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SIÓDM A NIEDZIELA 
PO ZESŁANIU 

DUCHA ŚWIĘTEGO

J eL ja

z Listu 
ś .v. Pawła Apostoła 

do Rzymian 
(6,19— 23)

Bracia: Ludzkim sposobem
przemawiam dla słabości ciała 
waszego: Jako bow iem  w ydaliś
cie członki wasze na służbę n ie
czystości i nieprawości, aby 
brnąć w  nieprawość, tak teraz 
w ydajcie członki wasze na służ
bę sprawiedliw ości dla uśw ięce
nia. Bo kiedyście byli n iew olni
kami grzechu, w olni byliście od 
służby sprawiedliwości. I cóż za 
pożytek mieliście w ów czas z tych 
rzeczy, którj-ch się teraz w sty
dzicie? A lbow iem  końcem  ich 
jest śm ierć. Teraz wszakże u- 
wolnieni od grzechu i stawszy 
się sługami Bożymi, macie sw ój 
pożytek w  uświęceniu, a za cel
— życie wieczne. A lbow iem  za
płatą grzechu jest śm ierć. A  łas
ka Boża — to żywot w ieczny w 
Chrystusie Jezusie Panu naszym.

WANGEUA
według 

ś .v. Mateusza 
(7,15— 21)

Onego czasu: Rzekł Jezus ucz
niom sw oim : Strzeżcie się fa ł
szywych proroków , którzy do was 
przychodzą w odzieniu obcym, a 
wewnątrz są w ilki drapieżne. Po 
ich ow ocach poznacie ich. Czyż 
zbierają z ciernia winne, jagody, 
albo z ostu fig i? Tak wszelkie 
drzew o dobre, ow oce dobre ro 
dzi, a złe drzewo, ow oce złe ro 
dzi. Nie może drzew o dobre złych 
ow ocó.y  rodzić. Wszelkie drzewo, 
które nie rodzi ow ocu  dobrego, 
będzie w ycięte i w  ogień w rzuco
ne. Tak więc po ich owocach 
poznacie ich. Nie każdy, który 
mi m ówi: Panie, Panie — wejdzie 
do królestwa niebieskiego. Ale 
kto wypełnia w olę O jca mego, 
który jest w  niebiesiech, ten 
w ejdzie do królestwa niebieskie
go.

Dzisiejsza Lekcja kontynuuje myśli z 
poprzedniej niedzieli, o duchowych skut
kach Chrztu świętego. Jest po prostu roz
winięciem praktycznych rad, które rozwa
żaliśmy przed tygodniem. Naukę jaką 
nam dziś przedkłada Apostoł Paweł moż
na streścić w  jednym zdaniu: Dzięki ła
sce Chrztu św. przestaliśmy być sługami 
grzechu, a staliśmy się dziećmi Boga, po
stępujmy więc tak, aby otrzymać w  na
grodę życie wieczne w  Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym. Logika w yw odów  naszego 
Mistrza duchowego jest bardzo prosta. 
„Bracia! Ludzkim sposobem przemawiam 
ze względu na słabość ciała waszego. Jak 
bowiem (przed Chrztem świętym) wyda
waliście członki wasze na służbę nieczy
stości i nieprawości, aby brnąć w  niepra
wość, tak teraz wydawajcie członki wa
sze na służbę sprawiedliwości dla uświę
cenia” . Tego żąda od nas poczucie pro
stej sprawiedliwości i wdzięczności.

Sakrament Chrztu św. jest owocem mę
ki i śmierci Zbawiciela. Chrystus poniósł 
śmierć i wylał własną1 Krew, aby dać ca
łemu rodzajowi ludzkiemu źródło wiecz
nego życia i odrodzenia duchowego. 
Ochrzczeni stają się własnością Jezusa, 
który wykupił nas nie złotem ani sre
brem, ale swoją przenajświętszą Krwią. 
W ykupił nas z niewoli grzechu i śmierci. 
„Jakiż pożytek mieliście z owych rzeczy, 
których się teraz wstydzicie? Bo końcem 
ich jest śmierć” —  kontynuuje Apostoł,

Apostoł sam doświadczył słabości grze
chu, mimo wybrania do grona ucz
niów Jezusa. Nie gromi więc tych, co 
dali się ochrzcić i nie pozbyli się jeszcze 
całkowicie złych nawyków. Stąd dzisiej
sze rady św. Pawła i rzeczowe argumen
ty: „A lbow iem  zapłatą grzechu jest
śmierć, zaś owocem służby Bogu jest ży
wot w ieczny” . Przypatrzmy się bliżej, 
czym wynagradza swoich niewolników 
grzech, a jaką zapłatę szykuje Jezus Chry
stus dla tych, którzy służą sprawiedliwo
ści.

Zapłatą grzechu jest śmierć. Tej praw
dy nie trzeba udowadniać. Doświadcza jej 
na swojej skórze każde pokolenie, nasże 
również. Ten tyran ma licznych sprzy
mierzeńców w  naszej naturze, którym na 
imię namiętności i słabości. Nadajemy im 
ogólne miano wad narodowych. Ostatnio 
wypowiada się im mniej lub bardziej zde
cydowaną walkę, gdyż bardzo się rozpa
noszyły. Dla przykładu pijaństwo panuje 
niepodzielnie nad trzema milionami na
szych Rodaków, a sprzyja mu albo łaska
wie toleruje chyba drugie tyle obywateli 
naszej ojczyzny. Mizerny to sługa Boży, 
który topi własne zdrowie i życie w  ocea
nie alkoholu, doprowadzając do zuboże
nia fizycznego i moralnego własną ro
dzinę.

Niewolnicy nikotyny niszczą nie tylko 
własne płuca, ale również innych ludzi, 
zmuszając do wdychania smrodliwych dy-

Zycie wieczne w Chrystusie
zwracając uwagę na nasze osobiste ko
rzyści, które zwłaszcza w  dzisiejszych cza
sach bywają jedynym  uważnie wysłuchi
wanym i branym pod uwagę argumentem 
w praktycznym życiu. Co z tego będę 
miał?

Takie pytanie jeśli nie wprost, to pod
świadomie zadaje sobie prawie każdy czło
wiek, podejm ując jakiekolwiek działanie. 
Odpowiedź najczęściej wyczytać można z 
postępowania, a zależy od tego, komu da
na osoba służy. Jakiego słucha Pana. Mo
że się to komuś podobać, albo nie, lecz 
rację ma nasz Apostoł, gdy uważa, że każ
dy człowiek ma swego pana i władcę, 
który mu rozkazuje. Panów tych dzieli
my na dobrych i złych. W dzisiejszej lek
cji św. Paweł wspomina o jednych i dru
gich. Źli władcy, to nieczystość i niepra
wość, czyli po prostu grzech, któremu 
ludzie zaprzedają ciało i duszę za ochłap 
niewolniczej strawy i złudne chwilowe 
przyjemności. Dobrzy, to sprawiedliwość 
i uświęcenie, do służby którym pragnie 
nas zachęcić Apostoł.

Wielkość człowieka polega na tym, że 
on sam decyduje, komu zamierza służyć. 
Mimo skłonności do złego jaką odziedzi
czyliśmy po pierwszych rodzicach, staje
my się dobrowolnie niewolnikami grzechu. 
Chrzest św. nie likwiduje tej skłonności. 
Ma więc grzech również dla ochrzczonych 
ponętne kształty, jak owoc zakazany w 
oczach Ewy —  naszej pramatki.

mów, wbrew chęci i woli tych ostatnich. 
Ten „pan” podobno płaci uspokojeniem 
nerwów. A  cena? Statystyki lekarskie 
twierdzą, że 50 procent pacjentów umie
rających na raka dróg oddechowych, to 
palacze. Nie przeszkadza to jednak wielu 
paniom i panom sięgać po kolejnego pa
pierosa w  przekonaniu, że nie zaszkodzi 
im szczypta nikotyny. Narkomania. Ten 
tyran pomaga podobno swoim niewolni
kom bujać we śnie, w  obłokach i brać 
żywy udział w  telewizyjnych baśniach, ale 
każe sobie płacić już w  ciągu kilku mie
sięcy kompletną degeneracją fizyczną i 
moralną człowieka. Nikt temu tyranowi 
długo służyć nie może, bo on się nie „cac
ka” . Zżerając ludzkie życie, szybko powo
duje śmierć.

Tyran rozwiązłości upadla niewolnika i 
niszczy rodzinę. Pozazdrościł on narkoma
nii szybkiego żniwa śmierci, włączył więc 
do chorób wenerycznych, którymi dotych
czas płacił swoim niewolnikom, straszli
wą plagę AIDS. Zapłatą grzechu jest 
śmierć —  obok fizycznej również wieczna. 
Tej drugiej Jezus każe się bardziej oba
wiać niż pierwszej.

Pan wszego Dobra —  Bóg —  zapłacił 
śmiercią swego Syna na krzyżu za nasze 
wyzwolenie z grzechu i prawo do życia 
wiecznego, a m y za życie zgodne z łaską 
zyskamy żywot wieczny.

Ks. A.B.
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VIII SYNOD OGÓLNOPOLSKI

„Postanowili 
apostołowie

L

i starsi
razem

z całym  
Kościołem... ”

(Publikujemy dalszy ciąg artykułu, któ
rego druk rozpoczęliśmy w „Rodzinie” 
nr 29)

Ostatni Ogólnopolski Synod Kościoła 
Polskokatolickiego miał miejsce we 
W rocławiu w  lipcu 1975 r. Prawo ko
ścielne określa wyraźnie, że „Synod 
Ogólnopolski odbywa się co cztery la
ta” (Kanon 51, § 1). Następne zgroma
dzenie synodalne winno się więc od
być już w 1979 r. Jednak z uwagi na 
trudności i przeszkody natury obiek
tywnej, termin jego zwołania z koniecz
ności musiał zostać znacznie przesunię
ty w  czasie. Ale już na początku roku 
1985 Rada Synodalna —  będąca naj
wyższą władzą w  Kościele pomiędzy 
synodami —  na wniosek jej przewod
niczącego, bpa Tadeusza R. Majewskie
go podjęła uchwałę, że najbliższy Synod 
Ogólnopolski winien zostać zwołany nie 
później, jak w  pierwszej połowie 1987 r.

Rozpoczął się czas intensywnej pra
cy i przygotowań do tego wielkiego w y 
darzenia w  życiu Kościoła. Chodziło bo
wiem o to, byśmy na VIII Synod Ogól
nopolski mogli przyjść z możliwie naj
większymi osiągnięciami. By do czasu 
rozpoczęcia Synodu Kościół nasz nie 
tylko pomnożył się liczebnie przez 
wzrost istniejących oraz przez erygo
wanie nowych placówek duszpaster
skich, ale również umocnił się moral
nie, wzrastając „w  łasce u Boga i u lu
dzi” (Łk 2,52 b); by potężniała również 
materialna baza Kościoła, dzięki nowym 
świątyniom, budynkom plebanijnym i 
punktom katechetycznym mających tak 
wielkie znaczenie dla codziennej dzia
łalności tej instytucji. Jednak —  nie
zależnie od tego —  podjęte zostały w 
naszym Kościele wielokierunkowe przy

gotowania bliższe, którym również na
leży poświęcić nieco uwagi.

Jedną z pierwszych czynności w tym 
względzie winno być przygotowanie 
materiałów synodalnych. Prawo kościel
ne postanawia bowiem „Całość materia
łów  na Synod, łącznie z regulaminem 
i programem przygotuje Rada Synodal
na, która może powołać odpowiednie 
komisje do przygotowania tych mate
riałów” (Kanon 52). Również temu 
przepisowi stało się zadość, gdyż Rada 
Synodalna w  dniu 23 lipca 1985 r. pod
jęła uchwałę w  tej sprawie.

Stosownie do jej postanowień, dekre
tem przewodniczącego tejże Rady, a 
zarazem Zwierzchnika Kościoła —  bis
kupa Tadeusza R. Majewskiego, pow o
łane zostały następujące komisje: K o

misja Wiary i Ustroju, z biskupem prof. 
dr. Maksymilianem Rode na czele; K o
misja Prawa, pod przewodnictwem bis
kupa doc. dr. hab. Wiktora W ysoczań- 
skiego; Komisja Liturgiczna, której pra
cami miał kierować ks. dziekan mgr To
masz W ojtowicz; Komisja Młodzieżowa, 
z ks. dziekanem Eugeniuszem Stelma
chem jako przewodniczącym; Komisja 
Hierarchii Kościoła, kierowana przez ks. 
infułata Edwarda Jakubasa; Komisja 
Mandatowo-Sprawozdawcza oraz Biu
ro Synodalne, z ks. mgr. Ryszardem Dą
browskim, kanclerzem Kurii Biskupiej 
w Warszawie, jako przewodniczącym. 
Wszystkie komisje rozpoczęły długą, 
„benedyktyńską pracę” zmierzającą do

cd. na str. 8— 9

Słowo do członków  Synodu kieruje jeden z najstarszych kapłanów  Kościoła, 
ks. doc. dr Edward Balakier
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Jezus Chrystus sam m ów i o s o 
bie jako o nauczycielu i m ów i o 
swej godności nauczycielskiej. 
W edług Ewangelii św. Marka (1, 
35— 38) Jezus po uzdrowieniu 
chorych udał się na m iejsce p u 
stynne, by się modlić. Szym on i 
inni szukali Jezusa, by Go spro
wadzić do ludu. Jezus odpow ie
dział im : „Pójdźm y... do  sąsiednich 
m iejscow ości, abym  i tam mógł 
nauczać, bo na to wyszedłem ” . W 
przypowieści o siewcy (Mk 4, 
3— 9) Chrystus m ów i zapewne o 
sobie. On sieje ziarno słowa na 
roli świata. M amy też wreszcie 
słowa Pańskie. „U czeń nie prze
wyższa nauczyciela, ani sługa 
swego pana” (Mt 10,24). Jezus 
odw ołał się tutaj do stosunków 
panujących w  świecie. Słowa te 
zawierają jednak coś głębszego 
Ten Nauczyciel jest czymś w ięcej 
niż nauczycielem. On jest Pa
nem. Uczeń jest tutaj czymś 
m niejszym , niż jest zw ykły u - 
czeń —  jest sługą. Dlatego sło
wa Jezusa przekazują coś w ię 
cej niż samo tylko pouczenie. Je
go słow o daje życie i zbawienie; 
w ypędza dem ony (Mk 1.25), uz
drawia i ratuje całego człowieka 
(M k 1,14), przyw raca życia um ar
łym  (Mk 5,41).

