jej opieka była 
niesłychanie agresywna. Odpro
wadzała dziewczynkę do szkoły, 
przez cały czas trwania lekcji sta
ła przed klasą, na parapecie 
okiennym przygotowując kolej
ne posiłki. W  czasie przerw wcho
dziła do klasy, rozkładała serwet
kę na ławce i karmiła swoją je
dynaczkę. W czasie zajęć wycho
wania fizycznego, z których dzie
wczynkę oczywiście zwolniła, 
spacerowała z nią w pobliżu bo
iska. Po lekcjach wracały razem 
do domu. Jeżeli dzieci jechały 
na wycieczkę, to albo matka to
warzyszyła córce albo dziewczyn
ka nie brała udziału w tej im
prezie. Na wycieczkę do Krakowa 
pojechały obydwie, ale oddzielnie 
wagonem sypialnym, mieszkały 
w hotelu i tylko niekiedy w czasie 
programowego zwiedzania spoty
kały dzieci z klasy. Matka nie 
dopuszczała do kontaktu dziew
czynki z rówieśnikami, tłumacząc 
to niebezpieczeństwem zwichnię
cia stawu biodrowego lub wyszy

dzając koleżanki jako głupie, nie 
dość inteligentne, by jej córka 
mogła się z nimi bawić. Każdą 
nieśmiałą próbę przyjaźni nisz
czyła w zarodku. Przyjaźń taka, 
pod ustawiczną kuratelą, nie mo
głaby się zresztą rozwinąć. Mat
ka twierdziła, że .Jest dość inte
ligentna i wykształcona, by za
spokoić potrzeby intelektualne i 
towarzyskie córki”.

Inny przykład dotyczy chłop
ca. Wychowywany pod ścisłą kon
trolą matki, nigdy nie uczestni
czył w żadnych imprezach bez jej 
nadzoru. Zresztą niechętnie był 
z domu puszczany, a jego kontak
ty z rówieśnikami były przez 
matkę zaledwie tolerowane. W  
pewnym okresie chłopiec zaprag
nął się nieco usamodzielnić, zwią
zać silniej z kolegami. Napotkał 
jednak opór matki, która twier
dziła, że wprawdzie nie ma nic 
przeciwko jego kontaktom z ró
wieśnikami, ale nie odpowiadają 
jej koledzy syna, ponieważ są 
niewłaściwie wychowani, nie dość 
intelektualnie rozwinięci itg. 
Chłopiec zaczął uciekać z domu, 
oszukiwać matkę, a nawet kraść

jej pieniądze na kino lub wypra
wy za miasto. Matka z całą ener
gią zaczęła chłopca kontrolować 
do tego stopnia, że przyprowadza
ła go ze szkoły do domu i nigdzie 
samego nie puszczała. Pretekstem 
do takiej opieki był fakt oszuki
wania jej. Przed urodzeniem sy
na, była wybitną artystką. Dzie
cku poświęciła młodość, karierę 
zawodową, przyszłość. W  zamian 
za to żądała, by syn stał się jej 
najbliższym towarzyszem i pod
porą. Opieki i bliskości syna nie 
chciała się wyrzec, uważając, że 
sama może zapewnić mu wszech
stronny rozwój. Szermowała ar
gumentem o deprawującym wpły
wie kolegów, powołując się na 
oszustwa i kradzieże. Nie chciała 
zrozumieć, że były one konsek
wencją jej postępowania wobec 
syna.

.Zdarzają się matki, które po
święcają swemu dziecku wszyst
kie uczucia, rezygnując nawet ze 
swego życia osobistego. Najczę
ściej są to kobiety nie mające 
satysfakcji w pracy, samotne, nie
kochane itp. Walczą one o wy
łączność uczucia swego dzieckfi. 
Kiedy stwierdzają z przeraże
niem, że dziecko ich nie potrze
buje, woli towarzystwo rówieśni

ka, zaczynają walczyć. Rozpacz
liwa ta walka, skazana na klęskę 
jednej ze stron, nie może dopro
wadzić do żadnego pozytywnego 
rozwiązania. Jest ona wyrazem 
poczucia pustki, poczucia, że się 
jest niepotrzebnym, wychowało 
się kogoś niewdzięcznego, okrut
nego. Matka walcząca o wyłącz
ność uczuć dziecka szuka pretek
stów i często stwarza je sama. 
Nierzadko pod pozorami altru
izmu ukrywa swój egoizm.

Każde z rodziców przeżywa bo
leśnie odejście dziecka, ale wie
lu godzi się z tym faktem, pozo
stawiając sobie jedynie funkcję 
subtelnego obserwatora, dyskret
nego pomocnika w sytuacjach 
trudnych, doradcy, ale jedynie w 
takich momentach, kiedy rada 
jest subiektywnie przez dziecko 
pożądana. Tacy rodzice mają 
szansę zachowania więzi uczu
ciowej ze swym dzieckiem, cho
ciaż będą musieli dzielić uczucia 
z kimś innym, mają szansę pozo
stać mu bliskimi.

Z sytuacją walki wiążą się dwa 
rozwiązania: Pierwsze — to zwy
cięstwo matki. Dziecko pokona
ne przez matkę pozostaje jej 
wierne, staje się jakby satelitą 
matki. Nie chcąc jej urazić nie 
zakłada własnej. rodziny, nie na
wiązuje kontaktów społecznych. 
Tak okaleczona osobowość jest 
ofiarą miłości matki, jej egoizmu, 
zaborczości.
Drugie rozwiązanie — to zwy
cięstwo dziecka. Jego odejściu to
warzyszy poczucie żalu, nienawi
ści, wrogości.

Istnieje wiele przypadków nie
powodzeń życiowych i tragedii 
rodzinnych spowodowanych bra
kiem rozsądku, prawdziwej i 
przemyślanej miłości rodziców do 
dzieci. Kochajmy swoje dzieci, 
ale nie kosztem ich szczęścia, nie 
kierujmy się egoistycznymi po
budkami. Mały człowiek rośnie 
przecież dla świata, nie niszczmy 
mu jego osobistego życia do któ
rego ma pełne prawo.

M AŁGORZATA SUDENIS

MAŁŻEŃSTWO W GRECJI

Na łamach naszego pisma publikowaliśmy już 
szereg artykułów z cyklu — Egzotyczne tradycje 
weselne. Dzisiaj chcielibyśmy zapoznać miłych Czy
telników z obrządkami weselnymi w Grecji. Od
bywały się one w sposób bardzo malowniczy i ro
mantyczny.

Zaręczyny poprzedzały wesele i z punktu widze
nia prawnego miały znaczenie bardzo doniosłe, po
nieważ omawiano wtedy ostatecznie kwestię za
bezpieczenia żony w przypadku śmierci męża. N a j
pomyślniejszą porą roku — do zawierania związ
ków małżeńskich była zima, miesiąc styczeń. Ci. 
którzy liczyli się z tymi tradycjami mogli mieć na
dzieję, że będą szczęśliwi, zwłaszcza jeśli posiadali 
oprócz tego dobry charakter i bogactwo. W  przed
dzień wesela narzeczem składali ofiary opiekuń
czym bóstwom — Polluksowi i Junonie: nie pomi
jali również dziew iczej1 Diany, którą należało prze
błagać ofiarowując pukle swoich włosów. Kąpali się 
następnie w świętym źródle. O zmierzchu, gdy za
padający wieczór łagodnym cieniem osłaniał wsty- 
dliwość dziewczęcą, pan młody i drużba uwozili 
oblubienicę do swego domu. Nie kobietą jeszcze, ale 
już i nie dzieckiem była ta, którą, jak zdobycz po
żądaną. pozywał do siebie przyszły pan je j losu i

zdobywca serca. Przypominając tanagryjską statu
etkę, o kształtach wiotkich i cudnym uśmiechu na 
tchnącej niewinnością twarzyczce, przybrana w  
skromne szaty, piękna i opromieniona krasą swo
ich piętnastu lat, słuchała pierwszych drgnień ser
ca, a pod wpływem miłości dusza, rozwijała się w 
niej jak cudny kwiat. Naokoło płonęły pochodnie, 
a weselnym śpiewom wtórowały flety, które jak 
gdyby pragnąc wyrazić smutki i radości małżeń
skiego pożycia, to wesołymi rozbrzmiewały dźwię
kami, to znowu żałosne zawodziły tony. Młoda oblu
bienica, odurzona zapachem zdobiących jej głowę 
kwiatów, obecnością małżonka i muzyką radosne
mu poddawała się upojeniu. Tymczasem orszak we
selny przybywał do siedziby nowożeńców', których 
w momencie przestępowania progu kropiono won
nościami, co miało im zapewnić szczęście. Po ucz
cie. na której wyjątkowo obecne były kobiety, oblu
bieniec prowadził młodą żonę do małżeńskiej kom
naty, przedtem jednak spożywali pigwę, na znak. 
że związek ich będzie równie słodki jak ten owoc. 
Gdy drzwi się za nimi zamknęły, śpiewano epithala- 
mium — pieśń weselną. Nazajutrz ofiarowywano 
młodym małżonkom dary, a panna młoda ukazy
wała się po raz pierwszy bez zasłony.
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,....Czas złagodził wierzchoł
ki wypiętrzonych starych gór 
i dziś tylko najodporniejsze 
grzbiety kwarcytowych pasm 
znaczą wysoko wzniesione po
nad szerokie doliny pasma Ł y 
sogór...”  —  tak piszą o naj
starszych <w Polsce — Górach 
Świętokrzyskich. Pasma gór
skie zbudowane ze skał wa
piennych i dolomitów, przez 
wieki poddane wpływom pod
ziemnych i powierzchniowych 
wód niszczały ulegając erozji. 
Woda zwolna, kropla po kro- 
ipli rozpuszczała skały. W  ten 
sposób czas, najcierpliwszy z 
artystów, utworzył i ozdobił 
wnętrza jaskiń, wyrył na po
wierzchni ziemi kręte, skalne 
wąwozy i doliny, przez które 
nigdy nie płynęły strumienie. 
Zespół takich form geologo
w ie określają mianem zjawisk 
krasowych. To, co znajduje się 
na powierzchni ziemi jest mo
że mniej interesujące niż wnę
trze gór, w którym uparte drą
żenie wody wyryło gęstą sieć 
korytarzy.

Zjawiska krasowe istnieją 
tylko tam, gdzie woda mogła 
rozpuszczać sfcały o ustalonym 
składzie chemicznym, toteż ich 
występowanie ■ ogranicza się 
d o » obszarów, na których 
znajdują się wapienie i dolo
mity —  a więc skały węgla
nowe. Tak właśnie powstały 
jaskinie w okolicach Kielc, O
strowca, Buska i Chęcin. Jest 
ich tu — znanych i zbadanych 
około 60. Można powiedzieć, że 
Kielce są jedynym miastem na 
terenie naszego kraju, skupia
jącym aż jedną czwartą od
krytych w tym rejonie jaskiń. 
Oczywiście —  nie znajdują się 
one w centrum miasta, lecz 
w  pochodzącym z okresu de- 
wońskiego, wapiennym Paśmie 
Kadzielni.

„Największe jaskinie poło
żone są w obrębie wyrobisk 
dużego, nieczynnego już ka
mieniołomu na Kadzielni, u- • 
znanego za rezerwat przyro
dy. przede wszystkim z uwa
gi na unikalne w  Polsce for
my krasu kopalnego oraz 
współczesnego, nakładające się 
” a siebie” .