Także w  synagodze Jezus w y 
stępuje jako nauczyciel (Mt 
9,35). Sw. Łukasz (4, 16— 30)
tworzy scenę pierwszego kazania 
Jezusa w  Jego rodzinnym  m ieś
cie Nazarecie. Już przy p ierw 
szym wystąpieniu Jezusa jest w i
doczne, że zostanie On odrzucony 
przez lud Izraela, a Ewangelia 
przejdzie do pogan. Jest to dro
ga Ewangelii, którą św. Łukasz 
opisze w  Dziejach Apostolskich

Dwa podobne do siebie opo
wiadania o ostatnich dniach Je
zusa przedstawiają, jak w ysyła 
On dwu uczniów, by szukali 
osiołka dla w jazdu Pana do Je
rozolim y (Mk 11, 1— 3) oraz by 
przygotow ali w ieczernik do ucz
ty paschalnej (Mk 14, 12— 16). 
Uczniowie m ają powiedzieć: „Pan 
go (oślęcia) potrzebuje” (Mk 
11,3) i —  „N auczyciel pyta: gdzie 
jest dla Mnie izba, w  której 
m ógłbym  spożyć Paschę z ucz
niam i m oim i?” (Mk 14,14). W  cu
dow ny sposób Jezus z góry zna

sw ój los. P rzyjm uje go i przy- są w  Izraelu znani i poważani su. Jednak dziś, jutro i pojutrze
gotow uje się na to, co  G o czeka. jako nauczyciele, cudotw órcy i muszę być w  drodze, bo rzecz
Nie ulega brutalnej przem ocy, męczennicy. Pod każdym  z tych niemożliwa, żeby prorok zginął
lecz dobrow olnie idzie na mękę. trzech w zględów  Jezus okazał się poza Jerozolim ą” (Łk 13,31— 33).
Jezus jest przede wszystkim na- prorokiem : przez swą naukę (Mt Opowiadanie zawiera biograficz-
uczycielem  i Panem. 23,34), przez cuda (Łk 7,16) i ne elementy. Faryzeusze są tu

W  gw ałtow nej rozprawie z la -  przez cierpienie (Mt 23, 29,37). przyjaciółm i Jezusa, a nie —  jak
ryzeuszami i uczonym i w  Piśmie, Czy Jezus sam przypisywał so- później — Jego wrogam i. Za-
Jezusowe nauczanie zostało prze- bie zadania i tytuł proroka? Je- znaczony tu jest także stosunek
ciwstawione rabinom : „W y nie zus, odrzucony w  Nazarecie, m ó- Jezusa do Jego świeckiego w ład -
pozw alajcie nazywać się Rabbi, w i: „T ylko w  sw ojej ojczyźnie, cy. Pierwotne słowa Jezusa w y -
albow iem  jeden jest wasz Nau- wśród swoich krew nych i w  jaśniono później jako zapowiedź
czyciel, a w y wszyscy braćmi je -  swoim  domu może być prorok męki i zmartwychwstania. P ow -
steście. Nikogo też na ziemi nie tak lekcew ażony” (Mk 6,4). P o- tarza się skarga na m ordowanie
nazywajcie waszym  ojcem ; jeden sługując się przysłowiem , Jezus proroków : „Jeruzalem, Jeruza-
bow iem  jest O jciec wasz, Ten w  porów nuje sw ój los z losem pro- lem! Ty zabijasz proroków  i ka-
niebie. Nie chciejcie również, że- roka; siebie samego nie nazywa m ienujesz tych, którzy do ciebie
by was nazywano mistrzami, bo jednak w prost prorokiem . Gdy są posłani. Ile razy chciałem
jeden jest tylko w asz Mistrz, faryzeusze przestrzegają Jezusa zgromadzić tw oje  dzieci” (Łk
Chrystus” (Mt 23, 8— 10). przed Herodem, On im odpow ia- 13,34). W  tych słowach Jezus sta-

Jezus jako nauczyciel u jaw nia da: „Idźcie i pow iedzcie temu li- w ia się w  szeregu proroków ,
się także w  tytule proroka, który sowi: Oto w yrzucam  złe duchy w  opowiadaniu o przem ienie-
otrzym uje w  N ow ym  Testam en- i dokonuje uzdrowień dziś i ju t- njUj głos Boga samego przedsta-
cie. Prorocy Starego Przym ierza ro, a trzeciego dnia będę u kre- -wia Jezusa jako oczekiwanego

proroka: „T o  jest m ój Syn um i
łowany, Jego słuchajcie” (Mk 
9,7). Poświadczenie o Synu —

WYTNIJ I WYPEŁNIJ CZYTELNIE! w edług Ps 2,7 —  łączy się z o-
bietnicą proroka —  w edług Pwt 
18,15. Syn spełnia obietnicę po-

Imię .......................................................................................................................... nad wszelkie oczekiwanie, gdyż
Syn jest kimś większym  niż n a j-

N a z w i s k o ................................................................................................................... w iększy prorok.
Pierwsze kazanie apostołów

uuca ...........................................................................................................................świadczy o Jezusie jako o praw -
^  , . . , . dziwym  proroku. W  kazaniu na
Kod m i e js c o w o ś c i .......................................................... .............................placu świątyni św. Piotr mówi,

»«• -i «-*• że na Chrystusie spełniły się sło-Zam awiam  ........  egz. M odlitewnika „O jcze Nasz w a M ojżesza (Pwt 1815) P o_
Cena 1 egz., zł. 500. w iedział przecież M ojżesz: „P ro -

Zamówienie na modlitewnik należy wysłać do Administracji Instj- g°^a ^  n̂ Zi ^ dZ1 b^ac™ vva’
tutu Wydawniczego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. J. Dą- szych„ j — . jegt jednak więcej
browskieg-o 60 niż prorokiem , gdyż jest Synem
02-o61 Warszawa (Dz 332—26)

Wysyłka następuje za zaliczeniem pocztowym. Jezus âko nauczyciel i pro
rok jest postacią historyczną. N o-

M odlitewnik „O jcze Nasz” —  — Sakrament Pokuty w y Testament interpretuje i po-
stron 650 —  w ydany jest w  —  Droga K rzyżow a głębia historię. Jezus jest ponad
twardej czarnej oprawie ze złoco- —  Gorzkie żale w szelkim  ludzkim nauczaniem,
nym  napisem. Na jego treść skła- —  Nabożeństwo do Ducha Sw ię- Jego boskie synostwo gwarantu-
dają się: tego je prawdę Jego słów. „W szystko
—  W skazania życiow e —  Nabożeństwo do NM P przekazał mi O jciec m ój. Nikt
__ W iadom ości katechetyczne — Nabożeństwo do św. Józefa też nie zna Syna, tylko O jciec,
— Codzienny pacierz — Nabożeństwo do św. Barbary ani O jca nikt nie zna, ty lko Syn
— M odlitwy dodatkowe do pa- — Nabożeństwo pokutne i ten komu Syn zechce ob jaw ić”

cierza — M odlitwa za chorych (Mt 11,27). W  Ewangelii św. Ja-
__ Msza święta —  M odlitwa za konających na Chrystus stale pow tarza:
■— Nieszporty *—■ M odlitw y różne „M oja nauka nie jest m oją, lecz
— Nabożeństwo eucharystyczne —  oraz w iele pieśni religijnych Tego, który Mnie posłał” (J 7,16).
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Sympozjum w ocenie uczestników

KRAJ ŚWIAT

w Strzyżowicach k. Będzina
Stało się już niemalże tradyc

ją, że zabieram głos po każdym 
sym pozjum  naukowym  (tym ra
zem jest to już trzecie sym poz
jum). Za każdym razem jestem 
jednakow o wzruszony i urado
w any faktem, że mogę uczestni
czyć w  tak w ażnym  dla nasze
go K ościoła (i osobiście dla mnie) 
wydarzeniu. Pragnę podkreślić, 
że zorganizowanie sympozjum 
naukowego w  90 rocznicę P ol
skiego N arodow ego Kościoła K a
tolickiego było konieczne —  choć
by tylko dla uświadomienia so
bie ogrom nego dorobku myśli 
ludzkiej m inionych 90 lat, myśli 
związanych z budow ą na ziemi 
am erykańskiej, a potem  i pol
skiej, naszego Kościoła.

Tak się złożyło, że nie mogę 
zostać na obradach do końca. 
Bardzo tego żałuję, ale muszę 
w racać do sw ej parafii, by speł
nić posługę duszpasterską. Zmarł 
bow iem  nasz parafianin, młody 
człow iek —  niestety, straszna 
nieuleczalna choroba nie zna li
tości i nie w ybiera. W yjeżdżam 
w ięc o jeden dzień w cześniej.

Jakie są m oje  wrażenia po 
wysłuchaniu referatów  i burzli
w ej dyskusji? M ogę stwierdzić 
jedno, że w iele ciekaw ych, n o
wych rzeczy dowiedziałem  się o 
K ościele starokatolickim, o Ut
rechcie. Chociaż lubię czytać 
prace dotyczące K ościoła staro
katolickiego, to nigdzie nie zna
lazłem tylu w iadom ości, ile zo
stało przekazanych nam wszyst
kim właśnie tu, na tym  sym poz
jum.

Referaty, których z uwagą w y 
słuchałem, pogłębiły i ugrunto
w ały m oją w iedzę o Kościele 
starokatolickim . I tu —  ukłon w  
kierunku Zarządu G łów nego Spo
łecznego Tow arzystw a Polskich 
K atolików , a szczególnie Orga
nizatora sym pozjum  —  prezesa 
bpa doc. dra hab. W iktora W y- 
soczańskiego, za zorganizowanie 
tego sym pozjum  oraz za to, że 
potrafi tak świetnie pogodzić 
sw oją pracę w  Chrześcijańskiej 
Akadem ii Teologicznej z ukierun
kowaniem  myśli całego naszego 
Kościoła, czego dobitnym  w yra
zem jest zorganizowanie i przy
gotowanie sym pozjum  naukow e
go (a jest to praca ogromna!). 
Jesteśmy w szyscy w dzięczni bp. 
W ysoczańskiemu za tę pracę oraz 
(myślę, że nikt się nie obrazi, 
jeśli dodam) za warunki bytow a
nia i słuchania sym pozjum , ja
kie nam stwarza.

W czasie poprzednich sym poz
jów  zaprezentowane zostały syl
wetki w ybitnych P olaków -patrio- 
tówr Bpa Franciszka Hodura (w 
130 rocznicę urodzin) i Bpa L e
ona Grochow skiego (w 100 rocz
nicę urodzin). Obecnie zastana
w iam y się nad sprawam i bar
dziej specyficznym i —  ściśle teo
logicznymi. Dla nas, teologów , 
problem atyka ta jest niezwykle 
ważna. Pragnęliśm y tych tem a
tów, bow iem  wiele spraw jest 
godnych uwagi i w nikliw ego roz
ważenia. Należy jasno zdać so
bie z tego sprawę, że przeżywa
m y obecnie historyczną chwilę
— K ościół Polskokatolicki w y 
chodzi na tzw. szersze wody. 
Częściej i w ięcej m ów i się i p i
sze na temat K ościoła Polskoka- 
tolickiego, zaangażowane są środ
ki m asowego przekazu (łącznie z 
Polską Telewizją). K ościół P ol
skokatolicki aktywizuje się na 
polu naukowym  —  właśnie przez 
m iędzynarodow e sympozja.

Mam nadzieję, że referaty w y 
głoszone na tym  sym pozjum  sta
ną się dostępne dla innych od
biorców , dzięki opublikowaniu 
ich na łamach „R odziny” (jak to 
już miało m iejsce w  przypadku 
dwóch poprzednich sym pozjów). 
Z przyjem nością jeszcze raz za
poznam się z tymi interesujący
mi referatam i. Jeszcze raz ser
decznie dziękuję za zaufanie i 
zaproszenie na sympozjum.

Notowała: 
MAŁGORZATA KĄPIŃ8KA

W ratuszu miasta K loster- 
neuburg (Austria) w ręczono 
polskiemu dram aturgowi i sa
tyrykow i S ławom irow i M roż
kowi nagrodę im. Frenza K af
ki w w ysokości 100 tys. szylin
gów  austriackich.

Od 1 do 5 czerw ca hr. od by 
wała się w  W arszawie II run
da polsko-am erykańskich ne
goc jac ji w  sprawie now ej u- 
m ow y o w spółpracy w dzie
dzinie nauki i techniki oraz 
je j finansowania. W w yniku 
rozm ów parafowano tekst u- 
m ow y, która zakłada rozw ój 
w spółpracy naukow o-techn icz
nej na zasadzie rów ności oraz 
w zajem nych i obopólnych  k o 
rzyści. Przew iduje ona w spól
ne przedsięwzięcia badawcze, 
rozw ojow e i projektow e w 
uzgodnionych dziedzinach, 
wspólne konferencje naukowe 
oraz wym ianę naukow ców  i 
in form acji naukow o-technicz- 
nej.

Zastępca przew odniczącego 
Rady Państwa, prezes T ow a
rzystwa „P olon ia ”  T.W. M łyń
czak udał się 16 czerw ca br. 
z w izyta do Kanady. W pro
gramie w izyty  nrzewidziano 
spotkania, z kanadyjską P o lo 
nią, z je j działaczami gospo
darczym i, a także kontakty z 
przedstawicielami życia poli
tycznego i gospodarczego Ka
nady.

D wudniowe obrady 7 sesji 
Polsko-A m erykańskiej Rady 
G ospodarczej odbyły  się w 
Poznaniu. Przedstawiciele pol
skich i am erykańskich sfer 
gospodarczych ustalili now e 
zasady w spółpracy w  w arun
kach funkcjon u jącej znów  
klauzuli najwyższego uprzyw i
lejow ania dla tow arów  pol
skich w  USA.

Dwa projekty  ustaw o za
sadniczym  znaczeniu dla dzie
ła reform y — życia  publicz
nego oraz funkcjonow ania g o 
spodarki — znalazły się na 
porządku obrad plenarnych 
Sejmu. W pierwszym  czytaniu 
Sejm  rozpatrzył poselski pro
jekt ustaw y o  rzeczniku praw 
obywatelskich oraz rządow y 
projekt ustawy o jednostkach 
innow acyjno-w drożeniow ych .

iPo obliczeniu ponad 95 proc. 
głosów  w e w łoskich w yb o 
rach do Izby D eputow anych  
chadecja zdobyła 34,1 proc. 
głosów  (o 1,2 proc. w ięce j niż 
w 1983 r .). Za kom unistam i 
opow iedziało się 26,6 proc. w y 
borców . P ow ażny przyrost za
notow ali socjaliści: 14,3 proc. 
w obec  22,4 proc. przed cz te 
rem a laty. W Senacie podział 
głosów  przedstawia się nastę
pująco: chadecja 33,6 proc. (w  
1983 r. — 32,4 proc.), kom uni
ści 28,3 proc. (ZQ,8), socjaliści 
20,9 proc. (11,4).

We Francji powstała nowa 
organizacja antym llitarystycz- 
na walcząca o rozbrojen ie  ją 
drowe ,,M ovem ent Z ero ”  (Ruch 
na Rzecz Rozwiązania z e r o 
w ego). W przedstaw ionym  ma
nifeście człon kow ie organizacji 
— studenci, licealiści, młodzi 
tw órcy  i sportow cy  — w ezw a
li francuską m łodzież do 
zw iększenia w ysiłków  i dzia
łań na rzecz p oko ju  i roz
brojenia .

W ZSRR rozwiązano instytut 
badawczy ekonom iki budow 
nictwa, który  nie w ykon yw ał 
pow ierzonych  mu zadań. Jest 
to p ierw szy tego typu  przy
padek w  Zw iązku Radziec
kim , odzw ierciedlalacy vo lity - 
kę przebudow y, także i w  tym  
zakresie. Instytut został roz
wiązany na kilka m iesięcy  
przed... jubileuszem  30-lecia 
istnienia, do k tórego zresztą  
już trw ały przygotow ania.

Dziennik hawański ,,Gran- 
m a”  poinform ow ał, że aspo
łeczne elem enty zakłóciły  ład 
i porządek w nobllźu amba
sady francuskiej w Hawanie. 
Nastąpiło to pod w pływ em  
pogłoski o tym , iż w spom nia
na placów ka udziela wiz  o so 
bom , które pragną w yem igro
wać do Stanów Z jed n oczo
nych. Dziennik poinform ow ał 
rów nież, że pod zarzutem  za
kłócenia  porządku kilkadzie
siąt osób zostało zatrzym a
nych .

R zecznik Indyjskiego Mini
stra Spraiu Zagranicznych od
rzucił jako „ bezpodstaw ne i 
kłam liw e”  rozpow szechniane 
przez prasę zachodnią oświad
czenia am erykańskich działa
czy p olitycznych , że radzieckie  
o k rę ty  podw odne korzystają  
z in dyjsk iej bazy na wyspach  
Nikobarach. R zecznik dodał, 
że ok rę ty  radzieckie nie k o 
rzystają z żadnej bazy na te 
rytorium  Indii.

W ydarzeniem tegorocznego F e 
stiwalu M uzyki „Łańcut 87”  
byi w ystęp sławnego ju ż w  
Europie fenom enalnego 10-
-letniegc skrzypka z Ju go

sławii Stefana M ilenkovica

Najlepszym  sportow cem  na
szego kontynentu w  1986 ro 
ku w ankiecie PAP została 
znana lekkoatletka Niem iec
kiej Republiki D em okratycz

nej Haike Drechsler
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Z zagadnień dogmatyki katolickiej 

Pośrednik między Bogiem a ludźmi
Rozpoczynam y, w  Imię Jezusa 

Chrystusa, naukę o Jego zbaw 
czych dziełach —  zwłaszcza o 
M ęce i śm ierci krzyżow ej. Przez 
tę Ofiarę, podjętą dobrowolnie, 
Syn Boży dokonał odkupienia 
ludzkości. U podstaw  tej nau
ki, którą dogm atycy nazywają 
Soteriologią — czyli wiedzą o 
zbawieniu, leżą dwie objaw ione 
przez Boga praw dy: o upadku 
m oralnym  człow ieka i o postano
wieniu O jca niebieskiego, by go 
ratować. Obie te praw dy om ów i
liśmy podczas prezentowania re
ligijnego spojrzenia na pochodze
nie człowieka, jak też jego prze
znaczenie.