K I S I C tr

Nazwy jaskiń często mówią
0 ich położeniu, a nawet o 
kształcie. Jest jaskinia Szcze
lina, Wschodnia. Górna — 
Diabelska Dziura, Zbójecka, 
jest jaskinia Piekło i odkry
ta stosunkowo niedawno, bo 
dopiero w  1963 roku w  zupeł
nie przypadkowy sposób, po
siadająca korytarze długości 
240 m —  jaskinia Raj. Znaj
duje się przy drodze prowa
dzącej z K ielc do Chęcin, do 
zwiedzania zapraszają olbrzy
mie, z daleka widoczne kolo
rowe tablice i wygodny do
jazd. Nazwa mówi sama za 
siebie — jest to najpiękniejsza 
z naszych jaskiń. Stanowi o
biekt szczególnie interesujący, 
ponieważ posiada doskonale 
zachowaną i prawie zupełnie 
niezniszczoną szatę nacieko
wą. Ta ostatnia nazwa dla nie
wtajemniczonych jest może 
niezbyt zachęcająca, bowiem 
na pozór kojarzy się z zacie
kami na suficie i wcale nie 
sugeruje ukrytego w  środku 
gór piękna. Owa szata — to 
stalaktyty, stalagmity i two
rzące się po ich połączeniu — 
stalagnaty. Owe zwisające z 
nieregularnych sklepień skal
ne sople w  pastelowych odcie
niach, wyrastające w  górę 
różnej grubości kolce stano
wią fantastyczną ozdobę. Dro
bniutkie, nitkowate nacieki, 
potężne kolumny, prawie ró
żowe i niemal błękitne gla- 
z. uczelnie zapełniają posz- 
czegoin» kamory. Królestwo 
kamienia: to jedyne słowa, ja 
kimi można określić wnętrze. 
Starannie ukryte elektryczne 
światło wydobywa z ciemnoś
ci odwieczną tajemnicę sta
rych gór. Zwrot „bogactwo 
form” jest już zbyt zużyty dla 
oddania tego, co ukazuje się 
ludzkim oczom podczas wę- 
drówk po krętych korytarzach
1 skalnych załomach. N iezw y
kłe wrażenie potęguje jesz
cze możliwość takiej koncen
tracji. jakiej nie sposób osią
gnąć na powierzchni ziemi. Nie 
dociera tu żaden dźwięk z ze
wnątrz. Wszystkie hałasy i 
szmery otaczające nas na co- 
dzień, do których jesteśmy już 
tak przyzwyczajeni, że nawet 
ich nie odczuwamy — pozo
stały za ciężką bramą, odci
nającą powrót na powierzch
nię.

Po odkryciu kamienia znaj
duje się ciszę. Wszelkie odgło
sy tłumi gruba warstwa gle
by. W miękkiej, ciepłej ciszy 
tylko od czasu do czasu sły
chać spływanie pojedynczych 
kropli. Rosną stalaktyty. Trzy 
milimetry rocznie — to jest 
podobno szybkie tempo.

Z pęcherzyków powietrza i 
wody zbudowane są jaskinio
we perły. Nie mają olśniewa
jącej, krągłej białości pereł o 
ceanu, lecz są równie fascynu
jące. Pod nieefektowną powło
ką kryje się tajemnica. Perły 
takie są niezmiernie rzadkie
— stanowią je  po prostu pę
cherzyki powietrza dawno te
mu otoczone równą, cieniutką 
warstewką soli mineralnych. 
Garść takich pereł można zo
baczyć na dnie wypełnionej 
wodą kamiennej misy w jed
nej z jaskiniowych komnat. 
Są to małe, szare kamyczki, 
niemal przyrośnięte do skal
nego podłoża i gdyby nie świa
domość, w  jaki sposób powsta
ły — nie byłoby w  nich właś
ciw ie nic osobliwego.

Wnętrze ziemi —  to zupeł
nie inny świat; jeszcze nie 
przyzwyczajony do ludzkich 
spojrzeń. Dla nas słowo jaski
nia kojarzy się zwykle z ciem
nym, ponurym, wilgotnym
miejscem — najczęściej w do
datku niebezpiecznym. Prze
cież w jaskiniach od wieków 
ukrywali swe- skarby legen
darni rozbójnicy, pozostawia
jąc je  pod strażą śpiących gło
wą na dół, podobnych do my
szy o wielkich błoniastych 
skrzydłach — nietoperzy.

Jaskinia Raj jest trochę nie
prawdziwa, jak zresztą wszy
stko, co będąc rzeczywistoś
cią —  przerasta naszą wyo
braźnię.

Nie wiadomo — w  tym też 
tkwi jeden z uroków piecza
ry — kto pierwszy błądził po 
stalaktytowych salach. Nawet 
odkrywca nie był tu pierwszy. 
Na długo przed nim, ponad 40 
tysięcy lat temu, oglądał to 
wszystko ktoś inny: homo
zwany neandertalczykiem. Po
zostawił niewątpliwe dla ar
cheologów ślady swego pobytu.

Jak wyglądało wówczas to 
miejsce —  też nie wiadomo. 
Prawdopodobnie nie było do 
tego stopnia zarośnięte ka
miennymi elewacjami. Lecz 
musiało być i wtedy z pew
nością pełne uroku.

Mówi się, że na podstawie 
znajdujących się w  mieszka
niu przedmiotów, doboru barw 
i kształtów —  można odgad
nąć charakter i upodobania 
właściciela. Ciekawe, czy czło
w iek neandertalski przedsta
wiony na wszystkich rysun
kach jako ponury, owłosiony 
typ z cofniętą czaszką i ma
lutkimi oczkami miał już ja 
kieś określone upodobania... 
Bo. jeśli mieszkanie-pieczara 
miałoby świadczyć o właści
cielu, to pod względem dobre
go smaku z pewnością na
szym przodkom nie dorównu
jemy.

Po wyjściu na powierzchnię 
nieunikniona konfrontacja 
przyprawia o zawrót glowv.

AG N IESZKA TYM IŃ SK A
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ANEGDOTKI O AUTORZE „PIGMALIONA”
Bernad Shaw jadł. w restauracji, ja k  zwykłe, w egetariański obiad  

O rkiestra  u; tym  czasie zagrała jak iś  hałaśliwy utw ór. Shaw wezwał 
kierow nika żakładu i za pyta ł:

— Czy ork iestra gra na za m ów ien ie gości?
— Oczyw iście3 sir.
— Doskonale. N iech  pan ją poprosi, aby zagrała... w domina.

Bernard Shaw, w ypełniając bardzo skrupułatnie ankietą a podatku  
dochodow ym , w rubryce  ,.K to  oprócz podatnika bierze udział w zy 
skach przedsięb iorstw a**. napi-sa/ „Urząd Skarbow y Jego K ró lew 
sk ie j M aści".

L A B I R Y N T

Którędy można dojść 
do studia?

KRZYŻÓWKA 
NR 

111

Ż/tHTOBLIWIB % IMA WESOŁO f  ŻARTOBLIWIE

POZIOMO: i/i potrawa z mielonego mięsa, 5) nasz słynny pamięt- 
nikarz, 8) elewator zbożowy. 9) mieszkaniec autonomicznej repu
bliki radzieckiej, której stolicą^jest Ufa, 10) ptak o upierzeniu nie- 
biesko-seledynowo-rdzawym, w )  wzmacnia silę uderzenia pięścią.
15) pracownica publicznych środków lokomocji, 18) nowoczesna na
wierzchnia bieżni sportowych, 21) koczownik, 25) nie dba o swój 
wygląd. 26) z bombardiera na kaprala. 27) lasso, 2*9 czteroosobowy 
zespól.

PIONOW O :>0 w  śliwce, &  jednoczesny wystrzał z kilku dział, 
do siekania mięsa, 4) coś 'nietykalnego, 5) hobby, namiętność. 6) 
słynie ze skąpstwa, 7) łożysko rzeki, 11) wyższa izba parlamentarna.
12) miasto nad Nilem, znane z w ielkiej zapory wodnej, 13) czło
wiek surowych zasad, .14) tłuszcz zajęczy, jadło, pożywienie, 17) 
głos stosowany w  jodłowaniu, 19) targowisko, 20) gaz szlachetny,
22) lęk, niepokój, 23) typ aktora, 24) zbocze. _ ____  

— uacr... uacY... Jakże bardzo -pan mnie ....... egz. W. Wysoc
nie zna..., najwięcej mi da, wszystko mi da. Kościołów i w j
gdy zechce przyjąć. Przyjąć to, co ja mu dać PRL
mogę.

Patrzyła na Kolskiego, lecz on czuł, że go 
jakby nie widzi. W jej wzroku był smutek Przesyłkę zobowiązuji

 — _______________ nadejściu.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 108

POZIOMO: dzialkowicz, armator, kwiat, tok, niedziela, panama, 
ogłada, Magdalena, cal, klomb, adiunkt, kartografia. PIONOW O: 
mek, autonomia, korzeń, wek, chimera, zastęp, Etna, zagranica, na
groda, atleta, letarg, mika, Cenci

C H AR AK TE R  LU D ZI 
URODZONYCH M IĘ D ZY 
14 A  20 P A Ź D Z IE R N IK A  

Z N A K  Z O D IA K U  
W A G A

Człow iek w  tych dniach urodzo
ny pow inien dążyć przede w szy
stkim do  w yrob ien ia  w  sobie s il
nej woli. Bow iem  choć w ierzy  w  
siebie, jest n iezależny, pragnie 
wyróżn ień  i odznaczeń — posiada 
usposobienie bierne. Jest także 
skłonny do pobłażania sobie i  to
lerowania w łasnych słabości. Dąży 
do zaspokojen ia swych zachcianek. 
Jest dość niespokojny i w raż liw y  
na wszystko co now e i nieznane.

w  pracy okazuje n iecierp liwość, 
niechęć do rutyny i utartych sche
matów. Rzadko wpada w  gniew , 
ale w ówczas m ów i bez ogródek 
całą prawdę i w  tym  kierunku 
posuwa się do ostateczności.

Jest am bitny, pełen pragnień, 
ale Jego p lany życ iow e najczęściej 
się nie realizu ją. N iepotrzebnie 
przejm u je się drobiazgam i.

Jest bardzo uprzejm y, lubi gro
madzić w okół siebie przedm ioty 
piękne- P row adzi uregulowany 
tryb życia.

N ie  znosi n iespraw iedliwości i 
podłych uczynków, w szystko co 
jest brzydkie lub n ieproporcjonal
ne działa mu na nerWy. N ie  lubi 
rów nież w sze lk ie j przesady.

Interesuje s ię sztuką, a zwłasz

cza muzyką. Szczególne działanie 
wyw iera na niego śpiew. G dy jest 
zm ęczony, chory lub sm utny — 
w  muzyce znaleźć m oże ukojenie.

W życiu  codziennym  Jest lekko
m yślny 1 nieostrożny. N ieustannie 
gubi różne drobne przedm ioty, za
pomina oddać pożyczone książki 
itp. Bardzo nie lubi, gdy  mu Się 
z tego powodu zwraca uwagę lub 
krytyku je .

Kobieta w  tych dniach urodzo
na jest zazw ycza j skłonna do po 
święceń na rzecz istot kochanych. 
N ie jest p rzy  tym  zbyt akuratna. 
Do ręcznych robótek nie ma zdo l
ności ani zam iłowania.

Szczęśliwy dzień — w torek, ko lor
— błękitny. Szczęście przynosi no
szenie p rzy  sobie drobnych przed
m iotów  ze srebra.

PAMIĄTKI
D A W N E J

w a r s z a w y

Halo 
Taxi!

Trudno ustalić, kiedy miesz
kańcy Warszawy wydali ten 
okrzyk po raz piertvszy. Mo
żemy jednak podać dokładny 
dzień, kiedy pierwsza war
szawska taksówka, stanęła na 
pierwszym postoju przed cu
kiernią Lourse’a na Krakow
skim Przedmieściu.

Narzekali mieszkańcy W ar
szawy w początkach naszego 
stulecia, na dorożki — bo choć 
było ich sporo, większość nie
stety odstręczała niechluj
stwem. Co światlejsi obywa
tele twierdzili, że nadszedł 
wreszcie czas, aby takie mia
sto jak Warszawa, wzorem in
nych większych miast Euro
py, posiadało własne taksówki.

W  roku 1909 pomysł ten 
podchwycili właściciele znane
go „Ta.ersalu” (ujeżdżalni) pa
nowie Konopnicki oraz Cybul
ski i założyli —  ... spółkę za
prowadzenia samochodowych 
dorożek — karetek — tzw. 
landelotów. Szybko nawiązano 
kontakt z angielską firmą 
„Starney Motor” w Coventry.

której dyrektor pan Starney 
odwiedził Warszawę celem za
znajomienia się z miejscowymi 
warunkami i przystosowaniem 
do nich samochodów.

W  końcu 1909 r. prasa w ar
szawska uroczyście ogłosiła, że 
z początkiem roku następnego, 
pierwsza partia dziesięciu lan
delotów, czyli taksówek wy
ruszy na miasto. Ustalono na
wet taksę za kurs, która wy
nosiła wówczas 40 kopiejek za 
1 kilometr. Tytułem próby w 
dniu 28 grudnia 1909 roku — 
„...ustawiono pierwszy poste
runek dorożek samochodo
wych przed cukiernią Lourse’a 
na Krakowskim Przedmieś
ciu”. Niebawem nadjechała 
pierwsza taksówka, która 
przez kilka godzin stała bez
czynnie. Wiadomo było: to no- 
\vość, której należało się bacz
nie przypatrzyć.

Tak oto, przed kilkudziesię
cioma laty zaczęło się nasze 
warszawskie, taksówkowe sza
leństwo.