Proroctw a mesjańskie prześle
dziliśm y w e wstępie do Chrysto
logii. N iebawem przypom nim y te, 
które dokładnie zapowiadały 
Chrystusa jako Męża boleści, 
oraz podawały szczegóły Jego 
męki. O bjawienie nie podaje 
ściśle opracowanego traktatu na
ukow ego o dziele Odkupienia. Sy
stematyczne ujęcie, jakie pre
zentuje katolicka teologia, jest 
w ynikiem  pracy Apostołów  i ich

następców. To uczniowie Chry
stusa, w  oparciu o słowa swego 
Mistrza i zapowiedzi Proroków  
podane w  Starym Testamencie 
starali się uporządkować i po 
dać następnym pokoleniom  Ewan
gelię, czyli Radosną Nowinę o 
m ożliw ości pojednania człowieka 
z Bogiem w  Jezusie.

Uświadom iono sobie coraz do
kładniej nędzę ludzką tak du
chową, jak też cielesną oraz 
przepaść, jaką w ykopał człowiek 
między sobą a Bogiem  przez 
grzech, i jeszcze bardziej niepo
jętą dobroć Boga O jca spieszą
cego nam na ratunek: „A le  O j
ciec się zlitował nad nędzną ludzi 
dolą, —  Syn się chętnie ofiaro- 
wał, by  spełnił O jca w olę” . Nim 
w  pełni odkryto cały majestat i 
dostojeństwo Jezusa Chrystusa 
Syna Bożego oraz ogrom  dzieła, 
jakie dokonał, ogłoszono G o P o
średnikiem między Bogiem a 
człowiekiem . To miano stanowi 
jakby fundament dalszych zbaw
czych poczynań Jezusa Chrystu
sa. Poznajm y bliżej naszego M i
strza w  tej roli.

K ogo w ogóle nazywam y p o 
średnikiem? Takiego człowieka, 
który załatwia jakieś sprawy, 
m iędzy oddalonym i od siebie 
stronami. Im  sprawy są w aż
niejsze, tym  godniejszych w ym a
gają mediatorów, czyli pośredni
ków. Im strony są wyższe, rów 
nież. Na przykład łącznikiem 
m iędzy jednym  a drugim Pań
stwem byw a na stałe am basa
dor. Gdy jednak dochodzi do za
w arcia szczególnie ważnej um o
w y m iędzypaństwowej, rolę ne
gocjatora czy mediatora spełnia 
jeszcze wyższa rangą w  h ie
rarchii społecznej osoba. N iezbęd
ny wprost jest mediator między 
powaśnionym i stronami, by do
prowadzić do zgody. Tak w łaś
nie rozum iano zadanie Chrystu
sa: Pośrednik między Bogiem a 
ludźmi. Z jednej strony Majestat 
W szechm ogącego Boga Stw orzy
ciela, obrażonego grzechem, z 
drugiej w inow ajca, „c o  jadł ow oc 
z zakazanego drzew a” . Kto d o 
prowadził do zgody? Kto naprawi 
krzyw dy wyrządzone Stw órcy? 
Kto zmaże w iny ludzkości? U czy

ni to Jezus Chrystus, um iłow a
ny Syn O jca niebieskiego i ziem
skiej Matki. Jego czyny, jego 
czyny Boga, będą miały wartość 
nieskończoną, a w ięc taką, że bę
dą m ogły zadośćuczynić sprawie
dliwości bożej. Ponieważ będą to 
zarazem czyny ludzkie, krzywda 
rzeczywiście zostanie zmazana, 
bo wynagrodzenie złoży za ro 
dzaj ludzki jeden z ludzi, podob
ny nam w e wszystkim, oprócz 
grzedhu. Głosicielem  nauki, że 
Chrystus jest doskonałym  P o
średnikiem między Bogiem i 
ludźmi okazał się ^ w . Paweł 
Apostoł. W  jego Liście do T y
moteusza czytam y: „Jeden jest 
Bóg i jeden Pośrednik między 
Bogiem a ludźmi, człow iek Jezus 
Chrystus” . Zasadność tej tezy w y 
jaśnia św. Augustyn, gdy mówi, 
że Chrystus jest doskonałym  po
średnikiem m iędzy niebem a zie
mią przez ubóstwienie w  sobie 
człowieczeństwa i uczłowieczenie 
bóstwa. Tak więc, już cud W cie
lenia i Unia Hipostatyczna były 
aktami, przez które Bóg O jciec 
w  swoim  Synu pojednał się 
wspaniałom yślnie z człowiekiem. 
M ianem pośredników  obdarzamy 
również świętych w  niebie i ka
płanów  na ziemi. Jest to jednak 
już pośrednictw o służebne, zle
cone. Naszą odpow iedzią na praw 
dę o pośrednictwie Chrystusa po 
winno być oddanie się naszemu 
Panu całym  sercem.

Ks. A. BIELEC

Trudne pytania

Kwadratura koła

Nie przeminęły echa tragedii 
w szpitalu w e W łocławku, a już 
mamy następną. Tym  razem w 
Instytucie M atki i Dziecka w 
Warszawie. Obie — jak w iem y — 
kosztowały życie now o narodzo
nych istot.

I w  pierwszym  i w  drugim 
przypadku zło zaistniało w sku
tek niew łaściw ych w arunków  
sanitarno-higienicznych panują
cych w  obiektach szpitalnych. W 
tym także na oddziałach gine
kologiczno-położniczych. We W ło
cławku pociągnięto do odpow ie
dzialności ordynatora oddziału i 
jedną czy dwie osoby ze śred
niego personelu medycznego. W 
sprawie tragedii w  Szpitalu 
W olskim  —  śledztwo trwa.

Jakie by jednak nie było orze
czenie w  tej sprawie, w  niczym  
nie zmieni ono stanu naszego 
szpitalnictwa. W prawdzie w e 
W łocławku po zaistniałym niesz
częściu w krótce potem  przystą
piono do remontu szpitala i na 
jakiś czas przynajm niej w  tym 
konkretnym  przypadku nieszczęś
cie zostało zażegnane, to i tak 
nasuwa się pytanie: na jak dłu
go?

Z w ypow iedzi przedstawicieli

sanepidu przytoczonych w  czerw 
cow ym  numerze „K uriera P ol
skiego” wynika, że dramat, jaki 
zaistniał w  Instytucie Matki i 
Dziecka m ógł zdarzyć się gdzie 
indziej. Nie rem ontowane szpi
tale są bow iem  „Chlebem pow 
szednim”  w  stołecznej i nie ty l
ko stołecznej służbie zdrowia. 
(Równie trudna sytuacja jest np. 
w  K rakowie, gdzie w iększość k li
nik położniczych wym aga na
tychm iastowych remontów).
Prawda ta znana jest wszystkim 
od lat. Niestety, od lat brakuje 
również środków  i w ykonaw ców . 
A  przecież każdy szpital pow i
nien bezwzględnie spełniać w szy
stkie z wym aganych w arunków  
higieny i antyseptyki. Powinien. 
G dyby jednak w  pełni respekto
w ać każde z obow iązujących za
rządzeń, ile placów ek zajm ują
cych się lecznictwem  pozostałoby 
do dyspozycji pacjentów ?

Oczywiście nic nie uspraw ie
dliwia tragedii w  W arszawie i 
W łocławku. Przypadki ew ident
nego zaniedbania czy karygodne
go niedbalstwa powinny być ka
rane. W arto sobie jednak zdać 
sprawę, że krytyczny stan nasze
go szpitalnictwa, a już położnict

wa w  szczególności, oraz w yn i
kające z niego konsekw encje, to 
sprawa nie tylko lekarzy i re
sortu zdrowia —  to sprawa naś 
wszystkich. Samo wyciąganie 
konsekw encji prawnych i pocią
ganie do odpowiedzialności nie 
rozwiąże problem u. Nie zapobieg
nie też nieszczęściom. Zaniedba
nia, jakie w  szpitalnictwie pol
skim narosły przez lata, w ym aga
ją dziś przede wszystkim  nakła
dów finansowych. Trzeba przy
znać, nakładów  niebagatelnych. 
Dopiero uzyskanie ich może 
wpłynąć na poprawę w arunków  
lecznictwa szpitalnego (i nie ty l
ko szpitalnego) w  Polsce. Łat
w iej będzie w tedy o nowe obiek
ty i remonty, łatw iej o aparaturę 
diagnostyczną, lek: (niekiedy zu
pełnie podstawowe) a nawet 
środki opatrunkowe, nie m ów iąc 
już o przyrządach do iniekcji, 
transfuzji czy analiz.

Tragedie w e W łocławku, W ar
szawie, to z pewnością najgłoś
niejsze S.O.S. w  historii ostat
nich dwudziestu lat naszego szpi
talnictwa. Najgłośniejsze, ale nie 
jedyne. A larm ujące w ieści co i 
raz podają prasa i inne mass 
media, o w ielu n iepraw idłow oś
ciach dow iadujem y się sami, gdy 
dotknięci chorobą własną czy 
bliskich rozpoczynam y „spacer” 
po szpitalach czy ośrodkach zdro
wia. Pooperacyjne zakażenia nie 
należą do w yjątków , podobnie 
jak zainfekowanie żółtaczką przy 
badaniach krwi, gdyż laboratoria 
analityczne rzadko kiedy dyspo
nują igłami i strzykawkam i jed 
norazowego użytku. W obliczu 
szerzącej się na świecie choroby 
AIDS podobne przypadki muszą 
budzić uzasadniony niepokój!

Nie koniec na tym. Wszystkim 
znany jest również fakt noto
rycznego braku łóżek i personelu 
zarów no pielęgniarskiego, jak i 
pom ocniczego. W  wielu szpitalach 
na łóżko czeka się kilka miesię
cy. W ginekologii i położnictwie 
jest to niemożliwe, w ięc ilość 
pacjentek z konieczności musi 
przekraczać dozw oloną ilość. O 
tym, że m ija się to z zasadami 
higieny i antyseptyki nie muszę 
dodawać. W przypadku, gdy ża
den szpital czy oddział g inekolo- 
giczno-położniczy nie przechodzi 
w ym aganego (dwa razy w  roku) 
remontu praw dopodobieństw o za
każeń niebezpiecznie wzrasta i 
nawet przy maksymalnym w ysił
ku personelu stanowi potencjal
ne zagrożenie.

Niewątpliwie każda z w ym ie
nionych tu trudności musi w  ja 
kimś stopniu rzutować na pracę 
lekarzy oraz zdrowie pacjentów. 
Chociaż w  w ielu przypadkach na
sze chore szpitalnictwo niejedne
go ordynatora przypraw iło o za
wał. Jeśli bow iem  z braku per
sonelu pielęgniarki pełnią obo
wiązki salowych przy jednoczes
nym  w ypełnianiu swoich obo
wiązków , a lekarze miast sani
tariuszy czy noszowych zmuszeni 
są do prac im przypisanych, to... 
itd., itd.

Nie łudźmy się w ięc: braki
polskiego szpitalnictwa w ykra
czają daleko poza przysięgę H i- 
pokratesa. Samą etyką ich nie 
pokonamy. Bo jakkolw iek za
w ód lekarza wym aga je j szcze
gólnie, to w  nie mniejszym  stop
niu w ym aga też okoliczności, by 
m óc się w  pełni rozwinąć. D o
póki to nie nastąpi, dopóty alarm 
będzie trw ał!
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W 150 rocznicy urodzin Władysława Żeleńskiego

Następca 
MONIUSZKI

Żeleński pojaw ił się w  dość specyficznym  
okresie rozw oju  polskiej kultury muzycznej. 
Na ogół lata te traktuje się jako luką po
między działalnością Chopina i M oniuszki z 
jednej, a Karłow icza i Szym anowskiego z 
drugiej strony. Lukę ową w  nie w ystarcza
jący —  jakościow o — sposób usiłuje się w y 
pełnić nazwiskiem Noskowskiego i Żeleń
skiego, kom pozytorów  „niezwykle płodnych
i w ytrw ałych  —  jak pisze Tadeusz Strum ił
ło —  lecz niezdolnych pchnąć sztuki polskiej 
na nowe tory” . Czy tak jest naprawdę? Prze
cież to ze szkoły Noskowskiego i Żeleńskie
go wyszła cała plejada m uzyków  z genial
nym K arolem  Szym anowskim  na czele. 
Prawdą jest, iż nowe prądy w muzyce, tj. 
neorom antyzm i im presjonizm , były  Żeleń
skiemu obce, ale jego różnorodna twórczość 
kom pozytorska była i jest nadal wzorem 
dobrego rzemiosła, stylu, smaku i warsztatu 
kom pozytorskiego.

Przyszły autor Goplany urodził się 6 lipca 
1837 roku w  G rodkow icach, majątku poło 
żonym w  połow ie drogi między Krakowem  
a Bochnią, jako syn M arcjana i Kam ili z 
Russockich. Pan M arcjan grał nieźle na fo r 
tepianie, a nawet kom ponował. Stosunkowo 
wcześnie mały W ładysław w ykazał zainte
resowanie muzyką i już w  roku 1848 matka 
zadecydowała (ojciec zginął w  wypadkach 
r. 1846) o jego m uzycznym  przeznaczeniu.

Na zapadłej w si m ałopolskiej nie mogli 
młodzi Żeleńscy otrzymać stosownego w y
kształcenia. W dowa po M arcjanie zamieszka
ła w ięc z synami w  K rakowie, w  samym 
śródmieściu, przy ulicy G ołębiej. Pierwszym  
nauczycielem  gry na fortepianie m łodego 
W ładysława był K azim ierz W ojciechowski. 
W dwa lata później K raków  został częścio
w o zniszczony przez w ielki pożar; z płom ie
ni, które ogarnęły mieszkanie Żeleńskich, u
ratował W ładysław jedynie ulubione swoje 
skrzypce.

W  tym  pamiętnym 1850 roku został W ła
dysław uczniem gimnazjum św. Anny, któ
re ukończył w  r. 1857. Nie ustawała w  tym 
czasie i nauka muzyki. W r. 1854 został 
uczniem osiadłego od lat w  Krakowie Cze
cha Jana Germasza, biegłego pianisty i dy
rygenta, zaś kom pozycji zaczął się uczyć u 
PYanciszka M ireckiego (1791— 1862), ucznia 
J.N. Hummla w  W iedniu i dyrektora w łas
nej szkoły muzycznej w  Krakowie.

Do pierwszych utw orów  Żeleńskiego napi
sanych w  tym okresie należą: dwa kwartety 
sm yczkowe, trio i uwertura na orkiestrę. 
W prawdzie kom pozycje te zaginęły, ale w y 
dana później Sonata na fortepian —  jako 
op. 3, wyraźnie w ykazuje duży w pływ  Mi
reckiego na jego twórczość.

W  dwa lata po ukończeniu gim nazjum  
krakowskiego w yjechał Żeleński na studia 
uniwersyteckie do Pragi Czeskiej, gdzie uzy
skuje stopień doktora filozofii. Tu pogłębia 
również sw oje  studia m uzyczne: kom pozycji 
u Józefa K rejćiego (1821— 1881) oraz forte
pianu u Aleksandra Dreyschocka (1818— 1869).

W ładysław Żeleński. Fot. ok. 1920 r.

Z korespondencji Żeleńskiego z okresu pra
skiego zachował się ciekaw y list do p rzyja 
ciela Juliana Łukaszewskiego, w  którym m. 
in. pisze: „... w ierząj mi, drogi Łukaszu, iż 
to już nie Praga co przeszłego roku, P olo
nia —  owa poczciw a —  rozjechała się, Cie
bie przede wszystkim  brak czuć się daje (...). 
Po ukończonych studiach mam pozostać jakiś 
czas w  kraju, najprędzej w  K rakowie, gdzie 
samodzielnie w yrabiać będę ducha mego 
kom pozytorskiego, po czym udam się za gra
nicę, chcąc dobić się w aw rzynów  jako skoń
czony artysta, zanim przyjdzie chwila sto
sowna poświęcić pracę sw oją O jczyźnie na 
drodze pedagogicznej (...) Rygorozum  m oje 
z historii zdaję 24 marca, po czym odbędę 
prom ocję doktorską. Oby jak najprędzej na
deszła ta chwila, abym  w iernym  był ko
chankiem m ej M uzy (...). T w ój kochający 
cię muzyk, organista i przyjaciel, W ładysław 
Żeleński. Praga 17 lutego 1862” .

Już w  Pradze zaczął Żeleński tw orzyć pieś
ni solowe z towarzyszeniem  fortepianu do 
słów  Bohdana Zaleskiego i M ickiewicza. T u 
taj narodził się pierwszy pom ysł jego uw er
tury fantastycznej będącej w yrazem  dozna
nych wrażeń z w ycieczki w  Tatry, w  czasie 
jego w akacji letnich, spędzonych w  Polsce w 
1860 roku. Uwerturę pt. W  Tatrach napisał 
w  kilka lat później.