KRONIKARZ
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K O S M E T Y C Z N Y

Utarło się m niem anie, źe jesień jest 
dla naszej cery na jbardziej n ieko
rzystną porą roku. Jest w  tym  tro- 
cbę prawdy, ale niezupełnie. R zeczy
w iście, brak słońca, gw ałtow ne zm ia
ny pogody, w iatry, są dla cery szko
dliw e. A le deszcze i m gła w ręcz prze
ciw nie. Skóra nasza potrzebuje bo
w iem  w ilgoci. Szczególn ie dla osób 
po czterdziestce woda nawilżająca 
tkanki jest bardziej potrzebna niź 
w szelkie tłuste krem y. W łaśnie mgła, 
gdzie para wodna znajduje się w  po
staci drobniutkich kropelek, osiada
jąc na tw arzy, w n ika  poram i skó
ry i na jła tw ie j naw ilża tkanki. Deszcz 
2aś, to naturalny, rów nom ierny i de
lika tny masaż tw arzy, po łączony z 
nawadnianiem  skóry.

A w ięc w  okresach jesiennych 
płucb, zabezpieczeni n ieprzem akal
nym  i odpow iednim  obuwiem , nie 
obaw iajm y się c o d z i e n n e g o  spa
ceru po deszczu. Będzie to z k o 
rzyścią i dla naszej c e ry  i dla na
szego zdrow ia.

W okresach silnej wichury i 
dużych wahań temperatury, kie
dy to rano, gdy wychodzimy z do
mu jest około 0 stopni, a w  po
łudnie 12 st., czy więcej, pamię
tajmy zawsze przed wyjściem po
smarować twarz (i wargi, żeby 
nie pierzchły) kremem, niesolo- 
nym smalcem, lub jadalną oli
wą. Tłuszcz wklepujemy lekko w 
skórę opuszkami palców, a nad
miar zbieramy kawałkiem ligni

ny. Na koniec twarz możemy lek
ko przypudrować. Wieczorem po 
umyciu twarzy ciepłą wodą i my
dłem. również lekko ją  natłusz
czamy, szczególnie pod oczami 
i w  okolicy kącików ust. W  okre
sie jesienno-zimowym nasza skó
ra potrzebuje witamin. Podajemy 
je w  postaci maseczek i oczywiś
cie spożywamy surówki z jarzyn 
i owoców.

Podaję dwa przepisy na ma
seczki witaminowe. D la  c e r y  
s u c h e j :  jedno żółtko ucieramy 
z 1 łyżeczką oliwy, 1 łyżeczką 
śmietany, 1 łyżeczką miodu, 1 ły
żeczką soku z marchwi i 1 ły
żeczką płaską mąki kartoflanej, 
dodajemy 20— 30 kropli soku z cy
tryny. Masę tę rozprowadzamy 
przy pomocy trzonka łyżki na 
świeżo umytą twarz, po czym kła
dziemy się spokojnie na 20—30 
minut. Następnie wysuszoną ma
seczkę zmywamy dokładnie tam- 
ponikami z waty maczanymi w  
ciepłym mleku. Na zakończenie 
spłukujemy twarz letnią wodą i 
lekko natłuszczamy. (W  masecz
ce tej oliwę można zastąpić tra
nem).

D la  c e r y  t ł u s t e j :  
100— 150 gramów soczystej kiszo
nej kapusty dokładnie i bardzo 
drobno krajemy, dodajemy ły
żeczkę soku cytrynowego i  Tazem 
mieszamy. Po  umyciu twarzy kła
dziemy się wygodnie i „siekanin- 
kę” tę rozkładamy obficie na 
całej twarzy, z wyjątkiem oczu. 
Po 20 minutach usuwamy ma
seczkę i spłukujemy twarz naj
pierw ciepłą, a potem zimną w o
dą. Maseczki te powinno się sto
sować raz na tydzień, ostatecz
nie raz na 10 dni, ale systema
tycznie przez cały okres jesieni 
1 zimy.

LUDW IKA

Pani Józefa Hrycak — Żarów. W odpowiedzi na list wyjaśniamy co 
następuje: Osoby cywilne, które na skutek działań wojennych po
niosły szkody na zdrowiu nie są objęte przepisami o rentach in
walidów wojennych, jak również nie mają uprawnień członkowskich 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

W Pani przypadku może wchodzić w rachubę normalna renta in
walidzka, lub emerytura, o ile spełnia Pani warunki okresu pracy 
i wieku. Szczegółowych informacji w  tej sprawie udzieli Pani zakład 
pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

S.K. — Namysłów. Brak jest podstaw prawnych do specjalnego jed 
norazowego odszkodowania za utratę zdrowia przez żołnierza w  cza
sie działań wojennych. Może Pan jedynie ubiegać się o rentę wojenną. 
Ponieważ ma Pan >uż rentę inwalidzką II grupy z tytułu pracy, może 
Pan ewentualnie zamienić obecną rentę na rentę wojenną, o ile by
łoby to dla Pana korzystniejsze. Sprawa wymagałaby jednak obec
nie żmudnych czynności, co do których szczegółowych informacji 
udzieli Panu Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pani Kazimiera Sadowska-Bernuś — Kielce. Matka po rozwodzie 
straciła prawo do dziedziczenia po ojcu i jest z mocy prawa wyklu
czona od spadkowania. Natomiast uprawnionymi spadkobiercami są 
dzieci. Należy sprawę sformalizować i wystąpić do Sądu o stw ier
dzenie praw do spadku przez dzieci. Zaległości alimentacyjne mogą 
być egzekwowane jedynie przez komornika.

Pan Robert Paulinko — Goczałkowice-Zdrój. W odpowiedzi na list 
wyjaśniamy, że urządzenia i wspólne nieruchomości, które służą obu 
właścicielom, winny być utrzymywane wspólnie, tj. kosztem utrzy
mania obciążają obu właścicieli po połowie. Jeśli w ięc drugi właści
ciel odmawia uczestnictwa w  kosztach remontu wspólnych urządzeń, 
może Pan wystąpić do Sądu z pozwem o zwrot należnej Panu części.

Pan Józef Żółkowski — Pruszków. Odpowiadając na list wyjaśnia
my, że wynagrodzenie za służbę wartowniczą w  dniu 22 lipca nie 
powoduje specjalnego wynagrodzenia, lecz oparte jest na zasadach 
ogólnych jak za normalne niedziele i święta.

TADEUSZ DOLEGA-MOSTOWICZ

Prot aor U/ilczur
—  Więc te róże to nie od pana?... Przysła

no je  anonimowo... Wobec tego przypuszcza
łam... Bardzo pana przepraszam.

Sytuacja obojga była bardzo nieprzyjemna. 
Łucja czuła się tak, jakby usiłowała w  tego 
człowieka wmówić, że ją  adoruje w większym 
stopniu, niż w  rzeczywistości. Kolski był w 
rozpaczy, że popełnił karygodny błąd i na 
święta nie ofiarował Łucji drobnego upomin
ku gwiazdkowego. Mogło wyglądać na to, że 
wcale o niej nie pamiętał. A  może Łucja 
umyślnie stworzyła owe róże dla podkreślenia 
tej jego nieuwagi?...

Stał przy stole laboratoryjnym, patrząc z 
zażenowaniem na je j lekko pochyloną postać 
w białym lekarskim kitlu, na jasne włosy, 
na mocniej niż zwykle zarumieniony policzek, 
na bardzo białe ręce, za szerokie może i za 
muskularne, manipulujące przy mikroskopie.

— Bardzo pana przepraszam —  powtórzyła.
—  O, nie ma za co —  odezwał się niezręcz

nie.
—  Jest za co, bo posądziłam pana o robie

nie głupstw — dopowiedziała rzeczowo.
— To wcale nie było głupstwo —  zaopono

wał. —  Właściwie to ja  panią muszę przepra
szać, że nie pamiętałem o gwiazdce dla pani.

Lekko wzruszyła ramionami:
— Nie widzę żadnej racji, by właśnie pan 

miał pamiętać o gwiazdce iwlaśnie dla mnie. 
Najmniejszej.

Zawahał się.

Potrząsnęła głową:
—  N ie odtrącam. Po prostu nie mogę go 

przyjąć, bo nie jestem w stanie odpłacić się 
panu tym samym.

— Czyż żądam od pani tego? Czyż żądam 
od pani czegokolwiek? Chcę tylko mieć na
dzieję. że kiedyś zasłużę sobie na to, że i w 
pani sercu odezwie się, już nie tam. nie mi
łość — lecz bodaj odrobina sympatii, życzli
wości, łaskawości...

—  Racja jest w tym, źe należy pamiętać
o tych osobach, które uważamy za najbliższe 
sobie...

Domyślając się do czego Kolski zmierza 
Łucja przerwała mu śmiechem:

— Właśnie. Czy nie za długo jesteśmy bli
sko. Zdaje się, że pan już powinien być na 
swoim oddziale. Już za kwadrans jedenasta.

Kolski jednak nie dał się zbić z tropu:
— Dlaczego pani nie chce mnie wysłuchać, 

panno Łucjo? Dlaczego za każdym razem, 
kiedy pragnę pani powiedzieć to, co czuję, 
co czuję od dawna, czym żyję, co wypełnia 
moje myśli... Dlaczego pani...

Nie podnosząc głowy znad mikroskopu po
wiedziała prędko:

—  Dlatego, że to iest niepotrzebne i bez
celowe.

— Przecież pani wie,., pani nie może nie
wiedzieć, że panią kochapojrzeń. Dla nas słowo jaski- 
czo. iia kojarzy się zwykle z ciem

— Wiem, że się panu iym, ponurym, wilgotnym
wyjmowała szkiełka z miejscem — najczęściej w do- 
kilka notatek na formulgatku niebezpiecznym. Prze-

On zagrodził je j drogęeież w jaskiniach od wieków
— Panno Łucjo, nieukrywali swe- skarby legen-

mnie pani nie wysłucha*--....; *— ■—?— —-------- —
ma mi do zarzucenia. >■ Dlaczego. .. Co pan

— Nic panu nie mam
— Więc dlaczego?... do zarzucenia.

pogardą, z taką bojażn^lac^SO Pani z ' a '
tego nie umiem określić >3. CV  ł*  w >em- *łm  

odtrąca moje uc/.ucte

Spojrzała mu wprost w  oczy:

— Panie Janku. Chcę. by pan mnie zrozu
miał. Żyw ię dla pana dużo sympatii i  dużo 
życzliwości, ale wiem, mam sprawdzian, że 
to jest bardzo mało w porównaniu z tym. 
co mogę, co musiałabym żywić dla człowieka, 
z którym pragnęłabym się połączyć. N ie je 
stem dzieckiem, mam już 26 lat. Powinien pan 
wiedzieć, że umiem na życie, na ludzi i na 
siebie patrzeć trzeźwo. Uważam pana za naj
milszego z moich kolegów i jeżeli, jak pan 
to słusznie zauważył, tak długo starałam się 
nie dopuścić do tej rozmowy, ito jedynie z tej 
przyczyny, że wcale nie chcę stracić pańskiej 
przyjaźni, którą bardzo cenię. Skoro pan jed
nak zmusił mnie do tego obowiązkiem moim 
jest zapewnić pana. że nie kocham go. że nie 
kocham i nigdy nie pokocham.

Bo. jeś li' mieszkanie-pieczara 
miałoby świadczyć o właści
cielu, to pod względem dobre
go smaku z pewnością na
szym przodkom nie dorównu-

3 zt«. >rzfc. Hk gayDym zwoawl* pana Takt mu 
obietnicami, których nie mogę i nigdj nie Bę
dę mogła dotrzymać.

__ Więc nie zostawi mi pani nawet cienia
nadziei? —  zapytał cicho.

— Nawet cienia, panie Janku. I niech pan
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TZozmou/if, z CŁzyteLnikamt
Pan Ferdynand Kapała z Dębicy 

dziękuje za odpow iedź w numerze 
28 w spraw ie poszukiwań osób po
za granicam i Polsk i. Biura In fo rm a
cji i Poszuk iwań P C K .  gdzie sk ie
row aliśm y Czytelnika, po in form ow ało 
go, że PC K  ustala losy  i adresy osób 
w yłączn ie tych, z  k tórym i na jb liż
sza rodzina utraciła kontakt na sku
tek działań l i  w o jn y  św ia tow ej. Oso
ba, której poszukuje zainteresow any, 
w yem igrow ała  do A m eryk i jeszcze 
w ubiegłym  w ieku ; tam zawarła zw ią 
zek m ałżeński i zmarła. W zw iązku 
z tym Pan Ferdynand prosi o po
danie adresów  w szystk ich ku rii b i
skupich Kościoła Rzym skokatolick ie 
go na terenie USA za „Annuaria  
Pontificia '*, pragnie pisać ko lejna pod 
wskazane adresy, by uzyskać św ia
dectwa m ałżeństwa i zgonu poszu
k iw anej osoby.