K ilka miesięcy 1865 r. spędził Żeleński w 
Wiedniu, gdzie poznał wczesne dzieła opero
w e Ryszarda Wagnera, a także słynne obra
zy Artura Grottgera, któremu często śpiewał 
sw oje pieśni.

W latach 1866— 1871 pogłębiał Żeleński 
sw oje studia muzyczne w  Paryżu, gdzie zo
stał pryw atnym  uczniem Bertolda Damckego 
(1812— 1875), przyjaciela Hektora Berlioza. W 
czasie nauki u Damckego napisał W ariacje 
g-m oll op. 21 na kwartet sm yczkow y, dwa 
kwartety sm yczkow e i mszę na chór żeński 
z towarzyszeniem organów oraz kilka innych 
utworów.

W 1878 roku pisał Żeleński z W arszawy
o swoim  pobycie w  Paryżu do w spom niane
go już Łukaszewskiego: „D o roku 1866 po
zostawałem w  Pradze z przerwam i w aka
cyjnym i; jedną zimę przepędziłem w  W ied
niu, a jedną w  Dreźnie. Praga coraz mniej

mnie nęciła, bo już —  prawdę pow iedziaw 
szy —  nie miałem co tam robić. Zdecydo
wałem się w  końcu 1866 na w yjazd do Pa
ryża. Bardzo mi tam było smutno z same
go początku (...) Pierwszy miesiąc prawie sa
motnie przepędziłem, aż dopiero w  początku 
1867, z przyjazdem  nieodżałowanego G rott
gera zacząłem się czuć cokolw iek w  domu. 
Poznawszy, że nie wszystkie rozum y w yw io
złem z Pragi od pana K rejćiego, zapisałem 
się do K onserw atorium  Paryskiego, specjal
nie do klasy kom pozycji pana Rebera (...) 
pan Reber, doskonały muzyk, ale taki nu
dziarz zatabaczony, z którym  i pół słowa 
dogadać się nie mogłem. Porzuciw szy kon
serwatorium, w  początkach roku 1868 dosta
łem się pod opiekę pana Damckego. nieza
wodnie najlepszego pedagoga w  Paryżu, u 
niego kształciłem się aż do roku 1870...”

Pod koniec tegoż roku pow rócił Żeleński 
do Krakowa, gdzie 30 stycznia 1871 r. dał 
koncert kom pozytorski na fundusz odbudo
wy Sukiennic. Jesienią tegoż roku przenosi 
się do W arszawy, o czym wspom ina w  liście 
do sw ojego przyjaciela, Łukaszewskiego: „P o 
znawszy Warszawę, dałem się ująć w dzięko
wi miasta i jego mieszkańców i osiedliłem 
się tutaj w  październiku r. 1871. Skom po
nowałem  tutaj sym fonię, którą dałem pierw 
szy raz w  koncercie m oich w łasnych utw o
rów dnia 19 kwietnia 1872 r. Podczas tej 
zimy zapoznałem się bliżej z zacną rodziną 
Grabow skich i ożeniłem się z panną Wandą. 
Ślub odbył się 15 kwietnia, na cztery dni 
przed m oim  koncertem  (...) Udało się mi 
otrzymać posadę profesora harmonii i kon
trapunktu przy tutejszym  konserwatorium  
(...) W spólnie z m oim  kolegą Roguskim du
żo zdziałaliśmy dla rozw oju  muzykalności w 
Polsce, wydaliśm y dzieło harmonii w  naszym 
języku, niezawodnie najlepsze ze wszystkich 
w polskim  języku, i to własnym  nakładem. 
W konserwatorium  jednak po 5 latach su
miennej pracy przekonałem się, że nic zbu
dować nie można nie będąc popartym  su
mienną i gorliwą dyrekcją (...) Te okolicz
ności, w cale nie zachęcające, skłoniły mię 
do usunięcia się z konserwatorium  od 1 
stycznia 1878 r .”

P o odejściu  z konserwatorium  objął Żeleń
ski stanowisko dyrektora W arszawskiego T o
warzystwa M uzycznego, którą to funkcję 
objął po Józefie W ieniawskim  (1837— 1912), 
młodszym bracie genialnego skrzypka i kom 
pozytora, Henryka. Po pew nym  czasie, obo
wiązki te zaczęły mu coraz bardziej ciążyć; 
coraz częściej myślał o przeniesieniu się do 
Krakowa. W jesieni 1880 r. zrezygnował Ż e
leński ze stanowiska dyrektora, by w  lipcu 
1881 r. zamieszkać na stałe w  grodzie K ra
kusa i Wandy, gdzie już do śm ierci tu po
został.

Od razu rozpoczął energiczne działania w 
celu założenia Towarzystwa M uzycznego, zaś 
w  1887 roku otw orzył konserwatorium , na 
którego czele stał aż do ostatnich dni życia. 
Mimo uprawiania wszystkich form  m uzycz
nych, Żeleński zasłynsł szczególnie jako 
twórca pieśni i słusznie nosi m iano następ
cy M oniuszki na niwie polskiej pieśni naro
dow ej a także kontynuatora m oniuszkow 
skich tradycji operowych.

W ybitne są zasługi W?adysława Żeleńskie
go dla polskiej kultury muzycznej obejm u
jące różne dziedziny jego działalności: pe
dagogicznej, społecznej i kom pozytorskiej. 
Tw órczością swą zdobył naczelne miejsce 
wśród polskich kom pozytorów  doby pom o- 
niuszkowskiej. Jego opery do dziś utrzym a
ły się w  repertuarze naszych scen opero
w ych (17 m aja br. Opera i Operetka w  K ra
kowie w ystawiła jego „K onrada W allenroda” 
w  reżyserii Haliny Szym ańskiej pod dyrek
cją  Rafała Jacka Delekta).

W ładysław Żeleński zmarł 23 stycznia. 1921 
r. w  Krakowie.

Lud Gaw
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„Postanowili 
apostołowie 

i starsi 
razem  z całym  
Kościołem...”

Ks. Adam  Kuczm a — generalny superintendent 
K ościoła  M etodystycznego i prezezes P olsk iej Ra-1 
dy Ekum enicznej przekazuje życzenia Synodow i

cd. ze str. 3

tego, by do chwili rozpoczęcia Synodu 
przygotowane zostały materiały z od
powiednich dziedzin działalności K o
ścioła oraz poczynić konieczne przygo
towania organizacyjne, dla zapewnienia 
należytego przebiegu tego zgromadzenia 
kościelnego. Rada Synodalna uchwali
ła również szczegółowy regulamin VIII 
Synodu.

W  trosce o wytworzenie w całym na
szym Kościele odpowiedniego klimatu, 
zarówno w okresie przedsynodalnym. 
jak w czasie trwania obrad Synodu, 
Zwierzchnik Kościoła wystosował w 
dniu 12 stycznia br. „Słowo braterskie.., 
do Kapłanów i Ludu Bożego Kościoła 
Polskokatolickiego”.

bp Tym oteusz Kowalski — zw ierzchnik Staroka
tolickiego Kościoła Mariawitów7 przekazuje ż y 

czenia Synodow i

Na wstępie wyraził On uznanie dla 
Rady Synodalnej, Duchowieństwa i 
wiernych, za konstruktywną współpra
cę w  dziele budowania Kościoła Chrys
tusowego. Dał temu wyraz, mówiąc: 
„Z  woli Świętego Synodu w  dniu 10 
lipca 1966 r. zostałem konsekrowany na 
biskupa i przeznaczony na urząd Or
dynariusza Diecezji Warszawskiej. 
Przyjm ując tak wielkie obowiązki, 
przyjąłem maksymę: „Bogu i Polsce” . 
Nie mógłbym im podołać, gdyby nie 
towarzyszyła mi pomoc Boża... oraz 
szczera i ofiarna Wasza współpraca w 
duchu Ewangelii, jak również praw i 
doktryny polskokatolickiej. Z radością 
muszę stwierdzić, że pom ocy tej dozna
łem. Nie byłem i nie jestem sam. Ra
da Synodalna oraz Duchowieństwo wraz 
ze swoimi parafianami obdarzyli mnie

życzliwością, wyrozumieniem i popar
ciem dla moich usiłowań” .

Przewodniczący Rady Synodalnej 
podkreślił następnie z naciskiem, że 
Kościół Jezusa Chrystusa, jakim jest 
również Kościół Polskokatolicki, mogą 
utwierdzić i ugruntować jedynie ludnie 
głębokiej wiary. Zaś wiara ta uzew
nętrzniać się winna przede wszystkim 
w  apostolstwie i w  duchu misyjnym, 
zarówno duchowieństwa, jak i wyznaw
ców  świeckich.

Wielką pomocą do wytworzenia wła
ściwej atmosfery w  codziennej pracy

Życzenia Synodow i przekazuje bp Zdzisław  T ra n 
da — zw ierzchnik Kościoła E w an gelicko-R eform o

wanego

kościelnej, a zwłaszcza podczas trwania 
Synodu, będzie na pewno pamięć o na
pomnieniu Apostoła, zawartym w  sło
wach: „Teraz odrzućcie i w y to wszyst
ko: gniew, zapalczywość, złość, niena
wiść i nieprzyzwoite słowa z ust wa
szych... przyobleczcie się jako wybrani 
Boży, święci i umiłowani w  serdeczne 
współczucie, w  dobroć, pokorę, łagod
ność i cierpliwość, znosząc jedni dru
gich i przebaczając sobie nawzajem” 
(Kol 3,8.12-13a). Warto również mieć 
na pamięci słowa Mojżesza, skierowa
ne do ludu izraelskiego: „Idźcie dokład
nie drogą, jaką wam nakazał Pan, aby
ście zachowali życie” (Pwt 5,33a). „To 
wezwanie —  dodał następnie Zwierzch
nik Kościoła —  skierowane jest do 
wszystkich chrześcijan, w  tym również 
do ludu polskokatolickiego” .
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Kontynuując swoje „S łow o brater
skie”  Zwierzchnik Kościoła dodał na
stępnie: „Naszym zasadniczym zada
niem na dziś i na jutro jest zachowa
nie tożsamości starokatolickiej, tożsa
mości wyznaniowej, a przy tym nie 
wolno nam wyłączyć się z nurtu życia 
narodu. Miejsce Kościoła Polskokato
lickiego w  Polsce zależne jest od na
szej postawy, od naszego życia ducho
wego... Zaś duchowość uzewnętrznia 
się... we właściwym przygotowaniu się 
kapłanów do sprawowania świętych 
czynności, głoszenia Słowa Bożego i 
właściwego wykonywania innych przy
jętych na siebie obowiązków. W yra
zem duchowości polskokatolickiej jest 
także pełne zaangażowanie się w  pra
cy dla ogólnego dobra współbraci, w 
sprawach społecznych, w  sprawach, któ-

Ks. doc. dr Zachariasz Ł yko w im ieniu K ościoła 
Adw entystów  Dnia Siódm ego pozdraw ia członków  

Synodu

konieczna jest nadprzyrodzona pomoc 
i światło z nieba. Dlatego też Zwierzch
nik Kościoła przez prawie cztery m ie
siące (od 26 stycznia do 15 kwietnia 
br.) odprawiał codzienne Msze święte 
w katedrze warszawskiej w  intencji po
szczególnych parafii polskokatolickich. 
Równocześnie modlił się również w in
tencji całego Kościoła i zbliżającego się 
Synodu. Do jego modlitw dołączyli się 
także pozostali duszpasterze wraz ze 
swoimi parafianami. Toteż w  poszcze
gólnych parafiach ofiarowano w  wyżej 
wym ienionych intencjach uczestnictwo 
w  wielkopostnej Drodze Krzyżowej, od
prawione liczne Msze święte i przyję
te Komunie święte.

Nie zapomniano także o bratnim Ko
ściele za oceanem. Dlatego też w dniu

Ks. Edward Czajko — prezes Rady Z jednoczon ego 
K ościoła Ewangelicznego przekazuje życzenia Sy

nodu

prezes PRE —■ ks. prof. dr Witold Be- 
nedyktowicz, zwierzchnik Kościoła M e- 
todystycznego, prezes PRE —  ks. Adam 
Kuczma, zwierzchnik Starokatolickiego 
Kościoła M ariawitów —  bp Tymoteusz 
Kowalski, zwierzchnik Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego —  ks. Edward 
Czajko, dyrektor biura PRE —  ks. dr 
Zdzisław Pawlik, prezes Rady Naczel
nej Kościoła Adwentystów Dnia Siód
mego —  ks. Stanisław Dąbrowski oraz 
ks. senior Jan Walter z Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego.

* * *

W  okresie przedsynodalnym —  jak 
to wynika z treści niniejszego reporta
żu —■ wykonana została ogromna pra
ca, wymagająca wielkiego zaangażowa-

Ks. Konstanty W iazow ski przekazuje życzenia od 
Polskiego K ościoła Chrześcijan Baptystów

rymi żyje cały naród, a także w  walce
0 zachowanie i utrwalenie pokoju” .

Nawiązując zaś do mającego już 
wkrótce rozpocząć się VIII Synodu 
Ogólnopolskiego, nasz Arcypasterz po
wiedział: „Prośm y wspólnie naszego 
Ojca w  niebie o Jego Łaski i błogosła
wieństwo, o asystencję Ducha Świętego, 
by praca nasza wydała oczekiwane o- 
woce; aby najbliższy Synod spełnił po
kładane nadzieje i przyczynił się do 
dalszego rozwoju naszego świętego K o
ścioła” .

Zarówno Zwierzchnik Kościoła, jak
1 pozostałe duchowieństwo oraz wy
znawcy świeccy zdawali sobie sprawę, 
że do realizacji tak ważnego przedsię
wzięcia, jakim jest Synod Ogólnopolski

8 lutego br. bp Tadeusz R. Majewski we
spół z bpem Wiktorem Wysoczańskim 
wystosowali zaproszenie na Synod Ogól
nopolski do Pierwszego Biskupa Jana 
Swantka oraz pozostałych biskupów 
PNKK w USA i Kanadzie. Podob
ne zaproszenia skierowane zostały do 
zwierzchników Kościołów chrześcijań
skich, zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej i innych osobistości z ży
cia religijnego i ekumenicznego. Tak 
więc zaproszenia otrzymali: zwierzch
nik Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego —  metropolita Bazyli, rektor 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
— prof. dr Jan Niemczyk, zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego —  
biskup Janusz Narzyński; zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
—  biskup Zdzisław Tranda, honorowy

nia nie tylko wielu duchownych i świec
kich wyznawców naszego Kościoła, ale 
również innych ludzi dobrej woli. Cho
dziło bowiem o to, by uczestnicy VIII 
Synodu Ogólnopolskiego mieli zapew
nione odpowiednie warunki do pracy 
(uczestnictwo w  obradach było napraw
dę ciężką pracą), do regeneracji sił i 
wypoczynku; by również mogli się m o
dlić. Wszystko zaś po to, byśm y po
dobnie jak niegdyś „apostołowie i star
si wraz z całym Kościołem” (Dz 15,22) 
jerozolimskim, podejm ować mogli waż
ne decyzje pomocne w  budowaniu i u- 
macnianiu Królestwa Bożego na ziemi, 
jakim jest Kościół Chrystusowy.

cdn. 

Ks. JAN KUCZEK
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WARSZEWSKI 
SIERPIEŃ 1944
Powstańczy rapsod baonu

"Zośka"
W O L A  1 sierpnia
16.00 —  Początek koncentracji oddziałów.
16.10 —  Nie sprow okowane przez nas zaczęły się w alki na obiekcie 

..fabryka Telefunken''. Załoga odparła npla, zabijając kilku 
Niem ców.

17.00 — Nakazany termin wystąpienia —  koncentracja zgrupowania
z pow odu przedwczesnych w ybuchów  walk nie została ukoń
czona.

(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

Nareszcie... ostatnie spojrzenie na W arszawę — i w chodzim y w  
głuche uliczki Woli. Od strony cmentarza biegnie Andrzej M orro 
z Kołczanem. (...) W chodzim y szybkim krokiem  do fabryki „T elefun 
ken” , unieszkodliwiam y centralę telefoniczną i rozchodzim y się po 
salach. Chłopcy zakładają w  pośpiechu części oporządzenia w o j
skowego. W szyscy są podnieceni i zaniepokojeni. Nie w iadom o, czy 
koncentracja się uda.