Drogi Panie Ferdynandzie! 
Rzecz zrozumiała, że podać te a
dresy może jedynie któraś z ku
rii rzymskokatolickich w Polsce, 
choćby z Przemyśla lub Tarno
wa — jako najbliższa Pana — 
i tam należałoby napisać. Od sie
bie radzimy jednak zaprzestania 
poszukiwań przysłowiowej igły w 
stogu siana. Wątpimy, by która
kolwiek kuria wydała okólnik do 
wszystkich swoich księży probo
szczów. aby przeszukali sterty 
ksiąg parafialnych. Musi Pan u
przednio podać przynajmniej 
przypuszczalne miejsce zawarcia 
związku małżeńskiego lub zgonu 
poszukiwanej osoby. Życzymy, by 
mimo wszystko poszukiwania zo
stały uwieńczone pozytywnym re
zultatem.

Pan Romuald Zabick i z  O polskie
go przeczyta! a rtyku ły w pięciu za

ledwie numerach naszego tygodnika 
i bardzo się nimi cieszy, bo .są „w a r 
tościowe w treści” . W swoim  liście 
prosi o kilka in form acji.

Cześć z nich do tyczy  Pisma Sw.

Każde wydanie Pisma św. jest 
dobre i może służyć czytelniko
w i do zapoznania się z Objawie
niem Bożym. Najlepiej byłoby 
znać języki biblijne (hebrajski i 
grecki) i czytać Pismo święte w 
oryginale, niestety taka lektura 
możliw-a jest tylko dla biblistów. 
M y musimy zaufać tłumaczom i 
czytać je po polsku. Nasi w y
znawcy posługują się — tak jak
i inni ludzie wierzący — wydaną 
w  Polsce, tzw. Biblią Tysiąclecia
i powszechniej znanym wydaniem 
Pisma św. w  tłumaczeniu ks. Ja
kuba Wujka. Gdy chodzi o  No
wy Testament, to wybór tłuma
czeń jest większy. Obok tłuma
czeń ks. Eugeniusza Dąbrowskie
go i Seweryna Kowalskiego pol- 
skokatolicy korzystają z nowego 
przekładu z greckiego, wydanego 
przez Brytyjskie i Zagraniczne 
Towarzystwo Biblijne w  Warsza
wie.

Konkordancji nasze Wydawnic
two nie wydało. Opracowanie 
konkordancji wymaga ogromne
go nakładu pracy i środków f i 
nansowych. Nawet tak bogaty 
Kościół w Polsce, jakim jest K o
ściół Rzymski, nie pozwolił so
bie na wydanie w  ostatnim trzy
dziestoleciu pełnej konkordancji 
biblijnej. Wyszły natomiast dwie: 
jedna. mała. w  opracowaniu ks. 
Eugeniusza Dąbrowskiego i dru

ga. większa, którą opracował o. 
Eligiusz Trzeciak. Ta ostatnia no
si nazwę ..Podręcznej Konkordan
cji B iblijnej” i została wydana 
przez Księgarnię św. Wojciecha 
w Poznaniu. Tam należy się 
zwrócić z prośbą o jej dostar
czenie.

Chcąc stać się członkiem Koś
cioła Polskokatolickiego należy 
przyjąć Chrzest św. w  tym Koś
ciele (warunek najważniejszy!), o 
ile uprzednio nie otrzymało się 
ważnego Chrztu z racji przyna
leżności do innego wyznania. Na
stępnym warunkiem jest złoże
nie wyznania wiary i branie czyn
nego udziału w życiu religijnym 
Kościoła. Zapoznać się z nauką, 
liturgią polskokatolicyzmu można 
przez lekturę naszego pisma czy 
innych publikacji (zwracam m. 
in. uwagę na rokrocznie wyda
wany Kalendarz Katolicki) lub 
najlepiej przez żywy kontakt z 
najbliższą parafią poskokatolicką. 
Całej wiedzy o naszym Kościele 
nie można podać choćby w  naj
większym skrócie w  tej rubry
ce ze względu na brak miejsca.

Pod koniec listu gorszy się tro
chę pan Żabicki, gdyż „odnosi 
wrażenie, że od błahostki w  jed
nej parafii utworzył się PNKK . 
Polacy zamieszkali w Scranton 
zbuntowali się przeciw jakiemuś 
tam księdzu, bo nie chciał się 
rozliczyć, na co wydał pieniądze 
parafialne’'. Konkluduje pytania
mi: ,.Czv mamy iść drogą błę
dów. które popełnił jeden ksiądz, 
żeby zaraz się odłączyć, czy iść 
drogą prawdy, jaką wskazuje

nam Pismo św.? Kogo słuchać 
więcej —  Boga czy ludzi?”

Nie od błahostki, nie w  jednej 
parafii i  nie zaraz nastąpiło od
łączeni się i powstanie PN K K , 
Tak daleko idące uproszczenie 
sprawy fałszuje całkowicie jej o
braz. Jest w' tym rozumowaniu 
akurat tyle prawdy, ile  mieści 
się jej w  przechwałce żołnierza 
stanowiącej tytuł komedii film o
w ej: ,.Jak rozpętałem II wojnę 
światową?” . Polscy emigranci w 
Ameryce doznali od przywódców 
Kości ołą Rzymskokatolickiego 

wielu krzywd i to nie tylko ma
terialnych. Niemieccy i irlandz
cy proboszczowie, pragnąc szyb
ko wynarodowić Polaków, prze
śladowali ich, zabraniali śpiewać 
w' kościołach po polsku, nie po
zwalali organizować rzymskich 
parafii z  polskimi proboszczami 
specjalnie dla ludności polskiej. 
Na dodatek popełniali nadużycia 
finansowe. Ksiądz Franciszek Ho- 
dur pragnąc ulżyć doli ludu pol
skiego pojechał do Rzymu pro
sić papieża o interwencję, ale za
miast zrozumienia spotkała go 
klątwa. Dopiero wówczas nastą
piło zerwanie z Rzymem i orga
nizowanie P N K K  w  wielu m iej
scowościach Ameryki, Polacy 
bardziej wroleli słuchać Boga ani
żeli ludzi (papieskiej klątwy).