Jeśli tak —  to połow a zadania będzie wykonana. (...) Przy bra
mie stoi kilku ludzi z bronią z naszego batalionu. Przychodzi coraz 
w ięcej chłopców  uginających się pod w ielkim i pakami, z których 
w ystają dobrze znane części składowe stenów. (...) Na podwórzu 
bieganina i ruch. Zbierają się oddziały. Rozdawana jest broń i ekw i
punek. (...)

Od strony ulicy M łynarskiej słychać warkot silnika. Zza zakrętu 
w yjeżdża w olno ciągnik w ojskow y. Chłopcy próbują go zatrzymać 
ale szofer dodaje gazu. Jedzie wprost na nas. W ybiegam y przed 
bramę ostrzeliwując go z pistoletów  m aszynowych i zwykłych. (...) 
Ładna historia: godzina 16, a m y już zaczęliśmy (...).

Od strony Pow ązek na O kopow ej ukazuje się w o jsk ow e auto. (...) 
M aryśka puszcza im kilka serii ze swego erkaemu. Auto staje. N iem 
cy próbują ratować się ucieczką. (...) Po chwili panuje cisza. P lu 
ton po wykonaniu zadania dołącza do kompanii. Wszystkie oddziały 
są gotow e do wymarszu.

(...) Suniemy długim szeregiem w  kierunku miasta — przez k ir
kut. Od strony Dzielnej i Żelaznej dobiegają odgłosy strzałów. Tc 
nasi zaczęli już w Śródmieściu. (...)

Nadeszła wreszcie upragniona chwila!
Nareszcie!

Boruta — kompania „Rudy”, pluton „Alek”)

18.00 —■ Opanowanie szkoły przy ul. O kopowej 55 A  przez Brodę.
Npl w  sile 4 kompanii nie wytrzym ał natarcia i w ycofał 
się ze szkoły.

(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

2 sierpnia
8.00 —• Kilka czołgów' npla wdziera się w  nasz rejon  ze strony za

chodniej i północnej. Opanowano 2 czołgi.
(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

11.30 —  Dowódca „B rod y” m elduje o zdobyciu szkoły przy ul. Spo
kojnej.

14.05 — M eldunek „B rody” : 3 tygrysy, 1 samochód pancerny posu
w ają się od Powązek do Okopowej.

4 sierpnia
5.30 — Natarcie 4 sam ochodów  pancernych ze strony ul. Obozowej 

(Naftusia). Atak odparty, zdobyto 2 kM.
Straty 2-cn rannych.

(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

5 sierpnia
W  dniu 5 sierpnia około 2 po południu natarcie nasze na 
obszar dawnego getta doprow adziło do uwolnienia z obozu 
karnego niem ieckiego około 350 Żydów . (...)

(Biuletyn Informacyjny nr 43—250)

16.50 — Natarcie „B rody” na drugą połow ę obozu na ul. Gęsiej 
wspierane artylerią z czołgu-. Obóz opanowany... Zdobyto 
broń i żywność. Zabito 8 SS-m anów.

(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

5— 6 sierpnia
W w yniku zaciekłej walki Niem com udało się w yprzeć na
sze oddziały do w ysokości pl. K ercelego. Cywilna ludność 
W oli dzieli w alkę żołnierzy.

(Biuletyn Informacyjny nr 44— 260)

N ajm łodszy powstaniec

8 sierpnia
...Obrona cmentarza ewangelickiego oparta na drobnych gru
pach bojow ych  pracujących na zasadzie zasadzki.

(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

10 sierpnia
Okresowy silny nękający ogień m oździerzy na rejon  F -ki 
Pfeifera, szkoły rogu O kopowej i Powązkowskiej.

(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

11 sierpnia
13.40 —  K rzyżow y ogień artylerii i moździerzy z rejonu fabryki na 

M ireckiego, cmentarzy, Powązek i pancerki.
16.00 — Opuszczamy linię O kopow ej. (...)

(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

N ieprzyjaciel otaczał nas coraz ciaśniejszym  pierścieniem. (...) 
N iem com  przychodziły  coraz to nowe posiłki. W łaściw ie m ożna by 
powiedzieć, że opanowali oni sytuację i rozpoczęli z w łaściwą so
bie precyzją wyniszczania sił żywych przeciwnika. Odcinek po od
cinku, ulica po ulicy. (...)

Nasza szkoła trzęsła się i chwiała. (...) M ieliśm y pełne usta i oczy
gruzu. (...) Czekaliśmy na generalny szturm. (...)

Kuba w ezw ał drużynowych. Dostał rozkaz w ytrwania jak n aj
dłużej. W  razie otrzymania rozkazu w ycofania, skaczą kolejno dru
żyny: czwarta, druga, pierwsza. (...) K ierunek w ycofania —  szkoła
na Okopowej. (...)

(...) Rozpoczynała się gra o dużą stawkę. W szystko zależało od szyb
kości postępu N iem ców  w  terenie i od czasu przyjścia rozkazu.

(...) NowTa fala ognia. (...) D obiegł mnie głos z dołu:
— Jur, skacz!
(...) Już byliśm y na dole. (...) Zaraz za budynkiem  zatrzaskały se

rie niem ieckiej emgie.
(...) Rzuciliśm y się w  zabudowania fabryki Pfeifera. Tu czekała 

reszta. Ruszyliśmy w  stronę Starówki.
Ostatni oddział z W oli w ycofa ł się.

(Jur — kompania „Rudy”, pluton „Alek”)
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S T A R Ó W K A  12 sierpnia
Na Stare Miasto pow róciła z zachodniej dzielnicy miasta 
kompania szturmowa. Doskonale prezentujący się oddziaf, 
w kraczający ze sztandarem i śpiewem  w zbudził entuzjazm 
ludności. Żołnierze podkreślają silne natężenie walk, jakie 
toczyli.

(W Walce nr 22 — Dziennik Starego Miasta)
M orro zarządza zbiórkę całej kompanii.
W ychodzim y przed budynek. Na praw ym  skrzydle ustawiają się 

dow ódcy plutonów  i poczet sztandarowy. (...) Przed front kompanii 
w ychodzi Andrzej M orro. Padają suche słowa kom endy i kompania 
maszeruje, skręcając w  ulicę Długą. (...) od czoła zaczynają śpie
w ać (...) Hej, ch łopcy bagnet na broń. (...)

(Jeszcze tego dnia) N iem cy rozpoczęli w ielkie uderzenie na Sta
re Miasto.

(Boruta —  kompania „Rudy” pluton „Alek”)
13 sierpnia

10.00 — Natarcie npla w  kierunku ogrodu Krasińskich, Stawek i
pozycji płk. Leśnika.

13.00 —  Sytuacja opanowana.
(Dziennik bojo ,vy zgrupowania „Radosław”)

li sierpnia
13.00 —  Npl wdziera się do narożnika M urar.owskiej i Pokornej,

M uranowskiej 14, rem izy tram w ajow ej i Sierakowskiej. (...)
(Dziennik bojowy zgrupowania „Radosław”)

22.00 — „B roda” przechodzi do odwodu z zadaniem obsadzenia uli
cy Bonifraterskiej.

20 sierpnia
Utrzymaliśmy dalej odcinek Jana Bożego...

(Rozkaz dzienny L.12, „Broda” 53)
22 sierpnia

W ieczorem  znów nasze natarcie na Dworzec Gdański. Du
że nasze straty...

(Rozkaz dzienny L.12, „Broda” 53)
23 sierpnia

Do obiadu względny spokój. Od godz. 14-ej silne przygo- 
gotowanie ogniowe na wysuniętą linię szpitala Jana Bo
żego. Po 3 godzinach krycia ogniem m oździerzy i bom b lot
niczych, Niem cy przystąpili do szturmu. Żołnierze nasi już 
80 godzin trw ali na stanowiskach. Bardzo duże straty npla 
i nasze. (...)

(Rozkaz dzienny L.12, „Broda” 53) 
28 sierpnia

Stare M iasto w  ogniu najcięższych walk... Sytuacja jest 
ciężka... Po silnym przygotowaniu artyleryjskim  i lotniczym 
Niem cy (...) opanowali gmach PWPW...

(Rzeczpospolita Polska, nr 41— 113)
30 sierpnia

... po uprżednim w ycofaniu  się rannych zdolnych do ew a
kuacji, części ludności cyw ilnej i oddziałów  w ojskow ych , 
straże tylne opuściły Starówkę w  pełnym  porządku.

(Dzień Warszawy nr 1050)

Po południu zapowiadają przygotowanie do ew akuacji szpitala. 
(...) Zapow iadają zbiórkę w  bramie. Zbiera się grupa kilkudziesięciu 
rannych. Przelatują ze świstem sztukasy w  kierunku Sapieżyńskiej i 
Zakroczym skiej —  naszej ostatniej reduty.

Po obliczeniu stanu całe ranne tow arzystwo rusza w  szyku fam i
lijnym  podw órzam i zburzonych dom ów. Dochodzim y piwnicam i do 
Długiej, a następnie do gmachu M inisterstwa Sprawiedliwości.

(...) Po kilku godzinach beznadziejnego w yczekiw ania przychodzą 
przew odnicy i pada rozkaz wym arszu. Na placu tłum y ludzi. (...) 
Jest zupełnie ciemno. (...) Co chwila musimy kłaść się na ziemię, 
gdyż rakiety wyrzucane przez Niem ców w  górę, oświetlają swym

blaskiem cały plac. Z praw ej strony widać potężny pożar. To Fran
ciszkańska i Zakroczymska. Olbrzymie języki ognia trawią resztki 
ocalałych staromiejskich kamienic. Tam bronią się jeszcze nasi.

Dochodzim y do włazu. Ostatnim spojrzeniem  ogarniam i żegnani 
Starówkę. (...)

(Boruta —  kompania „Rudy”, pluton „Alek”) 

C Z E R N I A K Ó W  13 września
Czerniaków stał się obecnie odcinkiem  najbardziej ożyw io
nej działalności niem ieckiej.

(Biuletyn Informacyjny nr 81— 293)
Walka o Czerniaków wciąż przybiera na zaciętości. Niem cy 
chcą tu praw dopodobnie osiągnąć dwa cele: odepchnąć nas 
jak najdalej od W isły i odciąć w alczący Czerniaków od 
polskiego Śródmieścia. Npl ponosi codziennie duże straty w 
ludziach.

(Biuletyn Informacyjny nr 83— 291) 
14/15 września

Na Czerniakowie trwa ciężka walka oddziałów  AK  z n ieu
stającym  naporem  Niem ców, usiłujących ścieśnić nas na 
najm niejszej przestrzeni. Byliśm y zmuszeni opuścić szereg 
ulic.
D owództw u A K  udało się na tym odcinku nawiązać łącz
ność z w ojskam i na brzegu praskim.

(Biuletyn Informacyjny nr 85—293)

IG września
Na Czerniakowie nasze oddziały są w  ścisłym kontakcie bo 
jow ym  z nplem, pod jego silnym ogniem artyleryjskim , gra
natników, moździerzy i „k rów ” . W raz z oddziałem AK  w al
czą oddziały I dyw. Kościuszki z armii Berlinga w  sile 1 
batalionu, które przepraw iły się łodzią w  nocy przez Wisłę.

(Kurier Stołeczny nr 31)

23 września
...szereg żołnierzy... zdołało sie przeprawić na prawy brzeg 
Wisły.

(Głos Demokracji)
24 września

Na Czerniakowie pozostały jeszcze oddziały, które prowadzą 
dalej zaciętą walkę.

(Biuletyn Informacyjny nr 92/300)
W ilanowska 1, ostatni punkt warszawskiego przyczółka, jeszcze się 

broni. W  czasie poprzednich dni padły dom y na W ilanowskiej 18, 
potem 5. Za nami już tylko Wisła. (...)

Ranni wyczerpani do ostatnich granic chłopcy odpierają natarcie 
po natarciu. Sytuacja jest beznadziejna. N iem cy próbują w edrzeć się 
do budynku. Przez okna w padają paczki z trotylem. Piwnice zawa
lone są rannymi. Zbliża się koniec. (...)

Przez otwarte drzwi wpada zabłąkany pow iew  wieczoru. Jacyś lu 
dzie w chodzą po rannych. O dziesiątej przeprawa —  potw ierdzają się 
słowa łączniczki. (...) O dziesiątej mają przyjść łodzie (...) Jaskrawe 
smugi śm iercionośnych świateł gonią w  kierunku tamtego brzegu. (...) 
Artyleria niem iecka ryglu je środek rzeki i pas przed W ałem M ie
dzeszyńskim. (...) Zdenerw owanie wzrasta. (...) Ognień niemieckich 
maszynek potężnieje. (...) Już słychać plusk wioseł. (...) Ogarnięci 
paniką żołnierze rzucają się do w ody. (...) Przepełniona (...) łódź od
pływ a od brzegu. (...)

Gdzieś daleko, na drugiej stronie gra cekaem. (...) Zm ęczone oko 
chwyta błysk w ynurzającego się zza filaru bagnetu.

— K to idzie?
— P o w s t a ń c  y...

(Czart — kompania „Rudy”, pluton „Sad”)
(W ybór i układ dokonany został w  oparciu  o książkę: Pam iętniki żołn ie
rzy baonu „Z o śk a ” , wydaną nakładem  Naszej Księgarni w roku 1957)

ELŻBIETA DOMAŃSKA

Pow stańczy patrol
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Na wakacyjnym szlaku:
stylową zabudowę to nie ty lko problem  H e
lu, to problem  ogólnopolski. Tu jednak tym  
dotkliwszy, że oprócz dobudow y bezstylo- 
w ych plom b, łatających dziury w  zabytko
w ym  kom pleksie budow nictw a helskiego, na
stępowała również bezpowrotna destrukcja 
pozostałych jeszcze, nielicznych obiektów. 
W pisanie do rejestru zabytków  samej tylko 
ulicy gen. W altera i to dopiero w  1973 r. 
nie zm ieniło zniszczeń już przez czas i ludzi 
w prow adzonych, może tylko przyham owało 
ten proces dla nielicznych ocalałych jeszcze

Oficjalna nazwa to Półw ysep Helski. N ie
oficjalne, a nadane ze w zględu na jego 
kształt —  to: Helska Kosa, Gęsia Szyja, 
K row i Ogon albo K row i Język. W  każdym 
razie na samym końcu tych szyj, ogonów 
czy języków , leży Hel, m iejscow ość, do któ
rej najłatw iej dostać się pociągiem , ew en
tualnie statkiem białej floty, dużo trudniej 
samochodem, a już pieszo nie można pewnie 
wcale.

W arto jednak w ykorzystać wszystkie do
stępne środki kom unikacji, aby odwiedzić tę 
niewielką m iejscow ość, położoną naprawdę 
na samym już końcu Polski.

Burzliwe miał H el dzieje, i to nie tylko 
z pow odu burz i sztorm ów  na Bałtyku. R oz
w ija ł się samodzielnie i prężnie od X III do 
X V I wieku. W  mieście założonym  na prawie 
lubeckim  pow stały kościoły, ratusz, szpital, 
port rybacki —  a także karczma, łaźnia i 
więzienie. M iejscow a ludność trudniła się 
przede wszystkim  rybołów stw em  morskim, a 
z biegiem  czasu coraz w ięcej też frachtem 
i handlem, co kupcy z pobliskiego Gdańska, 
obaw iając się konkurencji, przyjm ow ali bar
dzo nieprzychylnie. Stopniow o doprowadzili 
w ięc do całkow itego podporządkowania osa
dy Radzie Miasta Gdańska. W 1572 r. w y 
buchł w  mieście pożar, który strawił n a j
starszą część Helu (zresztą zrównaną później 
z ziemią). Ocalała dzielnica zwana N owym  
Helem, której główne zarysy zachow ały się 
do dziś. Z  biegiem  czasu, z pow odu restryk
cji Rady Miasta Gdańska, następow ało ubo
żenie m ieszkańców Helu, a po przejęciu  m ia
sta w  1733 r. przez w ładze pruskie posu
wała się dalej stopniowa degradacja miasta, 
aż do odebrania mu w  1872 r. praw  m iej
skich.

Tymczasem od pocz. X IX  w. na Helu za
częli pojaw iać się pierw si turyści, dowożeni 
drogą morską z Pucka i z Gdańska. Dla 
bezpieczeństwa coraz liczniej przepływ ających 
i przypływ ających  statków w ybudow ano w 
1827 r. pierwszą m urowaną latarnię morską, 
która istniała aż do 1939 r., k iedy to ze 
w zględów  obronnych musiano ją zniszczyć. 
W  kilkadziesiąt lat po w ybudow aniu, na po
czątku bieżącego stulecia obok latam i umie
szczono dodatkow o sygnalizację dźw iękow ą: 
najp ierw  armatę, strzelającą w  czasie mgły, 
później buczki przeciwm gielne i boje  sygna
lizacyjne.

R ozw ijał się dalej port rybacki, znacznie 
unow ocześniony pod koniec X IX  w., a także 
ośrodek letniskowy, założony w  1896 r. dzię
ki in icjatyw ie gdańskiego Tow arzystw a Że
glugi Parow ej „W isła” , które też w prow a
dziło stałe połączenie żeglugowe z Gdań
skiem. Ośrodek rozw ija ł się w  południow ej 
stronie osady, miał dom  kuracyjny, molo, 
kąpielisko, powstało sporo dom ów  o charak
terze pensjonatow ym  i w illi. P o roku 1919, 
gdy Hel w rócił do Polski, planow ano dal
szy jego rozw ój jako m iejscow ości kuracyj
nej, rozbudow ując i budując w iele nowych 
obiektów. Niestety, znów  Hel miał mniej 
szczęścia, niż inne m iejscow ości, takie jak 
Jurata czy Jastarnia, które przechw ytyw ały 
turystów i w czasow iczów . A  przecież m a- 
low niczość Helu nie podlegała dyskusji. M ię
dzy innym i zabytkami piękna była główna 
ulica starej osady, zabudowana pochodzący
mi z poł. X IX  w. „sym patycznym i i przy
tulnymi dom kam i na kam iennych podm urów 
kach. Dom ki te małe, malowane na biało, 
z czarnem i m ocno nasyconem i smołą w ią
zaniami z drzewa, są kryte dachówką, po
siadają charakterystyczne drzwi w ejściow e, 
rów no po dwie połow y przecięte, tworzące,

Oto jak  można by ło 
uratować i w ykorzystać 
zabytkow ą zabudow ę 
H elu: dom ki rybackie
adaptowane na sklep z 
bursztynam i i na ka
wiarnię „M aszoperia”

budynków. Dlatego właśnie mim o wszystko 
w arto odwiedzić Hel i zobaczyć kilka oca
lałych chałup rybackich, w  których znala
zły oryginalne pom ieszczenia sklepiki, ka
wiarnia czy klub.

A  idąc od portu czy schodząc z mola nie 
można nie odw iedzić Muzeum Rybackiego, 
mieszczącego się w okół gotyckiego kościoła 
poewangelickiego z X V  w. i w  samym jego 
budynku. Jak nazwa jego wskazuje —  m u
zeum prezentuje zbiory związane z rybo
łów stw em  morskim: sieci i różne inne przy
rządy do łow ienia ryb, rybackie łodzie przy
brzeżne —  często będące darowiznam i m ie j
scow ych rybaków  —  części wyposażenia stat
ków  i ich modele. Część eksponatów przed
stawia charakterystyczną nadmorską przyro
dę, a na planszach można obejrzeć histo- 
ryczno-geograficzny zarys Helu i Półwyspu 
Helskiego. Muzeum Rybackie stanowi Oddział 
Centralnego Muzeum M orskiego w  Gdańsku. 
Czynne latem, w  sezonie turystycznym , przy
pomina licznym  zw iedzającym  przeszłość osa
dy, je j ludzi i ich odwieczne związki z Bał
tykiem.

E. DERELKOWSKA

Muzeum R ybackie m ie
ści się w ok ó ł poew an- 
sjelickiego kościoła  pw. 
św. Piotra z X V  w . i 
w sam ym  budynku k o 

ścioła

po odem knięciu górnej połow y, rodzaj okna 
bez ram. Okienka są szerokie, czyste, pełne 
kwiatów, zasłonięte białym i firaneczkami, z 
wnętrzami przypom inającym i wnętrza dom - 
ków  holenderskich. W  mieszkaniu znajdują 
się półki z talerzami ze starej porcelany i 
kaflow e piece, nierzadko spotkać można sty
lowe, stare m eble gdańskie” , jak czytam y 
w  w ydaw nictw ie z 1930 r. (A. Swierkosz, 
„Z  W ybrzeża Polskiego’').

Co z tego zostało? Bardzo niewiele, nie
stety. W roku 1963 przyw rócono H elow i pra
wa miejskie. R ozw ijało się rybołów stw o, 
przetwórstwo, turystyka, liczba stałych miesz
kańców  zwiększyła się o garnizon w ojskow y 
z rodzinami. Nowa, konieczna przecież za
budowa, nie dorównuje, niestety, urodą sta
rym  domom, a pęd do „m odernizacji” nie 
ominął również starego zespołu urbanistycz
nego Helu. Z  kilkudziesięciu pięknych, sta
rych  dom ków  rybackich pozostało zaledwie 
kilka, i to w  tow arzystwie bezstylowych, 
standardowych dom ów  bez żadnego związku 
z tradycją architektury helskiej.

Pęd do źle pojm ow anej „now oczesności” i 
bezk ^ tyczn e  w ydawanie zezwoleń na bez-
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— dzieciom

Był taki szczęśliwy okres w  moim życiu, 
kiedy na w akacje —  pełne dwa m iesiące! — 
jeździłam  z mamą i braćm i do Łącka. Łącko
—  to była prawdziwa wieś, z drewnianymi 
chatami, ustawionym i przy jednej „u licy ” — 
czyli zw ykłej, w iejskiej drodze. W ówczas też, 
a było to praw ie dwadzieścia pięć lat temu, 
Łącko m iało jeszcze maleńki ryneczek z 
równie n iew ielkim  ratuszem, jedną gospodę, 
jeden urząd m iejski i — ogrom nie sym pa
tycznych m ieszkańców.

Jeździliśmy tak rodzinnie do Łącka przez 
prawie osiem  lat co roku. Pamiętam, że 
gdy w  pierw szych dniach lipca każdego już 
roku m ijaliśm y kolejne chałupy wsi, radoś
nie wrzeszczeliśm y, a tam tejsi gospodarze z 
przerażeniem w znosili oczy ku niebu, w zdy
chając żałośnie: „(...) znów przyjechali!”

Przez całe dwa m iesiące w akacji Łącko 
i jego okolice stanowiły dla nas, wówczas 
niespełna dziesięcioletnich dzieci, niezaprze
czalną własność. Znaliśm y na pam ięć oko
liczne góry, bystry Dunajec, który swym  
zdradliw ym  nurtem nęcił m ieszczuchów obok 
wsi, wszystkie kamienie i progi rzeczne oraz 
w odospady Kam iennego Potoku —  rzeczki, 
która przepływała przez środek Łącka, w szy
stkie leśne polanki, na których rydze m oż
na było dosłownie kosić oraz —  wszystkie 
sady i ogrody, które dziś są sławne w  ca 
łej Polsce (co roku, na początku kwitnienia

sadów, Łącko obchodzi z w ielkim  rozm achem  
Święto K w itnących Jabłoni).

Gościnna chata naszych corocznych gospo
darzy położona była na skraju wsi, na n ie
w ielkim  wzniesieniu. Codziennie rano, po 
śniadaniu, którego podstawą było świeże, 
pachnące m leko i równie świeży i pachną
cy chleb, zachow ujący —  o dziwo —  św ie

żość przez kilka tygodni (była to tajem nica 
kuchni naszej gospodyni) —  w ybiegaliśm y 
„na prawdziwą w olność” ...

Przed nami —  zielone góry, szumiące i 
pachnące przygodą, pod nimi —  szeroka tar
gowica, na której okoliczni chłopcy zw ykli 
w ypasać niew ielkie stadka krów  i owiec, s 
dzielił nas od tych w idoków  tylko K am ien
ny Potok ze swym  niewielkim , drewnianym 
mosteczkiem. Ruszaliśmy ku tej naszej „w o l
ności” z takim wrzaskiem  i piskiem, że 
wszystkie m iejscow e Burki, Azory, M iśki i 
Azy aż chrypiały na łacuchach, w tórując tej 
naszej dzikiej m uzyce!

Byłam  najm łodsza, a m oi dw aj bracia w y 
chodzili w ów czas z założenia, że z taką sm ar
katą jak ja —  o n i  baw ić się nie będą. 
I rzeczyw iście —  potrafili tak szybko znik
nąć mi z oczu, że — z konieczności —  m u
siałam znaleźć sobie jakieś inne tow arzy
stwo, m niej w ybredne od moich „rodzonych” . 
Pierwszego roku, gdy dopiero zaznajamialiś
my się z okolicą i je j atmosferą, m oją uw a
gę z m iejsca przykuł Baca —  ogrom ny ow 
czarek podhalański, łańcuchow a własność na
szych gospodarzy. Mama, po wysłuchaniu 
opow ieści gospodyni o tym  „ham anie” , któ
remu ponoć miskę z jedzeniem  podsuw a się 
kijem , „coby  nie zagryzł” —  stanowczo, i 
w yjątkow o ostro, jak na nią —  zabroniła 
całej naszej trójce w  ogóle podchodzić do

tego psa. Na wszelki też w ypadek zabroniła 
nam również podchodzić do każdego niezna
jom ego psa, kota, konia itp. itd. W ysłucha
liśmy je j uważnie, z należnym szacunkiem, 
i —  oczyw iście —  postanowiliśm y sami „w y 
św ietlić" tę sprawę. Baca, karm iony (g łów 
nie przeze mnie) przez kilka kolejnych dni 
resztkami z obiadów  i kolacji, a w  dodatku 
obdarzony najtkliw szym i spieszczeniami sw e
go psiego imienia i przem yślnym i kom ple
mentami —  dał do siebie podejść każdemu z 
nas razem i z osobna, nie w ykazując przy 
tym  żadnych m orderczych instynktów. Był 
to pierw szy nasz w spólny sukces, ale i ostat
ni. Braci szybko zniechęcił piękny Baca — 
jaka to z nim zabawa, kiedy łańcuch psa 
był stosunkowo krótki, a zabrać go ze sobą 
gdziekolw iek —  nie było m ożliw e! Tak w ięc 
braciszkowie znikli z pola m ego widzenia, 
a mnie —  jako na pocieszenie ■— został Ba
ca. Już po następnych kilku dniach —  m o
im zdaniem —  byłam  jedyną i wyłączną oso
bą, którą Baca pokochał całym  sw oim  pod 
halańskim sercem. Pozwalał mi absolutnie 
na w szystko —  nawet chow ać się do sw ojej 
budy, przystrzygać ogrom nym i nożycam i do 
strzyżenia ow iec sw oje gęste, nigdy nie cze
sane kudły oraz tarm osić potężny, biały łeb 
i nawet... targać za ogon! Nauczyłam  się też 
rozróżniać jego warczenie —  kiedy podcho
dziłam do niego, głaskałam i targałam — 
warczenie psa było tak „śpiew ne” , i zawsze 
to samo, że w yraźnie słyszałam w  nim  rów 
ną linię m elodyjną. K iedy pies by ł napraw 
dę zły —  w arczał zupełnie inaczej —  był 
to groźny pomruk, huczący i nierów ny, p rzy 
bierający na sile wtedy, kiedy niebezpieczeń
stwo czy zagrożenie —  psim zdaniem —  zbli
żało się do niego, lub —  do mnie. O tym, 
że pies pokochał mnie naprawdę, miałam 
możność sprawdzić na w łasnej skórze które
goś w czesnego ranka. W ybrałam  się właśnie 
wtedy na Jeżową —  najbliższą okoliczną gó
rę, a w  najgłębszej tajem nicy przed mamą 
i gospodynią —  odczepiłam  psa z łańcucha 
zabierając go ze sobą...

cdn.

I. JURGIELEW ICZOW AO W u k tó r y  szukał domu
—  Gdzie K iw aj — spytał P io

truś gorączkowo.
— Ludzie go złapali! Jest na 

łańcuchu!
—  Ach! —  krzyknął Piotruś.
Harda dyszała gorączkowo.
—  Byłaś tam? Widziałaś go?
—  Tak.
—  Bardzo mu źle? Czy go b i

ją? Czy dali mu jeść?
Po chw ili siedział już w  

ciem nym  kąciku m iędzy beczką 
a w orkiem  ze zbożem i szybko 
w ydłubyw ał mech sw oim  małym 
nożykiem . W izbie rozległy się 
kroki, na pew no zaraz zaczną się 
rozm ow y. O czym  Kasia i T ru- 
sia będą m ów iły ze sw oją m at
ką? Może padnie w  tej rozm o
wie jakieś słowo o nim, o P io 
trusiu, i będzie w iadom o, jaki 
los go czeka?

Przez w yw iercony otw ór chło
piec zobaczył kąt izby między 
oknem a szafą; tutaj właśnie zo
stało ustawione łóżeczko dla T ru- 
si. Mała leżała jeszcze, a mat
ka i Kasia siedziały przy niej.

— Jesteś taka zmęczona, T ru- 
siu —  pow iedziała kow alow a. —. 
Najlepiej będzie, jeśli poleżyszw  
łóżku.

—  O je j! —  westchnęła mała. — 
Ja chcę wstać i w yjść, i w szy
stko oglądać...

—  Nie będzie ci się nudziło. 
Dostaniesz sw oją lalkę, która zo
stała w  szafie. A  mam dla cie
bie także i inne zabawki.

—  Zabaw ki? Pew no nasze 
dawne? —  spytała Kasia.

—  W cale nie. Żadna z was ich 
nie widziała. Poczekajcie.

K ow alow a zniknęła w  tej 
części izby, której Piotruś nie w i
dział. Czekał w  naprężeniu, co 
będzie dalej. Zabaw ki! Czyżby 
tamże?

— Patrzcie, jakie ładne —  m ó
wiła ciotka, kładąc na kolonach 
Trusi łódeczki i wiatraczki. — 
To Piotruś je  zrobił.

—  Piotruś? —  spytała Trusia ze 
zdziwieniem.

—  Tak. Chłopiec, który tu był 
jakiś czas. Spotkałam go na dro
dze i zabrałam do domu. M iesz
kał tu ze mną...

—  Piotruś był u nas! — 
przerwał* Trusia.

—  Jak to?
—  Ach, Trusiu, jakaś ty nie

mądra —  zawołała Kasia —  tam
to nam się ty lko śniło! Nigdy go 
przecież nie w idziałyśm y!

—  Ale był u nas — pow tórzy

ła Trusia z uporem  — śpiewał.
— I opowiadał...
—  O czym, Trusiu? —  głos 

ciotki M arty zabrzmiał w zrusze
niem.

—• O mamie. Zawsze o m a
mie...

—  Eee, to się nam tylko w y 
dawało —  powiedziała Kasia sta
now czo — a gdzie teraz jest ten 
chłopiec, mamo?

—  Nie w iem . K tóregoś dnia 
nagle zniknął. Długi czas m yśla
łam, że w róci, i czekałam go. Nie 
pokazał się jednak i boję się, 
czy nie stało mu się coś złego.

—  To on zrobił te zabawki?
— Tak. K iedy poszłam was szu

kać po okolicznych wsiach, on 
tu został sam. Z robił je, czeka
jąc na mnie. Powiedział, że to 
dla was.

—  Ja się już nie bawię zabaw 
kam i —  oświadczyła Kasia.

—  Jak Piotruś wróci... —  m ó
w iła Trusia z namysłem.

— Co ty pow iadasz?' — krzyk
nęła Kasia.

A le mała kończyła spokojnie:
—  Jak w róci, to zrobi łóżko 

dla lali.
Kasia uśmiechnęła się z w yż

szością, a potem  zw róciła się do 
matki:

—  Dlaczego nas szukałeś w 
Zielonej Dolinie? Przecież zosta
wiłam  ci w iadom ość, że zabie
rają nas do Szarego Kraju. 
W łożyłam  taką karteczkę do nie
bieskiego kłębuszka.

—  Nie znalazłam go. Szukałam 
po całym  domu, ale nigdzie go 
nie było... I nie w iem  do tej p o 
ry, co się z w am i działo.

—  W rogow ie w padli tutaj, jak 
tylko zaczęła się w ojna. M yśla
łam, że nas zostawią, ale po
wiedzieli, że i dzieci mogą się im 
przydać. Biegali po całym  domu, 
w yw racali wszystko...

—  I tak krzyczeli! —  w estchnę
ła Trusia.