Wszystkie Czytelniczki
i Czytelników 

serdecznie pozdrawiamy
REDAKCJA

0 to nie żyw i do mnie żalu.
Zebrała ze stołu formularze i skierowała 

się ku wyjściu. Gdy już była przy drzwiach, 
zawołał:

—  Panno Łucjo, jeszcze jedno pytanie.
Zatrzymała się.
— Pani., pani kocha innego?
— Czy to jest takie ważne? — zapytała 

po pauzie.
— Bardzo ważne — powiedział z naciskiem.
— Tak, kocham innego.
— Jeszcze jedno. Kocha pani... Wilczura?
Nic nie odpowiedziała. Kolski zbliżył się

do niej.
—  Ależ to szaleństwo, panno Łucjo... Prze

cież to człowiek stary... człowiek sterany ży
ciem... Czego Pani może się spodziewać po 
nim?... Pani sama wie, ile mam dla niego 
czci i uwielbienia... Nie mówiłbym pani tego 
wszystkiego, gdybym nie zdawał sobie sprawy 
z potwornej niedorzeczności samego zestawie
nia: on i pani. On, który kończy życie i pani. 
która je  zaledwie zaczyna. On, w którym już 
niejedno uczucie na pewno zrodziło się i u
marło i pani, która ich wcale nie zaznała. 
Przecież to szaleństwo. Szanuję go i wiele mu 
zawdzięczam, ale panią kocham i moim obo
wiązkiem jest powiedzieć, co on może pani 
dać! Co on może dać pani!

Na twarzy Łucji zjaw ił się uśmiech:
— Dać?... Dać?... Jakże bardzo pan mnie 

nie zna..., najwięcej mi da, wszystko mi da, 
gdy zechce przyjąć. Przyjąć to, co ja mu dać 
mogę.

Patrzyła na Kolskiego, lecz on czuł, że go 
jakby nie widzi. W  jej wzroku był srjiutek
1 uśmiech jednocześnie.

Stała tak chwilę, polem z wolna odwróciła 
się i wyszła. Kolski przez kilka minut nie 
ruszył się z miejsca. Jeszcze przed chwilą bun
towało się w nim wszystko przeciw klęsce, 
teraz jednak ogarnęła go apatia

(19) (cdn)

P R Z E C Z Y T A J  #  W Y T N I J

ZAKŁAD W YDAW NICZY  

„ O D R O D Z E N I E ” 

ul. Wilcza 31 

00-544 Warszawa

Z A M Ó W I E N I E

Zamawiam(y) następujące książki z prośbą o przesianie 
icb pod moim (naszym) adresem za zaliczeniem pocztowym:

.......egz. M. Miniat — Wierność i Klątwa, Warsza
wa 1971 r. 50.—

.......egz. W. Benedyktowicz — Bracia z Epworth,
Warszawa 1971 r. 45.—

.......egz. Kalendarz Katolicki 1973 r. 20.—
.......egz. W. Wysoczańskl — Prawo wewnętrzne

Kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w
PRL 40—

Przesyłkę zobowiązuje(my) się wykupić natychmiast po jej 
nadejściu.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

O
 W ydawca: STPK 
Zakład Wydaw
niczy „Odro
dzenie” . Beda- 
guje Kolegiom. 
Adres Redakcji 
I Administracji: 
00-544 Warszawa, 

ul. W ilcza 31, telefon redakcji: 
29-32-75, 28-64-91 do 92, wewn. 
18, administracja: 28-64-91 do 
92, wewn. 3 1 19.
Warunki prenumeraty: Prenu
meratę na kraj przyjmują u
rzędy pocztowe, listonosze ormz 
Oddziały 1 Delegatury „ B a c h " .  

Można równie! dokonywać 
wpłat na konto PKO Nr 
1-6-100020 — Centrala Kolporta
żu Prasy 1 Wydawnictw 
„Buch", Warszawa, uL Towa
rowa 28. Prenumeraty aą przyj
mowane do 10 dnia każdego 
miesiąca poprzedzającego ok
res prenumeraty. Cena prenu
m eraty: kwartalnie — M ll,
półrocznie — SZ zł, rocznie — 
104 zL Prenumeratę za granicę, 
która Jest o *0 proc. droższa — 
przyjmuje Biuro Kolportażu 
Wydawnictw Zagranicznych 
„Buch” , Warszawa, ul. Wronia 
23. teł. 20-46-88, konto PKO nr 
1-6-100024 (Boczna prenumerata 
wynosi dla Europy 1,50 doL; 
dla SL Zjednoczonych i Kana
dy 11,10 doi.; dla Australii T,S0 
doi.; Kraje Afroazjatyckle i 
zamorskie 1,50 doL; NBF 33 
DU). N ie zamówionych ręko
pisów, fotografii l ilustracji re
dakcja nie rwraca.
Skład, łamanie: PZQ b s w
„Prasa” , Warszawa, Al. Jerozo
limskie 125/127. Druk: Zakła
dy Wklęsłodrukowe BSW „P ra 
sa” , Warszawa, ul. Okopowa 
58/72. B-89. Zam. 2784.

Zd jęcia : R. Klosiewicz, This
Month, ks. M. Klekot, Allnuri. 
Kra)  Rad, La Vie Catholique, ar
chiwum.
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RYBY MORSKIE 2YWIĄ, ALE NIE TUCZU

FILETY RYBNE Z ZIELONYM GROSZKIEM

1/2 kg filetów z makreli lub dorsza, sól, pieprz, sok z cytryny, 
1/2 kg zielonego groszku, łyżka masła lub margaryny.

Filety wyjąć z opakowania, posolić, skropić obficie sokiem 
z cytryny, lekko posypać pieprzem. W płaskim rondlu zagotować 
1,5 szklanki wody, lekko posolić, wsypać groszek mrożony, go
tować na silnym ogniu pod przykryciem 10 minut. Włożyć na
stępnie filety, lekko wciskając je w jarzynę, przykryć, po ponow
nym zagotowaniu zmniejszyć ogień i gotować około 18 — 20 
minut. Wyjąć gotowe filety na półmisek, obłożyć groszkiem, po
łożyć na wierzchu kawałki masła lub margaryny. Podać z ziem
niakami puree. ZJEDNOCZENIE 

GOSPODARKI RYBNEJ 
SZCZECIN, UL. ODROWĄ2A 1
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