—  Bałam się, że jak wrócisz, 
mamo, nie będziesz wiedziała, 
gdzie jesteśmy. W ięc jak tylko 
zostałyśmy chwilę same, napisa
łam kartkę. Chciałam ją zosta
w ić na wierzchu, ale bałam się, 
że znajdą i będą bić, w ięc w su 
nęłam ją do kłębuszka i zostawi
łam na stole. Potem  zaczęłam pi
sać w  sieni na ścianie, bo tam 
nam kazali czekać... ale nie zdą
żyłam dokończyć.
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Rozm owy  
z  Czytelnikami

Coraz częściej otrzymujemy 
ostatnimi czasy listy od naszych 
Czytelników, świadczące o ich 
zainteresowaniu literaturą pier
wszych wieków chrześcijastwa. 
Jednym z nich jest również list, 
w którym p. Czesław B. z Mo
rąga pisze między innymi:

„Od pewnego czasu interesuję 
się piśmiennictwem początków 
chrześcijaństwa. Lektura dzieł pi
sarzy tego okresu przynosi mi 
wiele korzyści, gdyż dowiaduję 
się z nich wiele ciekawych rze
czy, dotyczących nie tylko zasad 
wiary i moralności, ale również 
struktury organizacyjnej i ustro
jowej pterwotnego Kościoła.

Z uwagi na to skrzętnie gro
madzę wydawane ostatnimi laty 
pisma Ojców Kościoła. Bardzo 
pomocne w tym względzie są dla 
mnie także podręczniki patro
logii... Z nich właśnie dowiedzia
łem się o istnieniu „Listu Barna
by”, który nie jest jednak zali

PORADY

K iedy w  czasie w ycieczki lub 
na przykład pobytu na obozie 
czy kempingu zdarzy się sytuacja 
w ym agająca udzielenia pierwszej 
pom ocy, zw ykle jest tak, że część 
osób nieposzkodowanych wpada 
w  panikę, inna grupa głosuje za 
w ylaniem  na delikwenta kubła 
zimnej w ody, a tylko naprawdę 
nieliczna grupka zabiera się do 
udzielania tej pom ocy ze sta
nowczością i spokojem . Dla p o 
większenia tej grupki przypcm i- 
nam y dziś niektóre zasady udzie
lania pierw szej pom ocy w  nag
łych w ypadkach, m ogących zda
rzyć się podczas wakacji.

O czywiście w  podręcznej ap
teczce wszystkie lekarstwa m u
szą mieć czytelne napisy z naz
wą leku, flakony i buteleczki z 
płynam i należy zabezpieczyć 
przed stłuczeniem, a wnętrze ap
teczki chronić przed zanieczysz
czeniami.

Co może się przytrafić na w y 
cieczce czy obozie?

Omdlenie. Przy omdleniu na
stępuje utrata świadomości, 
zblednięcie skóry twarzy, płytki 
oddech, słabo w yczuw alne tętno. 
Zem dlonego należy położyć tak. 
by głowa znalazła się niżej niż 
nogi, rozluźnić uciskające części

czany do zbioru kanonicznych 
ksiąg Pisma Świętego.

Zwracam się więc do Duszpa
sterza z serdeczną prośbą o wy
jaśnienie, jak naprawdę jest z 
tym listem. Dlaczego nie został 
on zaliczony do listów apostol
skich Nowego Testamentu?”

Szanowny Panie Czesławie! 
Najstarsze dzieła literatury 
wczesnochrześcijańskiej, przypi
sują autorstwo wspom nianego 
przez Pana listu apostołow i Bar
nabie. Był on —  jak dow iaduje
my się z D ziejów  Apostolskich 
(por. 15,25; 15,35 i 15,39) —  tow a
rzyszem podróży m isyjnych św. 
Pawła apostoła, a następnie M ar
ka ewangelisty.

I tak Klemens Aleksandryjski 
(por. K obierce 2,6) wyraża prze
konanie, że jest to pism o Barna
by w ym ienionego w  Dziejach 
Apostolskich. Natomiast O ryge- 
nes (Przeciw  Celsusowi 1,63) na
zywa go w prost „listem  katolic
kim ” , czyli powszechnym . Te zaś 
zaliczane są do uznawanego przez 
K ościół zbioru ksiąg Pisma Św ię
tego. Jednak już Euzebiusz z 
Cezarei (Historia K ościoła 3,25) 
zalicza ten list do apokryfów , 
czyli pism w czesnochrześcijań
skich niepew nego pochodzenia. 
Podobnego zdania jest również 
św. Hieronim. Pisze on bow iem : 
„Barnaba, C ypryjczyk (z pocho
dzenia), nazwany także Józefem  
Lewitą, razem ze św. Pawłem  
jako m isjonarz do pogan został 
wysłany. Ułożył on dla zbudo
wania K ościoła jeden list. który 
(jednak) znajduje się w śród apo
k ry fów ” (O sławnych mężach 6).

Do roku 1859 znano jedynie 
cztery i pół rozdziału tego listu 
w  łacińskim tłumaczeniu z III 
wieku. D opiero w  tym roku nie
m iecki uczony K. T ischendorf 
odnalazł w praw osław nym  klasz
torze na górze Synaj kom pletny

odzieży (pasek, staniczek, kołnie
rzyk), zapewnić dopływ  świeżego 
powietrza i podać do wąchania 
amoniak, na watce lub chustecz
ce. Jeśli zem dlony nie odzyskuje 
świadomości, zastosować sztucz
ne oddychanie i w  tym  czasie 
wezwać lekarza.

Udar słoneczny. W ystępuje na 
skutek przegrzania ciała, a ob ja 
wia się wysoką temperaturą, 
dreszczami, zaczerwienieniem 
twarzy, silnym bólem  głowy. M o
gą wystąpić nudności, w ym ioty, 
a nawet utrata przytomności. 
Chorego trzeba umieścić w  cie
niu, w  przew iew nym  m iejscu i 
położyć mu na głowę, tw arz i 
klatkę piersiową zimne kom pre
sy. Jeśli jest przytom ny — 
można podać mu zimną kawę lub 
herbatę oraz krople nasercowe. 
Jeśli nastąpiła utrata św iado
mości —  stosować sztuczne od
dychanie i w ezwać lekarza.

Zranienia. Pow ierzchow ną ra
nę należy zdezynfekować, smaru
jąc je j brzegi zielenią brylanto
wą lub fioletem  m etylowym . Jeś
li rana jest zanieczyszczona, 
przem ywa się ją wodą utlenioną 
lub roztw orem  nadmanganianu 
potasu (o kolorze lekko różo
w ym ). Małą rankę czy zadrapa
nie w ystarczy spryskać H em osti-

tekst „Listu Barnaby” w  języku 
greckim.

Tekst w ym ienionego listu 
wskazuje, że przeznaczony on był 
w  pierw szym  rzędzie dla chrześ
cijan  naw róconych z judaizmu, a 
dopiero następnie dla ochrzczo
nych pogan i nie ochrzczonych 
Izraelitów. Część pierwsza, dog
matyczna (rozdz. 1— 17) m ówi o 
wartości i znaczeniu przepisów 
starozakonnych, które — zda
niem autora —  miały charakter 
typiczny i stanowiły przygoto
wanie na przyjście Chrystusa. 
Stąd też zachowanie prawa M oj
żeszowego było Bogu miłe o ty 
le, o ile tow arzyszyło mu odpo
wiednie usposobienie w ew nętrz
ne. Dlatego też przepisy staroza- 
konne zniesione zostały w  N o
w ym  Testamencie co do litery, 
nie zaś co do ducha. Z tego też 
pow odu w  m iejsce soboty usta
now iono jako „dzień Pański” n ie
dzielę, zaś świątynia jerozolim 
ska zburzona została dlatego, by 
w  sercach chrześcijan powstała 
miła Bogu świątynia duchowa. 
Natomiast w  części drugiej, m o
ralnej (rozd. 18— 21) —  w  opar
ciu o „Naukę dwunastu A posto
łów ” —  przedstawia autor dwie 
drogi: drogę światła i drogę
ciemności, w ykazując czego 
chrześcijanin pow inien unikać, 
by dojść do w iecznej szczęśli
wości. W  dalszych rozdziałach tej 
części listu autor w yjaśnia bóst
w o  Chrystusa, m ów i o celu 
W cielenia oraz o istocie uspra
w iedliw ienia i uświęcenia.

W ażnym momentem, pom ocnym  
do ustalenia autorstwa „Listu 
Barnaby” , jest czas jego pow sta
nia. A  ponieważ w  czwartym  roz
dziale przytoczone jest proroct
w o : „Pow stanie dziesięciu k ró 
lów, a po nich powstanie inny;... 
i obali trzech k rólów ” (Dn 7,24), 
niektórzy patrologow ie odnoszą 
ten fragm ent do cesarzy rzym 

nem, większą należy pokryć w y - 
sterylizowaną gazą i obandażo
wać. Przy ranach szczególnie za
nieczyszczonych i głębokich k o 
nieczna jest pom oc chirurg©. 
Otarcia nóg sm aruje się zielenią 
brylantow ą i zakłada prestoplast, 
a w  w ypadku utworzenia się pę
cherza —  przeciera go spirytusem 
i nakłada opatrunek z ja łow ej ga
zy (uwaga: nie przecinać pęche
rzy!).

Krwawienia. K rw aw ienia z ran 
tam uje się zakładając opatrunek 
uciskowy. Przy obfitych krw a
wieniach konieczna jest natych
miastowa pom oc lekarska. U W A
GA: założenie opaski uciskowej 
pow yżej rany dopuszczalne jest 
w yłącznie w  m asywnych krw oto
kach z ran ramienia i uda, p o 
nieważ niew łaściw e je j stosowa
nie grozi ciężkimi powikłaniami 
(m artwica skóry, zgorzel kończy
ny).

Zwichnięcie i złamanie. Nawet 
gdy nie ma pewności złamania, 
a jedynie podejrzenie, należy po
stępować jak przy złamaniu. 
Konieczne jest natychm iastowe 
unieruchomienie kończyny w  ten 
sposób, by unieruchom ić dwa są
siadujące stawy, pow yżej i poni
żej złamania. K ończynę można u 
nieruchom ić za pom ocą koszuli,

skich, zaś za jedenastego uwa
żają cesarza Nerwę. Stąd ich 
zdaniem list ten m iałby powstać 
w  latach 96— 98. Trudność jed 
nak jest w  tym, że N erw a był 
dwunastym cesarzem. Ponadto w  
przytoczonym  proroctw ie brak 
jest jakiejkolw iek w skazówki, że 
Prorok miał na myśli cesarzy 
rzymskich. Dlatego przyjm uje się 
(i to jest najbardziej praw dopo
dobne), że „List Barnaby” napi
sany został między rokiem  70 
(zburzenie Jerozolimy), a rokiem 
138 (śmierć cesarza Hadriana). 
Bow iem  w  16 rozdziale listu 
autor w spom ina o odbudow ie 
zburzonej świątyni jerozolim skiej. 
Znaw cy przedm iotu odnoszą ten 
fakt do cesarza Hadriana, który 
na m iejscu świątyni żydow skiej 
rozpoczął budow ę świątyni po 
gańskiej.

Obecnie w iadom o, że apostoł 
Barnaba nie m ógł być autorem 
tego listu. Przem awia za tym 
fakt, że św. Paweł, którego to
warzyszem był Barnaba, w idział 
w  przepisach starozakonnych 
dzieło Boże. Nie sposób zaś przy
puszczać, by autor listu miał w 
tym względzie inne zdanie. P o
nadto list napisany został już po 
zburzeniu Jerozolimy, którego 
Apostoł nie dożył. A legoryczne 
tłumaczenie tekstów biblijnych 
wskazuje, że powstał on najpraw 
dopodobniej w  Aleksandrii. Tak 
bow iem  tłum aczono je w  tam
tejszej „szkole katechetycznej” . 
Zatem autorem w ym ienionego li
stu był na pew no jakiś ochrzczo
ny Ż yd  aleksandryjski, im ie
niem Barnaba. Skoro zaś nie 
w yszedł on spod pióra apostoła, 
nie może należeć do ksiąg św ię
tych.

Łączę dla Pana i pozostałych 
Czytelników  serdeczne pozdro
wienia w  Jezusie Chrystusie.

DUSZPASTERZ

chustki, łupek, deski, kija, laski 
itp., które ow ija  się watą lub 
jakąś częścią garderoby i banda
żuje. Poszkodowanem u podaje 
się leki przeciw bólow e (pabialgi- 
nę, veramon) i ostrożnie transpor
tuje do szpitala. Przy złamaniu 
otwartym, gdy rozerw ana jest 
skóra i tkanki miękkie:, natych
miast założyć na ranę ja łow y 
opatrunek.

Ukąszenie przez żmiję. W  m iej
scu ukąszenia w idoczne są dwa 
punkciki nakłucia zębami, w  od
stępie 0,5— 1 cm. M iejsce to jest 
bolesne. Pow yżej tej ranki nale
ży założyć opaskę uciskową, (pa
sek, szelki, chustki), co zapobie
ga w chłanianiu się jadu. Nie na
leży zaciskać zbyt m ocno (ob
jaw  —  zblednięcie kończyny). 
Naciąć m iejsce ukąszenia wzdłuż 
osi kończyny na przestrzeni 1— 2 
cm i głębokości 3— 4 mm, w y 
w ołu jąc krwawienie, bądź przy
stawić bańkę. Jeśli jest surowi
ca — wstrzyknąć jak najszybciej 
(dom ięśniowo, część w  m iejscu 
zranienia), chorego ciepło okryć, 
podawać do picia ciepłe płyny 
i w  pozycji leżącej jak najszyb
ciej odwieźć do szpitala.

O innych przypadkach, w ym a
gających natychm iastowej pom o
cy —  następnym razem. cdm.

Pierwsza pomoc na wycieczkach, obozach, kempingach
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mieć zawsze kogoś zaufanego, który by chciał słuchać skarg, lam en
tów  i serdecznych zwierzeń z przeszłości.

Cabiński nie bronił je j tego, bo go nie obchodzili nawet nieplato- 
niczni kochankow ie żony, a drw ił przy  każdej sposobności z ich n ie 
szczęsnej doli.

Cabińska, po rozstaniu się z redaktorem , w róciw szy do dom u zro
biła istne piekło: dzieci w ybiła, nianię w ykrzyczała i zamknęła się 
aa klucz w  swoim  pokoju.

Słyszała, że mąż przyszedł, pytał się o nią, pukał do drzwi; gdy 
podawano obiad, nie w yszła chodząc gniew nie po swoim  pokoju.

W krótce przyszła Janka. Kazała ją prosić do siebie i przywitała 
serdecznie, zaprowadziła do buduarku, przepraszała, że musi pocze
kać, nim ona zje obiad; zrobiła się do niepoznania przystępną i goś
cinną.

Janka, zostawszy sama, z ciekaw ością rozglądała się po tym  bu
duarze, bo o ile całe m ieszkanie w yglądało na skład rupieci, na salę 
pasażerską trzeciej klasy, pełną tłum oków, waliz i kufrów , o tyle 
ten pokój jaśniał elegancją, a nawet pew nym  zbytkiem.

P okój był o dwu oknach, w ychodzących  na ogród, obciągnięty 
ciemnym, udającym  brokatelę, papierem, z m alow anym i am orkam i 
na suficie.

Jedw abny pąs w  złote pasy pokryw ał dziw acznie pow yginane m e
ble. K rem ow y dywan, naśladujący starą w ołoską makatę, zaścielał 
całą podłogę. W  złoconą skórę opraw ny Szekspir leżał na stoliczku 
z laki, m alow anej w desenie chińskie.

Janka niew iele zwracała na to uwagi, bo całą ją  pochłonęły w ień 
ce, w iszące na ścianach z napisam i na wstęgach: „K oleżance w  dniu 
imienin” , „Znakom itej artystce” , „O d w dzięcznej publiczności” , „D y - 
rektorow ej —  od tow arzystw a” , „O d w ielbicieli talentu” . W aw rzyno
w e łodygi i liście palm ow e były pożółkłe ze starości i w isiały p o 
skręcane, okryte pyłem. Szerokie wstęgi, białe, żółte, pąsowe, spły
wały ze ścian niby oddzielne kolory tęczy i krzyczały tym i literam i 
tłoczonym i złotem  o czym ś dawno przebrzm iałym . Te szumnie 
brzmiące napisy, w ieńce poschnięte nadawały p ok ojow i pozór ka
plicy g rob ow ej; szukało się jeszcze bezw iednie napisu: „Śp. —  zm ar
ła... itd.. ”

Janka uczuła jakieś ściśnięcie smutne serca i zdawało się je j, że 
tutaj musiał koniecznie ktoś umrzeć, tak tam było cicho i tak 
smętnie.

Proste łóżko pod pawilonem  z liliow ych  tiulów, upiętych bukieci
kam i sztucznych róż bordo, stoliczki, album y stojące, fotografie w  
różnych rolach i kostiumach, zeszyty ról, porozkładane od n iechce
nia na konsolkach i taburetach —  tw orzyły całość dosyć w dzięcz-
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ną, ale bardziej pretensjonalną. Czuć było, że ten pokój paradny 
jest tylko na pokaz, że tutaj nikt w  nim  nie mieszka i nie myśli.

Janka oglądała album y, gdy weszła cicho Cabińska.
M iała w yraz cierpiący i m elancholijny; upadła ciężko na fotelik, 

westchnęła głęboko i cichym , przebolałym  głosem  szepnęła:
—■ Przepraszam, że pozw oliłam  się pani nudzić tutaj,
—  Nie nudziłam  się wcale, tyle tutaj rzeczy ciekawych...
—  To m oje sanktuarium. Tutaj zamykam się, kiedy m i życie za 

bardzo dokuczy, kiedy cierpię zbyt silnie... przychodzę przypom inać 
sobie przeszłość jasną i szczęśliwą: m arzyć o tym, co już nie pow ró
ci!... —  dodała w skazując role i w ieńce na ścianach

—  Pani dyrektorow a cierpiąca?... może ja  przeszkadzam, bo rozu
miem  doskonale, że na pew ne smutki i cierpienia samotność jest 
najlepszym  lekarstwem  —  pow iedziała Janka ze szczerym w spółczu
ciem, poruszona dźwiękiem  je j głosu i twarzy.

—  Zostań pani!... Sprawi mi to praw dziw ą ulgę pom ów ić z osobą 
obcą jeszcze temu światu kłamstwa i pustoty! —  m ów iła z emfazą, 
niby recytu jąc rolę.

—  Nie wiem, czy jestem godna zaufania —  rzekła skromnie 
Janka.

—  O! m oja intuicja artystki nigdy mnie nie zawodzi!... Proszę, 
usiądź pani bliżej, o tak! Boże, jakże cierpię!... W ięc pani nigdy jesz
cze nie była w  tea trze?..

—  Nie.
—  Jakże żałuję pani i zazdroszczę!... Ach, gdybym  mogła zaczy

nać po raz drugi, to może nie byłabym  w  teatrze; nie w ypiłabym  ty 
lu goryczy i tylu zaw odów ! K ochasz pani teatr?...

—  Pośw ięciłam  praw ie wszystko dla niego.
—  O, smutna jest dola artystek!... Pośw ięcić wszystko: spokój, 

szczęście dom owe, m iłość, rodzinę, stosunki towarzyskie —  i za co?... 
Za to, co o nas piszą, za takie w ieńce, co trw ają dwa dni; za oklask 
naprzykrzonego tłumu?... O, strzeż się pani p ro w in c ji! .. O, los rzuca 
ludźmi, rzuca!... Pom yśl pani o mnie. Widzisz te wieńce... Prawda, 
jakie wspaniałe i jakie zwiędłe, co?... A  jeszcze tak niedawno gryw a
łam w e Lwowie!...

Zatrzym ała się chw ilę jakby olśniona przypomnieniem.
—■ Sceny świata całego stały przede mną otworem . D yrektor „K o 

m edii Francuskiej” um yślnie przyjeżdżał, aby mnie w idzieć i zaan
gażować...

— Pani tak dobrze w łada francuskim ?...
—  Nie przeryw aj pani. M iałam parę tysięcy gaży; pisma nie znaj

dow ały słów  na określenie m ojej gry; w  dniu benefisów  młodzież
cdn.

POZIOMO: A -l)  zacisze, B-8) „perła” Ciechocinka, C -l) brak jed 
nomyślności, D-8) arena sztangistów, E -l) znak przestankowy, F-7; 
zanik, H -l) tytułow a bohaterka pow ieści poetyckiej M ickiewicza, 1-7) 
prom ieniowanie optyczne, K -l)  kontem placja, zamyślenie, L-6) cho
roba z plamistą wysypką, M -l)  cechuje erudytę, N-6) sportowiec 
wodny.

PIONOWO: 1-A) wiara, zaufanie, 1-H) końska plereza, 3-A) nau
czycielka zwierząt, 4-K) część uprzęży, 5-A ) narząd, 5-G) m iarowość 
ruchu, 6-K) trunek, 7-E) smaczna ryba, 8-A ) część trasy, 3-D) meta
Olzy, 9-1) małżonka Ozyrysa, 10-A) przetw ór ow ocow y, 11-F) bujna
w yobraźnia, polot, 13-A) niejedna w  książce, 13-H) rowerzysta.

Po rozwiązaniu należy odczytać szyfr (przvsłowie kirgiskie):
(D -ll ,  D-3, 1-5, 1-1, F-10, H-4, A -6, C-6, E -l, F -l)  (B - l l ,  M-2,

C-10) (D-8, G-7, K -9, L -l ,  H-6, 1-13, A -2 , C-2) (1-8, D-12, 1-11,
L-9, E-9, K -4).

Rozwiązania samego szyfru prosim y nadsyłać w  ciągu 10 dni od 
daty ukazania się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem  na k o 
percie lub pocztów ce: „K rzyżów ka nr 31” . Do rozlosow ania nagrody 
książkowe.

Rozw iązanie krzyżów ki nr 22

„K u j żelazo, póki gorące”  (ludow e).
POZIOM O: łyżw iarz, L ębork, Psie Pole, w izjer, Tristan, a jencja , wrzątek, 

amarant, m orale, porteira, wapiti, karawana. PIONOW O: łopata, w ym ow a, 
żniwiarz, Apis, im pet, atol, epik. nauka, zlew , idea, astm a, obóz, cytadela, 
skarga, strata.

Za praw idłow e rozwiązanie krzyżów ki Nr 22 nagrody w y losow ali: Marzena 
Rodak z Jastrzębia i Jadwiga Kalicka z Bytynla.

N agrody prześlem y pocztą.
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WŁADYSŁAW ST. REYMONT

k o m e d i a n t k a
— M ecenasie, m ecenasie! gdybym  n ie  kochała tak sw ojeg o  Janka, 

to... m ów iła, uradowana n iezm iernie z odzyskania bransoletki dar
m o, ściskała mu siln ie ręce  i pa liła  go rozprom ienionym  w zrokiem  
taik blisko, że poczu ł n a  tw arzy je j oddech  i zapach w erw eny, którą 
sob ie  tw arz w ycierała.

Odsunął się delikatnie i zagryzł usta, tak m u się śmieszną w y 
dawała.

— M ecenasie, jesteś idealnym  człow iekiem ! najszlachetniejszym , 
jakiego znam !

—  D ajm y p o k ó j!... zrobiłem  to dzisiaj, bo na im ieninach dyrekto- 
row ej być n ie mogę.

—  A ni słuchać o tym  n ie  chcę!... m usisz m ecenas być!
— Nie, n ie  mogę... m am  obow iązk i w  tym  czasie. Muszę... — o d 

pow iedział w oln iej i c isze j; oczy  m u zaszły jakąś mgłą, ale ten sam 
uśmiech m iał na twarzy.

—  Czym  ja  się m ecenasow i odw dzięczę za tyle dobroci?...
—  Za dw ie godziny m ój pociąg  odchodzi. Do w idzenia!
Zapłacił w  bu fecie  i  w yszedł przesyłając je j uśmiech jeszcze

z ulicy.
Cabińska siedziała zapatrzona w  ulicę.
— C zyżby  się w e  m nie kochał?... —  m yślała uśm iechając się do 

jakichś n iejasnych  jeszcze, ledw ie rysujących się obrazów , p op ija jąc 
w ystygłą czekoladę.

W yciągnęła z  kieszeni rclę  jakąś, przeczytała parę w ierszy i zn o
w u  zapatrzyła się w  ulicę.

Obszarpane dorożki, zaprzęgnięte w  chude konie, w lok ły  się len i
w ie ; tram w aje huczały przebiega jąc; p o  trotuarach snuli się posp ie

sznie, gorączkow o ludzie, ja k  długa, ruchom a wstęga. Jakiś szyld 
naprzeciw ko błyszczał się w  słońcu i m igotał.

—  Czyżby się w e  m nie kochał?... — pom yślała znow u i zapadła w  
bezm yślną n iepam ięć wszystkiego.

Zegar w ydzw on ił trzecią: podniosła się i poszła ku dom owi.
Szła w olno, spoglądając m ajestatycznie n a  tłum w ym ija jących  'ją 

przechodniów .
W  okn ie cukierni B lik lego spostrzegła Cabińskiego; siedział i za

m yślonym  w zrokiem  tonął w  u licy  n ie spostrzegłszy w ca le  przech o
dzącej.

W yprostow yw ała się coraz bardziej, bo coraz częściej patrzono' na 
nią. K upcy, subiekci, dorożkarze nawet z tej dzielnicy znali panią 
Dyrektorową.

Zdaw ało się je i, że na ich twarzach, k tóre  sob i»  przypom inała sła
bo z  sali widizów, jaśn ieją  'uśmiechy zachwytów , że w szyscy szepcą 
z uniżonością: „P atrzcie! dyrektorow ą Cabińska...”

Szła coraz w oln ie j, żeby się dłużej rozkoszow ać w rażeniem  zado
w olenia. Zobaczyła z daleka redaktora z N icoletą i nagle zachm urzył 
się horyzont je j myśli.

—  On z N icoletą?!... z  tą... pod łą  in trygancką?!...
Paliła ich ju ż z  daleka ok iem  Gorgony.
Na rogu  W areckiej N icoleta zniknęła gdzieś w  ulicy, a  redaktor 

szedł ku niej rozprom ieniony.
— Dzień dobry!... — zaw ołał w yciągając rękę.
Pepa zm ierzyła go w yn iosłym  w zrokiem  i  od w róciła  tw arz w  

drugą stronę.
—  Cóż to  za  n ow a heca, Pepa?... m ów ił ciszej, idąc obok  n iej.
—  Jesteś pan n iegodziw y!...
— Z ncw u  kom edia?...
—  Śm iesz pan  w  ten sposób m ów ić do m nie?!...
— Przestaję... i ty lko m ów ię: do w idzenia! —  pow iedział gn iew 

nie, ukłonił się sztyw no i zanim  m ogła się zorientow ać, w siadł w  
dorożkę i pojechał.

Cabińska skamieniała z oburzenia; nie przeprosił je j i odjechał! 
W ściekłość nią zaczęła m iotać; szła prędko, nie zw ażając już na nic 
i nikogo.

Podobno było tam coś pom iędzy nim i; m ów iono o tym  po cichu 
za kulisami, ale z pew nością w iedziano tylko to, że Pepa nigdy się 
nie obyw ała bez w ielbicieli kilku kategorii. Jeśli w  jakim  mieście 
nie miała w ielbiciela spośród publiczności, to musiał być je j am an
tem jaki początkujący aktor o ładnej tw arzy i dosyć naiwny, że 
pozw alał się oplątać nudnej, starej i kapryśnej kokietce. M usiała
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Dla turysty w ędru jącego bądź „osiadłego” 
działkowicza gotowanie w  plenerze byw a czę
sto koniecznością —  i utrapieniem. Może 
jednak być również jedną z przyjem ności 
urlopow ych dni, choć oczyw iście wym aga 
pew nych um iejętności i czasem pow rotu  do 
„prym ityw nych” metod kucharzenia. Często 
jednak uniezależnia nas od gastronom iczno- 
przyczepow ych zapiekanek. Spróbujm y więc. 
Oto kilka prostych przepisów kem pingow o- 
działkow ych:

Zupa jarska z surowych pomidorów
(dla 4 osób)
8 dużych, dojrzałych pom idorów , 1/2 1. w o 
dy, łyżeczka cukru, sok cytrynow y, sól.

Pom idory pokroić i pognieść na n ylon o
w ym  sitku. Miąższ przetrzeć do w iększego 
garnka, zalać wrzątkiem . Przypraw ić do sma
ku solą, cukrem, sokiem z cytryny. Podawać 
w  kubkach; można jeść na gorąco lub na 
zimno.
Kiełbaśnik (4 os.)
1/2 kg kiełbasy zw yczajnej lub innej, 2 du
że cebule, 1 1. rosołu z kostki, 1 łyżka tłusz
czu, papryka w  proszku, sól, pieprz, tro 
chę bazylii lub majeranku.

Cebule drobno pokroić i podsmażyć. K ieł
basę obrać ze skórki, pokroić w  plasterki, 
podsm ażyć krótko z cebulą i przełożyć do 
w iększego garnka. Zalać rosołem  z bulionu, 
dodać przyprawy, gotow ać ok. 10 min. P o
dawać na głębokich talerzach, jeść z C h le 
bem.
Sałatka macedońska (4— 6 os.)
4 duże ogórki, 1/2 1. kw aśnego mleka.. 1 pa
pryka, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz,.

Obrane ogórki pokroić w  talarki, posolić, 
zostawić na salaterce na ok. 15 min. P opró
szyć pieprzem, dodać drobno pokrojoną pa
prykę. Zalać dobrze roztrzepanym  kwaśnym  
mlekiem, wym ieszać. Jeść z pieczywem . Sa
łatka może być sam odzielnym  daniem ko- 
lacyjnym .

Kącik kulinarny

Jaja po węgiersku (2 os.)
4 jaja, 4 duże pom idory, 2 cebule, 1 łyżecz
ka papryki, sól, tłuszcz do smażenia.

Obraną cebulę pokroić, przesm ażyć na 
szklisto. Dodać pokrajane w  plastry pom i
dory, chw ilę dusić na m ałym  ogniu. W bić 
ostrożnie jaja, posolić, poprószyć papryka, 
smażyć pod przykryciem , aż białka się zetną. 
Posypać posiekanym  szczypiorkiem.

Kluski czosnkowe z serem rokpol (4— 5 os.)
250 g makaronu krajanka, 100 g sera rok 
pol, 3 łyżki śmietany, 2 ząbki czosnku, łyżka 
masła, sól.

U gotować makaron. R okpol rozgnieść w i
delcem, w ym ieszać ze śmietaną. Natrzeć 
wnętrze garnka czosnkiem, w łożyć odcedzo- 
ny makaron, na wierzch dać rokpol ze śm ie
taną, podgrzać na ogniu 2 min. Zaraz po
dawać.

Ziemniaki po węgiersku (4 os.)
1 kg ziem niaków, 4 cebule, 100 g masła, 1/4 1 
śmietany, papryka w  proszku, sól, pieprz.

Obrane ziemniaki ugotować w  osolonej w o 
dzie, odcedzić i pokrajać w  plasterki. Posie
kaną cebulę przysm ażyć w  głębokim  rondlu. 
Dodać ziemniaki, oprószyć papryką, popie
przyć, polać śmietaną. Dusić pod przykry
ciem, aż będą miękkie. Na talerzach można 
polać gęstą, kwaśną śmietaną.
Kotlety kowbojskie (4 os.)
4 grube kotlety w ieprzow e (z kością lub 
bez), 5 łyżek oleju  lub oliwy, 1 łyżka ke
czupu, 1 cebula, sól pieprz.

O lej wym ieszać z keczupem  i drobniutko 
posiekaną cebulą. Posm arować tą marynatą 
kotlety i pozostawić na godzinę. Piec na 
ruszcie z obydw u stron, potem  posolić, p o 
pieprzyć. Jeść z pieczywem , surówkam i itp.
Rydze w cieście
Kapelusze rydzów , ciasto naleśnikowe z kon
centratu lub w łasnej roboty, 1/4 1 oleju  lub 
margaryny, sól.

Oczyszczone kapelusze rydzów  (uwaga! nóż
ki pokroić i w ysuszyć! Znakom ite do bar
szczu!) maczać w  gęstym cieście naleśniko
w ym  i smażyć jak pączki z obu stron. Z ru - 
m ienione na złoto szybko w yjm ow ać. M oż
na jeść na gorąco lub zimno.
Drobne rybki w cieście (4— 5 os.)
1 kg drobnych rybek, 1 szklanka mąki, 2 
jajka, olej do smażenia.

Oczyszczone i sprawione rybki w ym yć, osu
szyć, posolić. Rozkłócić 2 ja jka z mąką i 2 
łyżkam i oleju, w lać na talerz, maczać rybki
i smażyć na gorącym  tłuszczu.
Kwiaty akacji lub czarnego bzu w cieście

Przygotow ać ciasto, troszkę gęściejsze niż 
naleśnikowe. Opłukane i osączone kwiaty (nie 
przekwitłe) akacji lub baldachy czarnego 
bzu m aczać w  cieście i smażyć na rozgrza
nym  tłuszczu. Podawać z cukrem, na gorąco 
lub na zimnt).
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